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Nieuws over de Barendrechtse brug
Koningsdag
Voor het eerst vieren we Koningsdag heel bescheiden.
Alleen aan de vlaggen die buiten hangen merk je dat het
een feestdag is.
Dat geldt straks ook voor de herdenkingen van 4 en 5
mei. Een eenzame koning die een toespraak houdt voor
een lege Dam.
Ook bij het monument aan het Barendrechtse
bruggenhoofd zal het niet druk zijn. Maar dat is helaas
niet zo bijzonder.

"Proost!"
Vroeg thuis
Een kennis maakte mij
attent het etikel van de
Barendrechtse
graanjenever in slijterij
De Wijnkelder.
Daar zie je namelijk de
Barendrechtse brug in
volle glorie. Het is de
zeefdruk die ook in mijn
boek staat, op bladzijde
84.
"Het is een goeie, zachte
jever die we als sinds de
jaren negening
verkopen,"zegt
winkeleigenaar Dave
denToom.
Hij haalt onder het stof
het origineel tevoorschijn.
"Die heeft mijn moeder in
1988 gekocht op de
kunstmarkt."Een foto van
Pleun Vijfvinkel heeft
toen moedel gestaan
voor de zeefdruk.
En dat was geen toeval,
want zijn dochter Yda
hoorde destijds bij het
kunstenaarskolleftief (zo
schreef je dat toen) die
de zeefdruk heeft
gemaakt.
Tegenwoordig runt Yda
de schoenenzaak op de
Middenbaan en is zij
ongeveer de
bovenbuurvrouw van
slijterij 't Wijnkeldertje
aan het Onderlangs.

De Barendrechtse brug gezien vanaf een Duitse U-boot. De
onderzeeër is onderweg in de richting van Zwijndrecht en
Dordrecht. De foto is gemaakt in 1942.
(Foto: collectie Hans Onderwater).

"Mijn moeder is ooit
begonnen om bekende
Barendrechtse
dorpsgezichten op onze
etiketten te drukken,
vandaar." En ook op de
Barendrechtse
kruidenbitter staat een
foto van de brug.
Daarom breng ik
vandaag een toost uit op
de moeder van Dave den
Toom.

Baken in het Landschap
Alle verkoopadressen staan op mijn website.
Wil je het boek liever direct thuisbezorgd krijgen? Maak dan
gebruik van het bestelformulier. Dan komt het boek met
PostNL gratis naar je toe. Je betaalt dus geen
verzendkosten.
Verhalen over de brug en foto's zijn altijd welkom!
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