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VOORWOORD

Voor onze Vereniging had dit jaar een goede

start. Een standaardwerk over de geschiedenis
van Hardinxveld en Giessendam, geschreven

door ons bestuurslid Drs. P. den Breejen,

zag het levenslicht.

Dit fraaie boek, waarover u elders in dit

mededelingenblad zult kunnen lezen,

is ongetwijfeld het belangrijkste werk dat

ooit over onze dorpen is geschreven. Gesteld

kan worden, dat een steeds groter gebied
van de geschiedenis van onze dorpen in

kaart wordt gebracht.

In dit nieuwe jaar is er weer een geschied-

kundig feit te herdenken. Het is in 1984
namelijk 350 jaar geleden dat de Peulenstraat
werd bestraat en als hoofdstraat van onze

gemeente werd bestempeld. Wellicht zou dit
historische gebeuren op een passende

wijze kunnen worden herdacht.

De slingerende Peulenstraat met daarin de
fraaie toren van de Hervormde Ke.rk is

natuurlijk voor onze gemeente een bijzonder

belangrijk dorpsdeel, dat onzes inziens

best eens in het zonnetje gezet mag worden.

Ten slotte hoop ik, dat er dit jaar weer

veel nieuwe initiatieven ontplooid zullen

worden binnen onze Vereniging en dat er
steeds meer leden zich aktief met het

verenigingsleven zullen bezighouden.

de voorzitter

De Peulenstraat 350 jaar

In het archief van de gemeente bevindt zich een oud
stuk, gedateerd 5 mei 1634. Dit is het bestek van de

aanbesteding van het bestraten van de dorpskom van

Nederhardinxveld en Giessendam. Hieraan lag een ge-

zamenlijke beslissing van de colleges van Schout en

Schepenen van Hardinxveld en Giessendam ten grondslag;
een opzienbarend feit in die tijd, toen de beide

ambachten zo vaak tegenover elkaar stonden. Het was

dus niet alleen het gevaar voor overstromingen dat

de streekbewoners tot elkaar bracht, ook de gemeen-

schappelijke overlast die men van de modderige wegen
ondervond kon dit bereiken.

Het bestraten van een dorpskom was in die tijd nog

een hele onderneming en Giessendam-Nederhardinxveld
lag hiermee voor op de meeste andere Hollandse

plattelandsgemeenten. Pas in 1935 zou de rest van de
dijk worden bestraat.

Behalve Den Dam en de Peulen straat (tot aan het

tegenwoordige kledingmagazijn Van Beuzekom en d~

woning van de familie Busé-Versteeg) werden ook de
opritten van de Achterdijk en Binnendams mee-

genomen, evenals de "Gemeenlants Sluiypsteechen",

d.w.Z. het Jodensteegje en de steegjes bij de kerk
en tussen café De Zwaan en de Giessen. De breedte

van de straat zou 14 voeten bedragen en die van de

steegjes 6 voeten. Voor het werk dienden goede,

harde, rechte straatklinkers gebruikt te worden.

Het werk werd aangenomen door Dirrick Mathijsen

en Willem Jaspersen voor elf guldens en vijf
stuivers de vierkante roede.
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Om de kosten er weer uit te krijgen, werd er tolgeld

geheven voor het verkeer met paarden, wagens en
karren en voor het overdragen van verschillende

goederen bij de Giessen-duiker. Het werk moest be-

ginnen vóór 20 mei en opgeleverd zijn vóór 15 juli,
zodat de verjaardag van de Peulen straat e.o. vrij

precies is vastgelegd.

De eerste vermelding van de naam Peulen straat kwam

ik tegen in het lidmatenboek van Hardinxveld in

oktober 1653, als Gijsbert Pieterse van der Hooff,
met attestatie van Giessen-Oudekerk binnenkomt en

in "de Peulenstrate" blijkt te wonen. Voordien

noemde men dit deel van de heerlijkheid Hardinxveld

doorgaans "gewoon" Gyssendam.

In hetzelfde lidmatenboek worden in 1639 een

glazenmaker, een kleermaker en een barbier genoemd,

die "op Gyssendam" wonen. Dit kunnen geen Giessen-
dammers zijn, in de latere betekenis van dit woord,

want die vielen kèrkelijk onder Giessen-Oudekerk.

Tot ongeveer 1960 bleef de Peulenstraat beperkt
tot het hierboven genoemde dorpsdeel, dat officieel

trouwens Rivierdijk heette. In dat jaar werd de

naam door de gemeente erkend, maar tevens ook

gegeven aan het deel van de dijk tussen Talmastraat

en Boogbrug.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling van het be-

stuur van de Historische Vereniging in dit gedenk-

jaar een boekje aan het ontstaan en de ontwikkeling

van de Peulenstraat en omgeving te wijden. Dit
vergt echter behoorlijk veel onderzoek, waarvoor

de eventuele schrijver(s) dit jaar geen tijd be-
schikbaar had(den).

4

De bestrate Peulenstraat, ter hoogte van

café "De Hoop"

Het zou leuk zijn de ontwikkeling van deze

dorpsstraat eens nader te belichten. In het

bijzonder zijn de wijziging van de beroepen

en de opkomst als winkelstraat hierbij
interessant.

Afijn, er moet nog wat te wensen over-

blijven. De bewoners van Den Dam en Peulen-

straat zijn nu in elk geval gewaarschuwd,

dat ze er zo rond 15 juli beslist een

borreltje of "glaasje jus" op kunnen nemen

om deze gedenkwaardige dag voor het dorps-
centrum te vieren.

P. den Breejen
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Publikaties in de Historische Reeks

"De Franse 'rijd in Hardinxveld en Giessendam"

In november 1983 verscheen de elfde publikatie

van onze Vereniging, handelend over de ge-

schiedenis van ons dorp in de Franse Tijd
(1795-1814) .

Het eerste exemplaar werd door de schrijver,

ons bestuurslid Dick de Jong, overhandigd aan

de heer M. van Hoogstraten tijdens de najaars-

lezing van onze Vereniging.

Ondanks een oproep in één van de vorige

mededelingenbladen bleken er na uitkomen van

het boekje nog interessante gegevens te zijn,

die eigenlijk in de publikatie hadden
moeten worden opgenomen.

Zo heeft een in Giessendam wonende

Pieter van Es in z~jn statenbijbel geschreven:

"it 1813. in den maad desember hebben wij
veel geleeden met de fransen van het trekken

van Gorkum na dord maar daar zijn wij op
den 4 van dien maand van verlost door de

Russense koe sakken die met 36 man op

Giessendam kmaamen. En daar 2 uren op

Beneden herdinxveld gevogten hebben tegen

de fransen met overwinnig van 2 man en
geen verleis.

En Doen zijn die koesakken heen gereeden

tot onsse benoutheid maar op dien zelfden dag

kwammen der om 10 Uren smorgens weer 36 man

van papendregt tot onse hulp maar wij waaren
nog in grooten benoudtheid van de fransen.

want die lagen met 170 man op herdinxveld

waar teegen maar 17 man van die, 36 man

koesakken den gansen dag op beneden herdinxveld

hebben gevogten met over winnig en zonder

enig verlies. En de ander 19 lagen maar met

de paart aan den Erm te slaapen maar den

anderen dag kwaammen der wel 5 duysend

koesakken te paart."

Mogelijk kan een en ander later nog eens ergens
in worden verwerkt.

Voor alle reakties namens de schrijver heel

hartelijk dank!

~~~~~~_~~e~~~~!~~~
Een aantal nieuwe publikaties is reeds in

voorbereiding. Te zijner tijd hopen wij u
hierover nader te informeren. Betreffende

enkele onderwerpen wordt elders in dit blad

uw medewerking gevraagd.

Maar óók u zou voor onze Vereniging een publikatie

kunnen schrijven of samenstellen. Speciaal voor

degenen die wel idee hebben in het schrijven
van een publikatie en die eens wat meer willen
weten over het hoe en wat bij het samenstellen

ervan heeft het bestuur "Richtlijnen voor

auteurs" samengesteld. Als u hiervan een
exemplaar wilt hebben, kunt u kontakt opnemen
met het secretariaat.
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uiteraard is het bestuur altijd bereid u met

raad en daad bij te staan.
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"Hardinxveld en Giessendam, van vissers-

en hoepmakersdorpen naar industriegemeente"

Half januari van dit jaar werd in besloten
kring een nieuwe uitgave van onze Vereniging

gepresenteerd. Een uitgave, waar het bestuur

verschJfikkelijk trots op is. Deze "special"
kan worden beschouwd als het eerste echte

standaardwerk over de geschiedenis van ons

dorp.

Wat er zoal in het boek, geschreven door
ons bestuurslid Drs. P. den Breejen K.A.zn.,
wordt behandeld, heeft u kunnen lezen in de

u destijds toegezonden brochure.

Met onze beperkte financiële middelen

hadden wij als bestuur het boek niet kunnen

verwezenlijken. Gelukkig heeft de Rabo-

bank Hardinxveld-Giessendam, ter gelegenheid

van de opening van haar nieuwe bank-

gebouw, onze Vereniging willen helpen.

Nogmaals willen wij de Rabo-bank daarvoor

hartelijk dankzeggen.

Inmiddels is het boek uitverkocht. Er wordt

echter druk onderhandeld over een herdruk.

8

De schrijver, Drs. P. den Breejen, tijdens het

toelichten van zijn boek
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Drijverschuit

Jarenlang was de visserij hoofdmiddel van bestaan
voor Hardinxveld. In samenwerking met de

Stichting "De Bokkenpoot" hoopt onze Vereniging

te zijner tijd een publikatie uit te geven over
de drijverschuit of zalmschouw, met alles wat
daarmee verband houdt.

Om deze publikatie zo goed mogelijk te kunnen

opzetten, doet het bestuur een beroep op de
leden voor allerlei informatie over dit

onderwerp.

U kunt hierover kontakt opnemen met de samen-

steller van het boekje, de heer H.A. v.d. Werken,
Peulenstraat 17 te Hardinxveld-Giessendam

(postcode 3371AJ), telefoon 01846-5385.
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Dijken en dijkdoorbraken

Onder deze tweeledige titel wordt door onder-

getekende al enige tijd gewerkt aan-de samen-
stelling van een boekje, dat een beeld zal

geven van de ontstaansgeschiedenis van onze

rivierdijken. Hierin wordt tevens opgenomen

een uitvoerige beschrijving van de doorbraken
die hier in de loop der eeuwen hebben plaats-

gevonden.

Het was eerst de bedoeling deze publikatie in

het najaar uit te geven, maar, gezien het
verloop van het tijdrovende onderzoek, zal

dit waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn.
De continuering van de Historische Reeks zal

hierdoor niet in gevaar komen, omdat er dan

vrijwel een andere publikatie zal kunnen

worden uitgegeven.

Bovendien kampt de schrijver met het probleem

nog steeds niet te weten wanneer de dijk bij
de Ned. Herv. Kerk van Neder-Hardinxveld

(Peulenstraat) het heeft begeven en daar als

een eeuwig litteken een groot wiel achterliet.

Kaarten geven meestal ook geen uitsluitsel
omtrent de ouderdom hiervan, omdat ze

vaak te weinig gedetailleerd zijn. Zelfs
nog op 18e en 1ge eeuwse kaarten wordt het

stuk dijk (Peulenstraat) vanaf de
Peulenlaan tot de sluis (Dam) slechts met

twee rechte, evenwijdig lopende lijntjes
aangegeven.
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Hoewel naar mijn mening de genoemde wiel in

de 16e of 17e eeuw moet zijn geslagen, heb ik

haar pas (van de kaarten die tot op heden

onder mijn ogen zijn gekomen) voor het eerst
kunnen ontdekken op een topografische kaart
van rond 1870: wèl staat de behoorlijke

slinger die de Peulen straat ter plaatse maakt
afgebeeld op een kaartje uit 1627, wat voor

mij voldoende ,bewijs levert dat de wiel toen al

aanwezig moet zijn geweest.

Gezien het verloop van de Peulenstraat moet de

dijk ruwweg gelegen tussen de Hervormde kerk

en de parkeerplaats (Peulenplaats) geheel weg-

geslagen zijn geweest.

In elk geval meen ik deze publikatie niet

als afgerond te mogen beschouwen zolang ik
hierover niet meer bijzonderheden weet.

Wat de doorbraken die gevallen zijn in de dijk
van Boven-Hardinxveld (1595, 1658 en 1709)

betreft, ligt het allemaal wat eenvoudiger.

Hierover is mij inmiddels al aardig wat bekend.

Toch zou ik met betrekking tot deze door-

braken nog erg geholpen zijn met informatie

uit de tegenwoordige tijd.

Zo zou ik b.v. willen weten of de twee wielen

in de Rivierdijk (de westelijke van 1709 en
de oostelijke van 1658) bij de omwonenden

bekend zijn onder een bepaalde naam om een

mogelijke verwarring tussen deze twee te voor-
komen.

En: is het bekend hoe diep de wielen nu nog

zijn? Vriezen ze 's winters dicht, evenals de
omringende sloten? Of blijven ze lanqer open?

12

Misschien zijn er nog wel leden die oude

kaarten of prenten bezitten waarop de dijk

voorkomt. Mogelijk zijn er ook nog lezers die
beschikken over boeken over waterschaps-

geschiedenis of watersnoodliteratuur (uit de
17e tot 1ge eeuw).

Ik verzoek een ieder die denkt mij met één van

de bovenomschreven punten te kunnen helpen

kontakt met mij op te nemen.

Arie van der Plas

Boorstraat, 65

Hardinxveld~Giessendam

p.c. 3371 AA

telefoon 01846-6504

P.s.

In deze publikatie zal niet de watersnood van

1953 worden behandeld. Dit onderwerp is te

veelomvattend om in dit boekje te worden be-

sproken. Het is beslist de moeite waard om

hieraan een aparte uitgave te wijden.

100 Jaar spoorlijn

Zoals reeds eerder in het mededelingenblad

is aangekondigd, wordt er ook een publikatie
voorbereid in het kader van het 100-jarig

bestaan van de spoorlijn

Dordrecht - Gorinchem
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OudekerK. rich\1r.g Onrerecht

"Opsporing verzocht van Ruslandgangers in de
Franse Tijd"

Op een "Naamlijst van gesneuvelde militairen",

uitgegeven door het Bureau van Onderrigting en
Dood-Extracten op de Nieuwendijk te Amsterdam

in het jaar 1820, vond ik de navolgende personen~

Pieter Krey- Schelluinen

Jacob Bagman

- Hardinxveld

Johan Barnak

- Giessendam
"

Abraham Blom- Gorinchem

Dirk Duyser

- Asperen

Jacob Maat

- Langerak

Herman Veen

- Vianen

Albert Visser

- Nieuwkerk
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De reakties die op deze aankondiging werden

ontvangen zijn in dank aanvaard. Tàch moet

er nog veel méér.zijn. Juist "onze spoorlijn".

zal bij velen zó tot de verbeelding spreken,

dat zij er altijd wat Over te vertellen
hebben.

Daarom nogmaals een vriendelijk verzoek

van de schrijver van deze publikatie om,
als u iets weet, even kontakt met hem op te

nemen. Zijn adres luidt:

D.J. de Jong

Spindermolen 24
3371 RN

Hardinxveld-Giessendam

tel. 01846-5094

Dit zijn slechts enkele namen die ik ben tegen-
gekomen. Natuurlijk zijn er veel meer soldaten

uit onze omgeving naar Rusland gegaan.
Mijn onderzoek strekt zich vooral uit naar het

jaar 1812. Welke brieven zijn er bewaard ge-
bleven van deze soldaten?

Inmiddels hebben wij Jacob Bagman uit

Hardinxveld kunnen thuisbrengen. Dit moet zlJn
Jacob Baggerman. Hij komt n.l. voor op een

brief van niet teruggekeerde militairen.

Mocht u over gegevens beschikken betreffende

deze militairen, dan kunt u bellen of schrijven
naar:

A. Horden

Laantje 15
Noordeloos

tel. 01838-1853
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Stamboomonderzoek

Geruime tijd geleden is er via ons mededelingen-

blad een oproep gedaan voor vrijwilligers, die
zouden willen meewerken aan genealogisch onderzoek.

Een drietal aanmeldingen kwam binnen, maar mede

door dit geringe aanbod is een genealogische
werkgroep nooit tot stand gekomen.

Maar er is nog geen sprake van een helemaal in-

slapen. Onze Vereniging is bijzonder gebaat met

gegevens van vooral echte Hardinxveldse en

Giessendamse families. Helaas blijkt het in de

praktijk voor te komen, dat verschillende personen

dezelfde onderzoeken verrichten. Dit is natuurlijk

zonde van de tijd. Maar de grote moeilijkheid

hierbij is, dat men dit niet weet van elkaar.

De Historische Vereniging wil daarom graag helpen.
Om een en ander te coördineren en te inventariseren

verzoeken wij u eventueel verzamelde gegevens

betreffende genealogie door te geven aan ons

bestuur. Het gaat voornamelijk om welke familie
en tot welk jaar u over gegevens beschikt.

Misschien is het mogelijk dat er op deze wijze
een soort ruilhandel tot stand komt, waarmee

alle stamboomonderzoekers bijzonder gebaat

zullen zijn.

Aan alle genealogen

Onderstaand stukje is overgenomen uit het

Kwartaalblad van de Historische Vereniging
West-Alblasserwaard, 1984-1.
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"Het hiervolgende verzoek is niet alleen gericht
aan onze eigen leden, maar ook aan de zuster-

verenigingen, die ons "Kwartaalblad" ontvangen.

Een genealoog in Leiden, die ons een dienst

heeft bewezen, is met zijn onderzoek in de

Waard vastgelopen. Hij vraagt nu of mensen,
die in onze gewesten genealogisch onderzoek
verrichten, aanvullende informatie kunnen ver-

strekken over navolgende personen:

Grietje Huyberts Kars, ged. Zijderveld -

trouwt 20 Maart 1729 Jan Thomassen Hartogh.

Gerrit Aartse Straves, ged. Leksmond
9 December 1705 - trouwt 22 Juni 1726 met

Maria Spruytenhoef, geb. Leksmond, dochter

van Hendrik Klasen Spruytenhoef en Marrigje
Cornelisdr. Tienhoven.

Maayke van Besooyen, ged. Leksmond
17 Augustus 1721, dochter van Gerrit

Geertsen van Besooyen en Met je Cornelisdr.
Peel, die trouwt Leksmond 27 Januari 1746 met
Jan Lekkerkerk.

Pieter van Holst, ged. Nieuw Lekkerland
14 Maart 1734 als zoon van Kornelis

Gerrits van Holst en Kornelia Jans Kroon,
hij trouwt met Maria Ariens van den Hoek.

Uw eventuele antwoord kunt u sturen aan de

redaktie van het Kwartaalblad van de Hist. Ver.

West-Alblasserwaard, P.J.Oudstraat 308,
3354 VJ Papendrecht."
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Informatie over het geslacht VENS

Op 24 januari j. 1. verzocht de heer Vens uit

Rockanje ons telefonisch om gegevens over zijn
voorgeslacht. Naar aanleiding hiervan de
volgende oproep:

Van 1800 tot 1932 woonden in Neder-Hardinxveld
en Giessendam leden van de familie VENS.

In verband met het schrijven van een familie-

geschiedenis hoop ik dat er onder onze leden

mensen zijn die van deze familie, hetzij uit

eigen ervaring, hetzij van overlevering,
nog iets te vertellen hebben.

Zeker van de laatste VENS in Hardinxveld zal
nog wel iets bekend zijn. Dat was
CORNELIA VENS, bijgenaamd "KEJA PIS" en

woonachtig aan de Achterdijk.

De overige VENSEN waren getrouwd met leden

van de families WERVENBOS, KLIJN, SPRONG,

V. D. HEUVEL en VERWOERD. DIRK VENS, die ge-
trouwd was met AALTJE VERWOERD, noemde zich
BAKKER VENS en staat geboekt als winkelier.

Ik zie met belangstelling uw reakties
tegemoet,

Ansichtkaarten

Sinds de opkomst van de fotografie zijn er van

alle plaatsen in Nederland erg veel ansichten

en foto's gemaakt en uitgegeven; ook van
Hardinxveld-Giessendam:

Een vrij groot aantal heeft de Historische

Vereniging inmiddels in origineel of in

duplikaat in haar bezit. Voor allerlei doel-
einden wordt uit dit foto-archief materiaal

gediept.

Toch blijkt het wel eens moeilijk om van juist

specifieke zaken foto's te vinden. Ook bij

de samenstelling van het boek
"Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en

hoepmakersdorpen naar industriegerneente"
bleek dit weer.

Het bestuur van onze Vereniging doet daarom

nogmaals een beroep op u. Als u foto's wilt
afstaan, of als u een afdruk wilt laten

maken van foto's in uw bezit, komt u dan

gerust op zaterdagmorgen langs in de winkel.

Ook zijn wij al heel blij als u ons opgeeft
wat u zoal aan foto's bezit.

J.A. Vens

Korteweg 34

3235 CH Rockanje

tel. 01814-2303
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De Jodensteeg, gezien in de richting van
Buitendams

De Jodensteeg

De bekendste dorpssteeg van onze gemeente is

ongetwijfeld de Jodensteeg. Deze vormt de
verbinding van zowel Buitendams als de Peulenstraat
met de Giessen.

In samenwerking met onze Vereniging heeft het

gemeentebestuur deze steeg van een naambord voorzien.

De Vereniging is het gemeentebestuur hiervoor zeer

erkentelijk. Op deze manier krijgt de Jodensteeg de
eer, die deze behoort te krijgen.

22

Van de penningmeester

Op het moment dat u dit mededelingenblad leest,

is het al weer enkele weken geleden dat u een

acceptgirokaart heeft ontvangen voor de be-

taling van de contributie voor het jaar 1984.

In de begeleidende brief werd melding gemaakt

van een door het bestuur genomen beslissing
om de minimum contributie voor 1984 gelijk te

houden aan die van voorgaande jaren.

Redenen hiervoor waren:

a. In 1983 is gemiddeld per lid aan

contributie en vrijwillige bijdragen
meer dan f 25,-- betaald.

b. Het bestuur is van mening dat het in

tijden van achteruitgang van de

conjunctuur voor een ieder mogelijk moet

zijn om lid van onze Vereniging te
worden en te blijven.

c. Het bestuur hoopt dat alle leden hun
contributie voor 1984 in het eerste

kwartaal zullen betalen, zodat aan de

komende financiële verplichtingen zal
kunnen worden voldaan.

Deze door het bestuur genomen beslissing heeft

de goedkeuring van de a.s. alg. ledenvergadering

nodig. Het bestuur wil deze vergadering óók

de goedkeuring vragen om, indien nodig, de
contributie voor 1985 met max, f 5,-- te

verhogen.
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De heer A. Boon, voorzitter van de bewoners-

commissie, toont de zojuist ontvangen pen-

tekening. Hij wordt geflankeerd door de

direkteur van de Burgemeester De Boer Stichting,
de heer Van de Herik (links) en de voorzitter

van de Hist. Ver., de heer Van der Meijden (rechts)

Najaarslezing

Deze handelde dit keer over de Nederlandse

boerderijcultuur. Op maandagavond 14 november j.l.

sprak de heer M. van Hoogstraten in een volle
zaal van het Kerkcentrum te Boven-Hardinxveld

over dit onderwerp.

Aan de hand van vele - unieke - dia's nam de

spreker ons mee op een reis door Nederland.

Beginnend in het hoge noorden en eindigend

in het lieflijke Limburg kwamen vrijwel alle
boerderijtypen van ons land aan de orde.

Ook werd stilgestaan bij enkele boerderijen

in onze omgeving. Hoewel velen van u aan dit
laatste misschien wat meer aandacht hadden

willen schenken, kan achteraf toch worden

gesteld dat het een bijzonder geslaagde
lezing is geweest.

Pentekening

Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste
exemplaar van "Hardinxveld en Giessendam in

de Franse Tijd" en de daarop volgende lezing,

bracht het voltallige bestuur van de
Vereniging een kort bezoek aan de

Burgemeester De Boer Stichting.

In het kader van het eerste lustrum en

naar aanleiding van het 400ste lid bood de

voorzitter, de heer Van der Meijden, namens

de Vereniging de bewoners van het bejaarden-

tehuis een ingelijste en ingekleurde pen-
tekening van de Huibjesbrug aan.
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De hierbij aanwezige bewoners, alsmede de
direkteur, de heer B. van de Herik,

toonden zich bijzonder ingenomen met dit

geschenk.

De tekening, gemaakt door de heer
D. Blokland uit Australië, heeft inmiddels

een mooie plaats gekregen in de entree van

de Burgemeester De Boer Stichting.

Er zijn nog een aantal van deze zwart/wit

pentekeningen te koop in het
Historisch Informatie Centrum Buitendams 4.

De prijs is f 12,50.
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Ook minister Brinkman lid van onze Vereniging:

Onze Vereniging heeft enkele weken geleden

weer een minister mogen inschrijven als lid.
Was minister De Ruiter het 200ste lid, nu

heeft minister Brinkman zich als lid gemeld,
evenals zijn vader, oud-burgemeester Brinkman.

Vanaf heden heeft onze Vereniging op defensief
en cultureel gebied niets meer te vrezen.

Het verheugt ons dat voormalige plaatsgenoten,
nu werkzaam in het landsbestuur, onze

aktiviteiten met hun lidmaatschap willen steunen.

VERMELDENSWAARD

Onze publikaties worden tot ver over de

landsgrenzen gelezen. Laatst hoorden wij, dat
oud-dorpsgenoten in Canada elkaar het lustrum-
boek "Het Verleden, Nu" lieten zien.

Wat zal daar allemaal gezegd zijn over
"Weet je nog van toen?"
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Boekbespreking

Velen van u houden nauwkeurig bij wat er zoal

op het gebied van de - plaatselijke of streek- -
historie verschijnt aan boeken en andere

publikaties. Toch zal het wel eens voorkomen,

dat ook u pas te laat, als een uitgave niet

meer verkrijgbaar is, ter ore komt dat er een
boek is verschenen.

Met ingang van dit mededelingenblad wil het

bestuur daarom aandacht aan nieuw uitgekomen

publikaties schenken. Uiteraard worden alleen
die uitgaven vermeld, waarvan wij op de hoogte zijn.

Het kan daarom wel voorkomen dat een bepaald

boek niet is genoemd. Neem in dat geval

gerust kontakt op met het secretariaat. In het

eerstvolgende meqedelingenblad zal dan alsnog

melding worden gemaakt van het desbetreffende
boek.

Het is beslist niet de bedoeling dat deze
nieuwe rubriek een soort boekrecensie wordt.

Het is uitsluitend een objektieve melding

van de uitgaven die in de afgelopen periode

zijn verschenen.

Boeken waarin - ook - ons dorp wordt

genoemd kunnen iets uitgebreider aan de
orde komen dan de uitgaven die uitsluitend

betrekking hebben op de ons omringende plaatsen.
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BEDRIJFSMONUMENTEN IN HET GROENE HART VAN

HOLLAND

B.R. Feis en P. Nijhof - Zwolle 1983 - 160 pag.,
f 29,50.

Slechts enkele punten over Hardinxveld-Giessendam

opgenomen, alsmede een tweetal foto's, in dit
boek over "monumenten van bedrijf en techniek".

SGP 60 JAAR 1923-1983

A. Ermstrang, P. van de Minkelis,
A. van der Plas Lzn. en J. de Vos

- Hardinxveld-Giessendam 1983 - 96 pag., f 10,--.

Dit is een uitgave van de SGP-kiesvereniging

Hardinxveld-Giessendam. Betreft de geschiedenis
van de Staatkundig Gereformeerde Partij in
Hardinxveld-Giessendam. Geillustreerd met veel
foto's.

GIESSEN-OUDEKERK - HISTORIE, VERHALEN EN FOTO'S
VAN ONS DORP

ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

JAARBOEK 1984

Hein Lakerveld e.a. - Hardinxveld-Giessendam

1983 - 88 pag., groot formaat, f 16,--.

Deze uitgave van A. Tuijtel is een interessant

werk over de gemeenschap Giessen-Oudekerk.

Voor velen van ons een fijn bezit, zeker omdat

het gaat om een gedeelte van Giessenburg, dat

vroeger (tot 1957) bij onze gemeente heeft
behoord.

Div. auteurs

f 19,90.
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Utrecht 1983 - 112 pag.,

Verwezen wordt naar het u in het najaar 1983

toegezonden rondschrift. Deze uitgave van de
Stichting Matrijs is ook verkrijgbaar in onze
winkel.

DORPEN VAN DE STREEK

Div. auteurs - Utrecht 1983 - 49 pag., f 4,--.

Uitgave van de Projektgroep Kerngezond van de

afd. Geografie voor Educatie, Geografisch
Instituut Utrecht. Boekje over de leefbaarheid

van voornamelijk de zogenaamde binnen-

gemeenten in de Alblasserwaard.
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400 JAAR HERVORMDE GEMEENTE SLIEDRECHT

Ir. W. Bos - Sliedrecht 1983 - 48 pag.,
prijs onbekend.

Een stuk kerkgeschiedenis van onze buur-

gemeente, geillustreerd.

DE WAARD IN OORLOGSTIJD I - DE ALBLASSERWAARD
TUSSEN 40 EN 45

A. Korpel - Alblasserdam 1983 - 232 pag.,
f 34,50.

Eindelijk een boek over de oorlog in de

Alblasserwaard. Veel foto's, erg interessant.

EEN CONTRA-MEMORIE BIJ WIJZE VAN BOEK-

RECENSIE OVER DE "GESCHIEDENIS VAN DE STAD

GORINCHEM" DOOR B. STAMKOT

Mr. L.R.J. Ridder van Rappart - Gorinchem 1983 -
72 pag., f 12,50.

Kritiek op een uitgave van de Stichting
Merewade (1982) over de Gorinchemse historie.

ONDER FRANS BEWIND

Ir. W. Bos Jzn. - Sliedrecht 1983 - 84 pag.,
f 24,50.

Betreft de Franse Tijd in Sliedrecht
(1784-1814) .

Een tweetal anekdotes

"Een stroom van ongerechtigheden "

Tijdens een of andere vakature was de Boven-

hardinxveldse dominee Kraaij consulent in
Giessendam-Nederhardinxveld. De catechisaties

werden geleid door een ouderling van

Beneden-Hardinxveld. Regelmatig kwam
dominee Kraaij dan horen of alles wel goed

ging.

Op een gegeven moment, nadat het enige dagen

achtereen had geregend, kwam dominee Kraaij
weer eens op bezoek bij één van de
catechisaties achter de Oude Kerk op de dam.

Dominee Kraaij groette de aanwezigen en zocht

een plaats om te gaan zitten.

De catechisanten zaten om een in het midden

van de ruimte geplaatste tafel. Daaraan was

geen plaats meer. wél was er voldoende

plaats op stoelen, die tegen de muur stonden.

Daarop ging dominee Kraaij zitten, maar
sprong verschrikt weer op. Door de regen

van de afgelopen tijd waren de muren door-

weekt en was het water op de stoelen terecht-

gekomen. Het water liep de predikant

langs de rug.

Aan het einde van het onderricht liet de

ouderling zéér toepasselijk zingen:

"Een stroom van ongerechtigheden had de

overhand op mij "
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"De goede Gala"

In Boven-Hardinxveld woonde een zekere Kees de Gala.

Deze woonde op een drijverschuit. Van die figuren

had je wel meer, zoals Hannes den Haker.

Op een keer dook Kees onder water toen de

"Fop Smit boot" langs voer, tot schrik van alle

varensgasten. Aan de andere kant van de boot
kwam hij boven en riep de voor veel oude

Boven-Hardinxvelders legendarische woorden:

"Vreest niet, ik zij het, de goede Gala."

Aanwinsten depot vanaf september 1983

1 Grote beschuittrommel + 3 broodbakblikken

van de heer Van Mill (ex-bakker)

3 Oude ijzeren hengen
van de heer C. den Uil uit Alblasserdam

1 Reiskist (hout bespannen met zeildoek)
van de heer Van Mill (ex-bakker)

1 Waardkist met ingebeitelde letters
"GDV.GSD" (van Gerrit de Vos-Giessendam)- - - - --
van de heer H. de Vos

1 Aardewerken console, afkomstig van de

voormalige slagerij De Jong, Buitendams 299

(gesloopt augustus 1983')
van Kees Verboom

1 Aquarel: "Gezicht op Neder-Hardinxveld-

Giessendam", gesigneerd "W. Janssen",

van de familie L. van Wingerden

18 delen "Daliaz. Jurisprudence générale",

Parijs 1856,
van de heer J. Dubbeldam

1 Lange onderbroek uit het begin van deze

eeuw, geschonken door de heer
J. Dubbeldam

1 Ronde koperen plaquette met daarop een

gezicht op de Peulenstraat met kerk en

1 makelaar, afkomstig van het pand

Rivierdijk 723

Een steen met ingebeitelde naam "C. Staik",

van de heer J. Muilwijk

32

Tijdens de presentatie van het boek van

de heer Den Breejen: "Hardinxveld en Giessendam,

van vissers- en hoepmakersdorpen naar industrie-

gemeente",ontvingen wij uit handen van de heer
Koorevaar, voorzitter van de Raad van Toezicht van

de Rabo-bank,een portret van het eerste bestuur
van de Boerenleenbank.

33



Jaarboeken nr. 26 t/m 36 van het

Centraal Bureau voor Genealogie
(1972 t/m 1982)

van mevrouw P. van der Sluijs-van der Hoek

Mededelingen van het Centraal Bureau voor

Genealogie, jaargangen 26 t/m 37
(1972 t/m 1983) en

De komplete jaargangen 30 tlm 38 van

"Ons Voorgeslacht" (maandblad van de
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie)

(1975 t/m 1983), eveneens van

mevrouw P. van ~er Sluijs-van der Hoek

Ook hebben wij weer een aantal ansicht-

kaarten, kranteknipsels, oude rekeningen,
e.d. ontvangen.

In het bijzonder willen W1J noemen een
schenking van de familie De Groot.
Deze bestaat uit 25 foto's, die werden

genomen door de Giessendamse fotograaf

J.P. de Groot. Hij werd geboren op
14 november 1872 en de meeste foto's

dateren uit de jaren 1890-1900. Hiermede

zijn dit voor ons archief tot nu toe

de oudste foto's van ons dorp.

In de afgelopen periode is er weer een

aantal kopieën gemaakt van foto's en

andere interessante paperassen. Ook degenen
die voor dit doel tijdelijk een en ander
hebben afgestaan onze dank~
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Eén van de foto's van de familie De Groot:

een gezicht op Buitendams

Alle mensen die op deze wijze hebben

bijgedragen tot uitbreiding van ons

archief/depot willen wij nogmaals onze

dank overbrengen.

Aanwinsten archief/depot (vervolq~

Op 17 januari j.l. heeft onze Vereniqinq

nogmaals een schenking ontvangen van de
familie De Groot, die dit maal bestond

uit de volgende voorwerpen:
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Bestuur Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Naam: Adres:Woonplaats:Telefoon:

A.C.

vanderMeijdenKerkweq27H'v"eld-G'dam01846-4633

K.H.

May Peulen straat176H'veld-G'dam01846-3380

W.F.

vandeEree-Ooms Buitendams77H'yeld-Ç;'dam01846-4563 Funktie:

voorzitter:

vice-voorzitter

secretaresse

J. Dubbeldam

J.D. den Breejen

P. den 13reejen

M.J.A. de Haan

D~J. de Jong

A. van der Plas

Peulenstraat 198 H'veld-G'dam 01846-3938 penningmeester

Parallelweg 74 H'veld-G'dam 0184~-3149 bestuurslid

Fruinplan'Gsoen 6 Utrecht 030~71.0g.63 bestuurslid

Buitendams 4 H'veld-G'dam 01846-6586 bestuurslid

Spindermolen 24 H'veld-G'dam 01846-5094 bestuurslid

Boorstraat 65 H'veld-G'dam 01846-6504 bestuurslid


