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VOORWOORD
«Stoomtractie
op de spoorlijn door
Hardinxveld-Giessendam.
Foto van een unieke
gebeurtenis,
lang nadat de stoomtreinen
van onze lijn verdwenen
(foto d.d. 27 mei 1972, F. Klomp)

Het jaar 1985 biedt op geschiedkundig
gebied
enkel herdenkingen waaraan onze Vereniging
de nodige aandacht wil schenken.
In het komende voorjaar hopen wij aandacht
te besteden aan het feit dat het dit jaar
precies honderd jaar geleden is dat ons
dorp werd aangesloten op het spoorwegnet.
In de vorm van een publikatie,
samengesteld
door ons bestuurslid Dick de Jong, zal deze
100 jarige geschiedenis voor u inzichtelijk
worden gemaakt.
Voorts zullen wij bij de jaarlijkse excursie,
die gehouden zal worden medio mei a.s.,
ons door de trein laten vervoeren en wij zullen
hierbij de Betuwe-lijn volgen tot Leerdam.
Dit "stedeke" zal dit jaar ons excursiedoel
zijn.

Secretariaat

en redactieadres:

Buitèndams

3371 BB Hardinxveld-Giessendam
telefoon

In het kader van "40 jaar bevrijding" hopen
in het najaar in de vorm van een publikatie,
tentoonstelling
en lezing aandacht te
besteden aan de hongerwinter
1944-1945.
De publikatie wordt momenteel samengesteld
door de gebroeders C. de Ruiter en F.G. de Ruiter,
die reeds eerder in onze Historische Reeks
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01846-4563

hebben
Redactie

gepubliceerd.

en samenstelling:
Over deze aktiviteiten

W.F. van de Bree-Ooms
D.J. de Jong

Druk:
Drukkerij

Van den Dool-

wordt

u zowel

mededelingenblad
als in een later
verder geïnformeerd.

Sliedrecht

in dit

stadium

Het voor u liggende mededelingenblad
is weer
gevuld met vele wetenswaardigheden
en ik hoop,
dat 1985 weer een vruchtbaar jaar zal zijn
waarin binnen en buiten onze Vereniging veel
initiatieven zullen ontstaan, die het leefklimaat in en om ons heen zullen bevorderen.
de voorzitter
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Romeinse

munt

ui t 253 na Chr.,
gevonden in
HardinxveldGiessendam

Misschien

is het in de toekomst

mogelijk

dat de

vindplaatsen van Romeinse munten een patroon
vormen. Mede hiervoor is het noodzakelijk dat
oudheidkundige
bodemvondsten,
die bij toeval
worden gedaan, steeds worden aangemeld. Heeft u
in uw tuin ook wel eens oude scherven of iets
dergelijks gevonden? Laat het dan eens zien in
het Historisch Informatie Centrum!

100 JAAR SPOORLIJN
MUNTVONDST
Vorig jaar is op een strandje, nabij de Peulen_
sluis, een zilveren Romeinse munt gevonden.
De heer L. Punt, de vinder, is zo attent geweest
om zijn vondst bij het Historisch Informatie
Centrum te melden.
De munt is geslagen in 253 na Christus te Rome.
Op de voorzijde is keizer Aemilianus afgebeeld.
Hij was een z.g. soldatenkeizer.
Het Romijnse Rijk
was in deze tijd minder stabiel dan in vroeger
tijden. "Coups" door legeraanvoerders
waren
eerder regel dan uitzondering.
Aemilianus heeft
dan ook maar kort van zijn keizerschap kunnen
genieten.
Op de achterzijde staat de oorlogsgod Mars
afgebeeld. Hij leunt op een ovaal schild en
draagt een speer in de hand.
Het is onwaarschijnlijk
dat de munt verloren is
op de plaats waar hij gevonden is. Hoogstwaarschijnlijk
is hij met het zand in de rivier
stroomafwaarts
gekomen. Waar hij wèl verloren is,
6 is nog een raadsel.

Op 14 juli a.s. zal het honderd jaar geleden
zijn dat de spoorlijn Gorinchem-Dordrecht
officieel werd geopend.
Zoals u wellicht al weet zal de voorjaarspublikatie van onze Vereniging geheel aan de
geschiedenis van deze lijn gewijd zijn.
Ook in dit mededelingenblad
willen wij graag
enige aandacht schenken aan "onze spoorlijn".
Wij doen dit door onderstaand gedicht te
plaatsen, dat als 21e rijmkroniek in de
"Rondom de Giessen" van 19 november 1937
stond afgedrukt.

't Gaat er dikwijls

vreemd

naar toe.

Als U heden, waarde lezers,
Lust zoekt in mijn rijm'larij,
- En daar reken ik ook u dan,
Lieve lezeressen, bij Spitst dan even bêi uw ooren:
Luistert naar dit droevig lied
Van een wondere historie,
Die zoo even is geschied:
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Als mijn kiekje in de krant staat,
Is het onheil al gebeurd;
En het helpt geen lieve moeder,
Of men daar nu over treurt;
Station is afgebroken
Hardinxveld en Giessendam;
't Is een lijdensweg geworden,
Jammer, dat het zoover kwam~

Tevens was men van gedachte,
Toen de spoorlijn pas begon,
Dat er wel een weg zou komen
Van den dijk naar 't station;
Dat men ook een brug zou leggen
Over onzen Giessenstroom,
Maar dat ging niet in vervulling,
't Was een al te schoone droom.

Hardinxvelders,
Giessendammers,
Allemaal gecondoleerd:
Jullie bent nu stationloos,
't Is zoo pas geamoveerd;
Door den moker van den slooper
Is het thans te niet gedaan,
En wij plengen op dîen puinhoop
Teergevoelig
nu een traan.

Weg noch brug is ooit gekomen,
Daar is nimmer aan voldaan;
't Station bleef daar verlaten,
Eenzaam aan de Giessen staan;
En men maakte van de statie,
Geen gebruik, dat iets beduidt;
Slechts een enk'ling uit den omtrek
Stapte in of stapte uit.

Ruim een halve eeuw geleden
Werd dit station gebouwd;
'k Heb het met mijn eigen oogen
Met voldoening toen aanschouwd;
Al kon ik me niet begrijpen,
Dat het dáár juist kwam tot stand,
Op een plek zoo in het midden
Van het onbewoonde land.

't Kreeg een andere bestemming:
Paartjes slopen er naar toe,
Gaven in de avondurèn
Er elkander rendez-vous;
En als men een wand'ling maakte
En het gras was koud en nat,
Wist men, dat men daar heel veilig,
Droog en ongehinderd zat.
Naast

Men had al zijn hoop gevestigd
Op vier plaatsen, zoo 'k vernam:
Hardinxveld beneê en boven,
Oudekerk en Giessendam;
't Zou, zoo was destijds de meening,
't Volk wel trekken uit de streek;
Maar men heeft verkeerd geoordeeld,
Zooals al die jaren bleek.

de liefdes-avonturen

Werd het ook in later tijd
Een geschikt terrein gevonden
Voor een kampgelegenheid;
't Aantal treinen, dat er stopte,
Was niet meer de moeite waard;
Vóór twee jaar heeft men die halte
Dus vervallen maar verklaard:
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REAKTIES

OP HET VORIGE MEDEDELINGENBLAD

(september
Maar nu komt het, waarde lezers:
Zet u nu eens even recht:
De verlangde weg van vroeger
Is intusschen aangelegd,
En de Giessenbrug
komt denk'lijk
Ook tot stand, m'n beste lui:
Heel die stations-historie
L ijkt veel op een Kamper-ui.
Nu het middelpunt gaat worden
Door nadenkend overleg
En 't verkeer beslist zal stijgen,
Is het station thans weg;
Vindt u zoo iets niet bespot'lijk?
Verder zeg ik ba noch boe;
'k Slaak alleen nog de verzuchting:
" 't Gaat er dikwijls raar naar toe:"

1984)

Het is verheugend om reakties te krijgen op
pennevruchten.
Zo ervaart het bestuur van
onze Vereniging het ook. Reakties van leden
betekent dat er echt wordt meegeleefd.
Het geeft weer nieuwe moed voor een volgende
keer.

~~j~!_e~~2~~~~~!~~~
Korte tijd na het verschijnen van het vorige
mededelingenblad
nam "De Merwestreek"
de
door ons gepubliceerde
lijst van burgemeesters
van Hardinxveld en Giessendam over.
Op deze manier kon de gehele bevolking van
onze gemeente en de omliggende plaatsen
kennisnemen van de aktiviteiten van de
Vereniging. Het bestuur is de heer J.D. Coenraads,
redakteur van De Merwestreek'; hiervoor
bijzonder erkentelijk.
11

~~~~~~~~!_r!~~!~~!~j~~_~~!~~~
Onze vroegere plaatsgenoot,
de arts
J.M. Hilbrands, lid van onze Vereniging, reageerde
op het overzicht van de plaatselijke burgemeesters
met de suggestie dat het leuk zou zijn ook eens
een lijst van plaatselijke
doktoren op te
nemen. De heer Hilbrands noemde in zijn brief
o.a. de doktoren Graftdijk, Huuting, Schlemper
en Van den Burg.
Heel graag geven wij aan deze positieve
suggestie gehoor. De moeilijkheid
is echter:
hoe kom je aan al die namen?
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Voor de burgemeestersnamen
lag dit heel anders,
omdat op het gemeentehuis bijna komplete
overzichten voorhanden waren. Misschien willen
onze leden hierbij helpen om de namen van de
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plaatselijke
artsen op een rijtje te krijgen.
Uw reakties zijn van harte welkom.

~~~~~~~_~~~1~=~~~!~~~~1~
De heer A. Tromp uit Boven-Hardinxveld
bracht
ons diverse interessante stukken over de familie
Kuijk-Buitendijk,
waarover wij in ons vorige
mededelingenblad
schreven; een en ander naar
aanl~iding van een schilderij in het
Arnhemse gemeentelijk museum. Uit deze gegevens,
die zijn doorgespeeld naar de conservator van
dit museum, kan het volgende worden verteld:
Willem Kuijk werd op 1 december 1782 geboren
te Werkendam. Zijn ouders waren Jan Kuijk en
Elizabeth Ritmeester. Neeltje Buitendijk,
de vrouw van Willem, werd te Giessendam geboren
en op 15 augustus 1779 gedoopt. Haar ouders
waren Gijsbert Buitendijk en Geertrui Hoornaar.
Zij trouwden in 1803. Uit het huwelijk werden
twee kinderen geboren: Elizabeth
(17 jan. 1804)
en Gijsbert (3 nov. 1805). Willem Kuijk was
in Hardinxveld onderwijzer van beroep. Hij
was tevens koster van de kerk te (Boven-)
Hardinxveld. Later werd hij landmeter te
Werkendam en nog later verhuisde hij naar
Arnhem, waar hij een belangrijke positie
bekleedde.
Het bestuur van de Historische Vereniging
is de heer Tromp, archivaris van de
Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld,
zeer erkentelijk voor zijn reaktie.
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!?::~1~~::~2"~~~~~::
In het vorige mededelingenblad
werd ook een
oproep geplaatst voor informatie over
"drijversgenever".
Helaas kwam er geen
reaktie. Maar via een andere bron werd
vernomen, dat de heer D. Boogaard, de voormalige drankhandelaar
uit de Peulenstraat,
er meer van moest weten.
Dit bleek inderdaad het geval te zijn.
"Drijversgenever"
was een door hem gevoerde
merknaam. Hij kocht genever in het groot in
en bottelde die in zijn bedrijf. De flessen
werden dan onder de naam "Drijversgenever"
verkocht. Gewone genever dus, met een
plaatselijk historisch gebonden naam.

Helaas zijn geen reakties ontvangen over de
andere groepen zoals duivenkooien met spreuk,
vragenlijsten
van het P.J. Meertens-instituut
en de visserijvereniging
"De Hoop".
Wèl kwamen er reakties op de oproep betreffende
de werkgroepen. Hierover wordt elders in dit
blad geschreven.

OUDE GEWOONTEN
Zoals in zoveel plaatsen het geval was, stonden
vroeger veel inwoners van onze dorpen in de avonduren in groepjes bijeen. Dan werden de laatste
nieuwtjes verhandeld, of er werd over de landspolitiek gesproken.
13

Op de zaterdagavonden
was het ook gewoonte
dat zowel op de Buurt als in de Peulenstraat de
op een wederhelft uit zijnde jeugd de gehele
avond een stuk "op en neer liep". Dat dit niet
altijd tot groot genoegen van iedereen was,
blijkt uit onderstaande mededeling uit de
"Rondom de Giessen" van 29 oktober 1937:

Enkele kerkgenootschappen
hebben reeds hun
medewerking hieraan toegezegd. Ook wordt
momenteel alles wat in het verleden al is
verschenen over dit onderwerp verzameld.
Mocht

u in het bezit zijn van krante-artikelen

of andere geschreven
dat graag van u.

bronnen,

dan horen

wij

HARDINXVELD
Waarschuwing.
De Burgemeester van Hardinxveld
vestigt er met nadruk de aandacht op,
dat het o.a. verboden is om in vensterbanken, op muren of hekken te zitten
of daartegen te leunen.
Tegen overtreders van dit verbod zal
de politie streng optreden.
Hardinxveld,
De burgemeester

28 October

1937

van Hardinxveld,
VAN AKEN

BOEK GESCHIEDENIS
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GEREFORMEERDE

KERKEN

De vorig jaar herdachte Afscheiding van de
Gereformeerde
Kerken van de Hervormde Kerk
in Hardinxveld en Giessendam was voor ons bestuur
aanleiding de mogelijkheden
te onderzoeken om
een boek samen te stellen over de geschiedenis
van de plaatselijke
Gereformeerde
Kerken.

TOPOGRAFISCHE

KAARTEN

Om de geschiederiis van een plaats te bestuderen
zijn er verschillende
hulpbronnen, b.v. landkaarten. In dit geval spreken wij over de
topografische kaarten. Met behulp van deze landkaarten krijgt men een totaaloverzicht
van een
plaats of gebied. Dingen die vanaf de grond niet
helemaal duidelijk zijn, krijgen met behulp van
een topografische kaart een verhelderend beeld.
Deze kaarten worden vervaardigd door de
Topografische
Dienst te Delft. Bij deze dienst
zijn ook verschillende herdrukken verschenen
van oude kaarten, zoals de "Topografische en
Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden",
een "Algemene Kaart van Holland met de Post-Routes",
etc. Voor historici zijn topografische kaarten
vaak een onmisbare hulp.
Eventuele nadere inlichtingen kunt u verkrijgen
bij de Topografische
Dienst, afd. Kaartverkoop,
Postbus 145, 2600 AC Delft,
telefoon 015-12.08.46,
toestel 124, 125 en 126.
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1945-1985

VEERTIG

JAAR BEVRIJD

Over enkele maanden, op 5 mei a.s., zal het
veertig jaar geleden zijn dat ons land door de
geallieerden werd bevrijd. Na vijf jaren
oorlog kwam de verlossing. Velen zullen rond
die datum met hun gedachten bij de oorlogsjaren zijni een tijd van angst en verdriet.
Maar ook een tijd van eensgezindheid,
op
velerlei gebied.
Zoals u zult weten zal onze Vereniging ter
gelegenheid van het veertigste gedenkjaar
een publikatie uitgeven. De heren
C. de Ruiter en F.G. de Ruiter uit Gorinchem,
zoons van de bekende Floor de Ruiter, zijn
hiervoor een boekje over de hongerwinter
aan het samenstellen.
Dit boekje zal
waarschijnlijk
in het najaar uitkomen als
veertiende publikatie in onze
Historische Reeks.

RENOVATIE

PEULENSTRAAT

Sinds kort heeft onze Vereniging zitting in
de renovatiecommissie
Peulenstraat. Binnen
deze commissie is er een plan tot ontwikkeling
gebracht met als doel de huidige Peulenstraat
door herinrichting van een betere sfeer en
verkeersafwikkeling
te voorzien. De hoofdopzet
van het plan heeft, gezien de inspraakavond
die er over dit plan is geweest, de instemming
van velen.
Ook ons bestuur kan zich in deze hoofdopzet
vinden, maar heeft een voorbehoud t.a.v. de
sloop van het pand Nebo. In deze hoofdopzet is
het pand weggedacht en is een verkeersdoorbraak
geprojekteerd.

Door velen zijn reeds gegevens aangedragen
om bij de samenstelling
te gebruiken.
Waar het de auteurs echter nog aan ontbreekt
zijn foto's uit die periode. Mocht u
in het bezit zijn van dergelijk illustratiemateriaal uit de periode september 1944 tot
juli 1945, dan willen wij dat graag van u
lenen. Als voorbeeld noemen wij foto's van
de bombardementen
(nabij de overweg
Binnendams en boven aan de Buldersteeg)
of
van de bevrijding, van voedseltochten
of
wat dan ook.
U kunt hiervoor kontakt opnemen met het
secretariaat of met de heer C. de Ruiter
(01830-32960) .

16

17

Momenteel

worden

er alternatieven

m.b.t.

deze

doorbraak in studie genomen. Binnen de commissie
gaat er nu, als uitwerking van de gepresenteerde
hoofdopzet, een discussie plaatsvinden
over
materiaalgebruik,
verlichting,
de Peulen straatstoepen, etc.
Over de uitkomsten van dit overleg
ut. z .t.' verder te informeren.

hopen

ANDERHALVE EEUW GEREFORMEERDEN
ZUID-HOLLAND ZUID
diverse

IN STAD EN LAND,

auteurs

Een gebrochureerde
uitgave in een serie van
12 delen. Beknopt, maar voorzien van veel
illustraties, wordt de geschiedenis van de
Afscheiding en de Gereformeerde Kerken behandeld.

wij
52 pag.,

f 12,90. Verkrijgbaar

DE WAARD

IN OORLOGSTIJD

in de boekhandel.

2

A. Korpel
In dit tweede deel van de uit drie delen
bestaande serie staan een 29-tal verhalen over
gebeurtenissen
uit de Tweede Wereldoorlog.
Een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis
van onze streek in de bewogen jaren 1940-1945.
Jammer van het wat onsamenhangend
karakter
van de verhalen.

BOEKBESPREKING

Onderstaand een boekbespreking
van de voor onze
plaatselijke historie mogelijk belangrijke werken.
Mocht er onverhoopt een publikatie vergeten zijn,
dan horen wij dat graag van u.

JAARBOEK
diverse
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'85 ALBLASSERWAARD

EN VIJFHEERENLANDEN

176 pag., 110 illustraties,
f 27,90.
Verkrijgbaar
in de boekhandel.
DE VERENIGING

VAN

1907

diverse auteurs,
onder redaktie van de bibliotheek
kleine kerkgeschiedenis

van de

auteurs

Het derde jaarboek in successie, met bijdragen
over molens, de Diefdijk, eendenkooien,
Afscheiding,
bedrijfsmonumenten,
Gorcumse
schutterijen,
ruilverkavelingswegen,
de aanleg van
provinciale
wegen, reservaat "De Donkse Laagten", etc.

Het boek, dat gaat over de vereniging van
de Ledeboeriaanse
gemeenten en de
Gereformeerden
onder het Kruis, bevat een
vijftal pagina's over Giessendam.
Helaas worden niet de schrijvc~s en bronnEn
ge':Jemd.

96 pagina's met illustraties,
ingenaaid,
Verkrijgbaar
in de boekhandel of in het
Historisch Informatie Centrum.

268 pag., geïllustreerd,
gebonden,
f 39,50, verkrijgbaar
in de (christelijke)
boekhandel.

f 19,75.
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HET LINGEHAVENBOEK
Een boek over zeven

GORCUMKUNDE
H.N.J.

van Arkel

en A.J.A.

rond Gorcums

van Stee

GORINCHEM

VAN TOEN EN THANS

A.J. Busch

HANDLEIDING VOOR DE BEOEFENING
EN REGIONALE GESCHIEDENIS

f 25,--, verkrijgbaar

Dit jubileumboek van de Historische Vereniging
"Oud-Gorcum" bevat foto's uit 1909 en 1984
van precies dezelfde plek.

VAN LOKALE

DE SPIEGEL

VAN HET VOORGESLACHT

J. Kooijman
Een genealogisch
Kooijman.

Weesp 1984 (2e druk), f 32,50,
verkrijgbaar
in de boekhandel

HERDENK

IN INDONESIE

DE TROUW ...

J.W. Stout
EN NEDERLAND

Een boek over een in Giessendam geboren
Jan Cornelis Stam (1884). Deze onderwijzer
streed tegen het kolonialisme en voor de
Indonesische onafhankelijkheid.
Hij speelde
belangrijke rol in de marxistische
en later
communistische
beweging in Indonesië.
Amsterdam 1984, ISBN 90 6143 191 3,
f 21,--, verkrijgbaar
in de boekhandel

boek over het geslacht

f 37,50, verkrijgbaar bij de heer D. van den Dool,
Bovenkerkseweg
30, 3381 KB Giessenburg,
tel. 01845-1337.

Joop Morrien
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in de boekhandel.

en

Deze handleiding
is onmisbaar voor een
ieder die wat wil doen op het gebied van
de geschiedenis van eigen dorp of streek.
Legio onderwerpen worden erin behandeld.
Aan te bevelen voor iedere geschiedvorser.
Helaas slecht ingebonden.

- JAN STAM, REBEL

en wonen

oude haven.

Geïllustreerd,
ca. 220 pag., f 21,--.
Verkrijgbaar
bij het Geografisch
Instituut,
Heidelberglaan
2, 3508 TC Utrecht,
tel. 030-53.21.99.

AROEN

werken

Dit rijkelijk geïllustreerde
zevende deel
in de reeks "Merewade" is verkrijgbaar bij
de boekhandel en kost f 19,75.

Een uit twee delen bestaand studiepakket,
uitgegeven door de werkgroep
Geografie voor Edukatie van de
Rijksuniversiteit
te Utrecht.

Prof.Dr. W. Jappe Alberts
A.G. van der Steur

eeuwen

een

Uitgave ter herinnering aan het 75-jarig
jubileum van de Koningin Wilhelminaschool.
Een boek dat iedereen die op deze school heeft
gezeten in zijn boekenkast moet hebben.
158 pag., geïllustreerd,
met zeer veel namen.
f 25,--, verkrijgbaar op de school,
Jupiterstraat
4 te Hardinxveld-Giessendam
(p.c. 3371 TE), tel. 01846-4053.
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PUBLIKATIES
Café

Schalk

Begin december kwam de twaalfde publikatie
in de Historische Reeks uit. Dit boekje
werd geschreven door de bestuursleden
Drs. P. den Breejen en A. van der Plas.
De publikatie,
Café

getiteld:
Schalk

handelt over het huidige pand Peulen straat 219.
Aanleiding tot de uitgave zijn de plannen tot
sloop van het pand in verband met de renovatie
van het winkelcentrum
Peulenstraat.
Het bestuur heeft gemeend de geschiedenis
van het gebouw te moeten bewaren voor het

Ook de voorjaarspublikatie
1986 is reeds nu
bekend. De heer P. Verhagen uit Gorinchem
heeft een boekje geschreven over de
hennepteelt. Hij wil dit graag onze Vereniging
aanbieden.
Daarnaast zijn er momenteel publikaties in
voorbereiding
over de dijkdoorbraken
en
overstromingen
(A. van der Plas), achternamen
in Hardinxveld-Giessendam
(Drs. P. den Breejen)
en de drijverschuit.
en anderen) .

(H.A. van der Werken

Ook wordt er serieus gewerkt aan het uitgeven
van een boek over de geschiedenis van de
plaatselijke Gereformeerde
Kerken.

nageslacht door middel van een boekje op een
tijdstip waarop iedereen nog met eigen ogen
kan zien om welk gebouw het gaat.
Helaas draagt de publikatie
sporen van een al
te haastige samenstelling.
Ondanks dit tàch
een leuk boekje. De prijs is f 12,50 (bij toezending verhoogd met f 2,30 portokosten) .

TEKENINGEN

VAN JAN HENSEMA

De op pag •.24/25 afgebeelde prent is van de
beeldend kunstenaar Jan Hensema. Deze zoon

~~~~~~-~~~~~~~!~~~
Elders kunt u lezen over de beide publikaties
voor 1985. In het voorjaar verschijnt een
boekje over de geschiedenis van de spoorlijn,
samengesteld door Dick J. de Jong.
Een juiste datum van uitgave is nog niet
bekend.
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Als najaarspublikatie
wordt gedacht aan een
uitgave over de hongerwinter
1944_1945.
De gebroeders C. de Ruiter en F.G. de Ruiter
zijn deze momenteel aan het voorbereiden.

van d~vroegere
eigenaar van het pand
Peulen straat 219 (later verenigingsgebouw
Nebo en thans sportschool Budo) verschijnt
regelmatig met pentekeningen
in het dagblad
"De Dordtenaar" en andere bladen.
Het bestuur is voornemens een expositie
van zijn werk te houden in het Historisch
Informatie Centrum Buitendams 4.
Ook wordt gedacht aan het uitgeven van
een (verjaardags-)kalender
met pentekeningen
van Hensema van onze gèmeentelijke
monumenten. Wij hopen u hierover op een
later tijdstip nader te informeren.
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UIT:

"DE MERWESTREEK"

VAN

10 AUGUSTUS

IN DE JAREN 1850 WERD DE "GIESSENDAMSE
EN BEESTENMARKT"
AFGESCHAFT

1951
PAARDEN-

De tweeduizend
inwoners, die Giessendam en
Giessen-Oudekerk
omstreeks 1850 telden, konden ln
die dagen nog volop genieten van de jaarlijkse
kermisvreugde;
één week in Giessendam en daarna
nog een week in Giessen-Oudekerk.
Eerst op
28 Januari 1854 besloot de raad om aan de kermisvermakelijkheden
een einde te maken en sindsdien
hebben de spullebazen eigenlijk nooit meer
gelegenheid gekregen om in Giessendam hun
tenten op te slaan.

"0ok zullen geene planeetlezers en
industrieën van dien aard worden toegelaten, terwijl de bedelarij
bl ijft geweerd" .

gestreng

De markt werd gehouden op de drie eerste
Woensdagen van de maanden April en November,
aldus werd bij "Notificatie" door burgemeester
en assessoren bekend gemaakt. De kooplieden
en veehouders, die de meeste paarden en het
meeste vee ter markt brachten, kregen premies.
Vee "hetwelk teekenen van longziekte of andere
overslaande gebreken mogt hebben, zal niet
ten toon worden gesteld of verkocht mogen
worden.
11

Sint
Victor
----------De kermis in Giessendam begon de eerste maandag
na Sint Victor (10 Oct.) of op de feestdag zelf,
wanneer deze op Maandag viel. Die Sint Victor is
overigens een weinig bekende heilige. Er zijn verschillende pausen van die naam geweest en waarschijnlijk werd deze dag in ere gehouden ter nagedachtenis aan Victor, de Heilige Paus, die ca.
18 eeuwen geleden geleefd moet hebben. De kermis
duurde een week en werd de daaropvolgende
week in
Giessen-Oudekerk
gehouden, zodat de inwoners in
die buurtschap de bloemetjes nogmaals buiten
konden zetten.

~~~D_~l~D~~!l~~~r~
"Planeetlezers"
hebben op de kermis misschien goede
zaken gemaakt, maar de Giessendamse markt was voor
hen streng verboden terrein.
In artikel 10 van het reglement op de
"paarden- en Beestenmarkt"
in Giessendam
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en

Giessen-Oudekerk,
.dat door burgemees ter
Buijs van Sittert in Mei 1848 werd vastgesteld,
staat immers te lezen:

De Giessendamse markten ZlJn nooit een succes
geworden en zijn dan ook niet lang gehouden.
In 1848 werden de eerste paarden en koeien
aangevoerd in Binnendams bij de herberg van
Cornelis van der Vlies, des morgens om 7 uur;
in 1851 was de paardenmarkt al zachtjes ter
ziele gegaan en volgend jaar werd ook de
beestenmarkt wegens de geringe belangstelling
opgeheven.

Uit de Keur blijkt, dat het gemeentebestuur
toch zeer schappelijke tarieven had vastgesteld.
Vette koeien, melkkoeien, schotten, vaarzen en
pinken mochten voor een dubbeltje per exemplaar
tentoongesteld
worden, kalveren voor vijf cent,
schapen en lammeren voor 2! cent, vette en magere
varkens voor een stuiver en een hele kooi biggen
voor een dubbeltje. Ook kippen, duiven, eenden
e.d. mochten verhandeld worden (vijf cent per kooi).
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DIJKVERZWARING
Nederland

is een waterland.

Een land dat voor

een groot gedeelte niet zo heel lang geleden
nog water was. Een groot stuk ligt trouwens nog
steeds beneden de zeespiegel.
om nu te voorkomen dat wij regelmatig "met
natte voeten zitten" liggen er langs alle
waterwegen dijken. Dijken die steeds verder ZlJn
opgehoogd, omdat wij toch nog met een onzekere
regelmaat onderstroomden.
De laatste overstroming uit onze geschiedenis was die van 1953.
Naar aanleiding van die ramp is er een Deltawet
gekomen. Op grond van deze wet wordt er op
veel plaatsen aan dijkverzwaring
gedaan.
Er worden nàg hogere en nàg bredere en zwaardere
dijken aangelegd om te voorkomen dat wij zoiets
als in 1953 ooit nog eens zouden moeten meemaken.

Een plaatje van een "barre winter". Kruiend ijs
in de Merwede. Van wanneer de foto is, kan niet
met zekerheid worden gezegd. Vermoedelijk
dateert
deze van voor de Eerste Wereldoorlog.

EXCURSIE
De in het aanstaande voorjaar te organiseren
excursie zal deze keer een bezoek aan Leerdam
zijn. Dit mooie stadje heeft diverse
bezienswaardigheden,
zoals Het Hofje
Museum 't Poorthuis en het Nationaal
museum.

van Aerden,
Glas-

Wat wij precies gaan bezoeken en alle andere
bijzonderheden
hoort u te zijner tijd.
Het is de-bedoeling dat de excursie in mei
30 wordt gehouden.

Ook de Alblasserwaard
valt hieraan ten prooi.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de Lekdijk.
In de nabije toekomst lijkt men ook in ons
dorp een aanvang met de voorbereiding van
verzwaringswerkzaamheden
te nemen.
Het Hoogheemraadschap
Groot Alblasserwaard,
dat
in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat
de
dijkverzwaringswerkzaamheden
uitvoert, hanteert
nog steeds de plannen die zo'n vijftien à twintig
jaar geleden werden ontwikkeld. Uitvoering van
die plannen zou betekenen de afbraak van het
overgrote deel van de dijkbebouwing en dan
met name de oudere gebouwen.
Alleen de meest recente bouwwerken zlJn dusdanig gebouwd, dat ze buiten het dijkprofiel
vallen en deze zouden dan in principe niet behoeven
te verdwijnen. Alle gebouwen van zeg maar
vóór 1960, liggende binnen 40 m uit de kern van
de dijk, ziet het Hoogheemraadschap

nog maar

liever 31
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verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de diverse fraaie
bomen in of onder aan het dijktalud, want deze
zouden de sterkte in de dijk op die plek juist
minder maken.
Er is niet goed een voorstelling
te maken wat
een dusdanige kaalslag van historisch gegroeide
bebouwing betekent in een dijkdorp als
Hardinxveld-Giessendam.
In ons dorp gaat het om
+ 370 huizen~ Dit betekent dat cultuur-historische
samenlevingsverbanden
uiteen worden gerukt en dat
het landschappelijke
beeld in ons dorp belangrijk
zal worden aangetast.
Nadat aan het eind van de zeventiger jaren
vanuit de bevolking van de bedreigde dorpen flink
wat tegengas was gegeven
door middel van
protestbijeenkomsten,
aktiegroepen en verontruste
dijkbewoners,
e.d., leek de dringende noodzaak
tot dijkverzwaring
ineens niet meer zo aanwezig
te zijn. De laatste tijd echter worden in de
Alblasserwaard
de plannen weer uit de kast gehaald
en zijn in de minder dicht bebouwde dijkstukken
aan de noordkant al enige verzwaringen vrijwel
gereed. Daar is nu dus al te zien hoe het bij ons
zal gaan worden.
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Een verschil met tien jaar terug is dat er nu wèl
enige vorm van overleg is met de bevolking en
gemeentebesturen,
doch ook met Monumentenzorg
en
milieu~organisaties
via de vergaderingen
van de
zogenaamde Coördinatiecommissie,
waar per dijkvak de
plannen eerst besproken worden en alternatieve
oplossingen kunnen worden aangedragen. Dit heeft
gelukkig al tot enige bezinning kunnen leiden en
soms kon er worden gekozen voor een oplossing
die minder schade aan bebouwing en landschap
aanrichtte.

Heel recent bleek er na dit alles toch nog een
klein lichtpuntje te komen. Begin dit jaar heeft
een rapport van het Instituut voor Economisch
Onderzoek van de Erasmus Universiteit de
plannen zodanig in de war gegooid, dat ze behalve het grondmechanisch
onderzoek - voorlopig
zijn opgeschort. Uit het onderzoek is namelijk
gebleken, dat de waterpeilen die tot dan toe
werden gehanteerd te hoog zijn ingeschat. Dit
kan betekenen - Rijkswaterstaat
moet de voorgestelde berekening van het rapport nog
kontroleren - dat de grens van het zogenaamde
overgangsgebied
tussen Deltadijken en rivierdijken, dat momenteel ter hoogte van Werkendam
ligt, verder stroomafwaarts
komt te liggen,
namelijk ter hoogte van Sliedrecht.

De nog niet geasfalteerde

Rivierdijk
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Ook zal dit met betrekking
de dijken gevolgen hebben.
Voor Hardinxveld-Giessendam

tot

de benodigde

hoogte

van
CURSUSSEN

kan dit betekenen

dat er

minder aanslag behoeft te worden gedaan op de dijkbebouwing. Wat dit in concreto betekent, is echter nog
niet duidelijk.
Rijkswaterstaat
haastte zich vervolgens als reaktie
hierop een "tegenzet" te doen en liet nog geen drie
maanden hierna persberichten
uitgaan waarin te lezen
viel dat dezelfde Rijkswaterstaat
in 1924 (:) enige
vergissingen
had gemaakt met diverse metingen.
De dijken zouden dus niet lager kunnen blijven, neen,
er zou in vergelijking met de plannen van vijftien
jaar geleden zelfs nog een
extra dijkverhoging van
ongeveer één meter moeten plaatsvinden.
Er wordt
dus een steekspel gevoerd over het begrip "veilige"
dijken.
Om het voorkómen van al te grote ingrepen te
bepleiten is kort geleden aan het Hoogheemraadschap
Groot Alblasserwaard
een brief geschreven, uitgaande
van het Historisch Overleg, waarin alle historische
verenigingen
in de Alblasserwaard
zijn vertegenwoordigd. In deze brief wordt erop gewezen dat er
ernstige verontrusting
bestaat over de rigoreuze
dijkverzwaringen,
die het fraaie polderlandschap
met zijn karakteristieke
lintbebouwing bedreigen of
reeds hebben verwond.
Naar wij hopen heeft een en ander tot gevolg dat er
niet onnadenkend
te werk wordt gegaan bij het
maken van verdere plannen betreffende de dijkverzwaring
in de gehele Alblasserwaard,
dus ook in
Hardinxveld-Giessendam.
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GENEALOGIE

De heer P.P.G. Kolk, docent genealogie aan de
Rijks Archiefschool,
verzorgt in het voorjaar
van 1985 op een viertal plaatsen in Nederland
een cursus voor beginnende stamboomonderzoekers.
De cursus heeft een instructief karakter, waarbij
aandacht wordt besteed aan de verschillende
facetten van het genealogisch onderzoek zoals
bronnenkennis,
methodiek van het onderzoek en het
verwerken van onderzoeksgegevens.
Behandeld worden de belangrijkste
bronnen voor
onderzoek in de 17e tot 20ste eeuw, zoals
burgerlijke
stand, bevolkingsregister,
kerkelijke
doop-, trouw- en begraafboeken,
notariële,
rechterlijke en weeskamerarchieven,
genealogische
verzamelingen
en gedrukte bronnen.
Ook aan heraldiek wordt aandacht besteed.
De cursus omvat 10 lessen, telkens van
19.30 tot 21.00 uur. Prijs (incl. lesmateriaal)
f 165,--.
De cursussen
Amersfoort
Haarlem
Rotterdam
Utrecht

worden
(op
(op
(op
(op

gegeven

in:

maandagen)
donderdagen)
dinsdagen)
woensdagen)

Inlichtingen en inschrijvingen
(ook buiten kantooruren): tél. 072-33.58.68, b.g.g. 02206-3420.
Graag zo spoedig mogelijk.
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OPROEP

AAN GENEALOGEN

DE WONINGEN

De werkgroep "Genealogie" van de historische
vereniging
"Binnenwaard" zoekt kontakt met leden
van historische verenigingen,
die genealogisch
onderzoek doen of dat willen gaan doen.
Binnen deze werkgroep zlJn al hele takken van
families aan elkaar doorgegeven, met elkaar
vergeleken en aangevuld met, al dan niet toevallig, gevonden bijzonderheden.
Met uitwisseling
van gegevens is veel nodeloos gezoek te voorkomen.
Men zoekt niet alleen personen die interesse
hebben voor uitwisseling van gegevens, maar
tevens personen die bereid zijn gezamenlijk te
bezien op welke wijze verzamelde gegevens
kunnen worden opgeslagen, zo mogelijk in een
"streekarchief".
De werkgroep

wil graag

het volgende

RIVIERDIJK

526 EN 528 GESLOOPT

Dat plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst niet betekent dat er geen pand meer
verloren gaat bleek eind vorig jaar.
De karakteristieke
panden Rivierdijk
526 en 528 (nabij het Mr.Dr. G. Kolff gemaal)
zijn gesloopt. Nota bene met een sloopvergunning van het gemeentebestuur.
Dat het
bestuur van onze Vereniging verre van
gelukkig is met deze gang van zaken spreekt
voor zich.

van u weten:

1. Doet u familie-onderzoek?
2. Heeft u gegevens
te stellen?

om ter beschikking

3. Naar welke personen of families zoekt
u nog, of gaat uw interesse uit?
4. Heeft

u informatiebronnen

of kunt u

anderen verwijzen
(b.v. de Hist. Ver.
West-Alblasserwaard
heeft de trouwboeken
van vóór 1700 betreffende
de
Alblasserwaard)?
5. Bent

u bereid

om mee te werken

opzet voor het centraal
De antwoorden
aan:

op deze vragen

Mevrouw
36

e.E.

aan een

opslaan
kunt

van gegevens?

u zenden

Tukker-Rouwert

Kerkweg 6
2974 LH Brandwijk

Boer

01844-1448

Rivierdijk 528. Rechts ziet u nog een puntje
van Rivierdijk 526 (Foto E. Klop)
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AANWINSTEN
"RONDOM

DE GIESSEN",

Zoals u misschien weet heeft onze Vereniging
enkele jaren terug de leggers van de vroegere
krant "Rondom de Giessen" in bruikleen gekregen.
Regelmatig kregen wij verzoeken om deze
kranten te mogen inzien. Een tweetal redenen
maakte dit - helaas - niet mogelijk:
a. o~dat de leggers elders in een kluis
brand- en vochtvrij zijn opgeslagen;
b. omdat

de kranten

door het steeds weer

omslaan van de pagina's sterk
kwaliteit zullen teruggaan.

in

Gelukkig is dit binnenkort verleden tijd.
In de afgelopen maanden zijn de "Rondoms"
op micro-fiches
gezet door ons aktief lid
de heer C. van de Waal, van Dijk. In de komende
maanden zal de vereniging de hiervoor benodigde leesapparatuur
in bezit krijgen. Deze
zal in het Historisch Informatie Centrum
Buitendams

4 worden

DEPOT/ARCHIEF

NU OOK TER INZAGE

opgesteld.

Ingaande medio maart kunt u dan tijdens de
openingsuren
('s zaterdags van 10.00-12.00 uur)
de kranten inzien. Als u van deze gelegenheid
gebruik wilt maken dient u van te voren
hiervoor een afspraak te maken. U kunt dit doen
in het Hist. Inf. Centrum.
Het is de bedoeling dat in de toekomst ook
andere zaken op micro -fiche worden gezet,
zodat een breder publiek deze kan raadplegen.
Hierover zullen wij u nader informeren.

1 grote ijzeren "sloothaak",
van de heer A.A. van de Bree
1 boekje "Beschrijving van de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden"
door B. van 't Sant, 1845,
van mevrouw Van der Sluijs-Van der Hoek uit
Sliedrecht
3 landkaarten
(2 blauwdrukken en 1 origineel)
van het Peulengebied ca. 1930-1940,
van de fam. Kroon. Stukken afkomstig uit
nalatenschap van de heer P.A. van Noordennen
te Zeist.
1 papieren tabakszak "Swets tabak~' via de
heer A. Horden, van de heer A. van der Graaf
uit Goudriaan
1 sigarenetui
(geperst papier) met opschrift
"Sigarenmagazijn
W. Monteban Giessendam"
waarin een sigaar met bandje "de Jong's
wagenbouw" ,
van de heer D.J. de Jong
1 blikken trommel "van Delft biscuits",
waarin 1 pak groenmerk en 1 pak roodmerk
koffie van Van Nelle à 250 gram, uit de
jaren '50,
van de heer K.H. May
1 map inhouden de diverse stukken m.b.t.
"de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen",
van mevrouw Van der Kamp
2 boekjes:
a. "Momentopnamen",
uitgave Lv.m.
bestaan van aannemersbedrijf
Van der Sluis en Van Dijk
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het 20~jarig
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b. "Restauratie, het behoud van het goede",
overzicht van werkzaamheden
van bovengenoemd
bedrijf
1 timmermanskist
(hoog model)
waarin enig gereedschap, te weten:

Van de rekeningen is per ondernemer van
alle verschillende briefhoofden
een exemplaar
bewaard en tevens het oudste en jongste stuk.

1 lange schietbeitel
1 houten zweihaak
1 winke,lhaak 300 van hout

INDEX

1 winkelhaak 900, hout en koper
1 houtbeitel
1 ijzeren steekpasser
1 houten profielschaafje
met initialen
I.D.P., SSH en GDG (van wie??)
1 dubbele kaphamer (zonder steel)
1 enkele
kaphamer (zonder steel)
1 dubbele kapbijl
(zonder steel)
2 houtbeitels
(zonder handvat)
1 ruw loodblok met touw (schietlood)
Schenking van mevrouw
A.C. van der Meijden.

J. Muist

via de heer

De kist, die in zeer goede staat verkeerde,
is intussen geheel gerestaureerd.
1 beknopte geschiedenis van gYm. ver.
van de heer A.P. van Bennekum.

O.K.K.,

13 vuilniszakken
waarin rekeningen, kwitanties,
e.d. van de fao Monteban van 1920-1950.
Hierbij diverse rekeningen van plaatselijke
ondernemers en andere plaatselijk
interessante
zaken. De hierbij afgedrukte inventaris geeft u
een idee van de inhoud.
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Selektie van rekeningen en kwitanties,
voornamelijk van plaatselijke ondernemers
uit het bedrijfsarchief
(13 vuilniszakken
vol) van de firma Monteban (tabakswinkel),
Buitendams 5

In bruikleen van de erven K.A. den Breejen
werden ontvangen 2 timmermanskisten
(hoog
model). Op één ervan zijn de initialen K.A.D.B.
geschilderd van Klaas A. den Breejen.

Naam

Bedrijf/Beroep

Bakker, C.
Boogaard, J.
Bos, T.
Broere, C.

Schilder
Timmerman

Rijwielhersteller
Kaas-, spek- en boter
handel
A.Brandstoffenhandel
Brouwer, wed.
"
Bruyn, Fa. J. de
Dekker, W.P.
Drukkerij "De Giessenbode"
voorheen
Dekker,
W.P.
Drukkerij "De Nieuwe
Giessenbode"
Radiohandel
Dukel, B.
"Econoom"
Sigarenfabriek
Notaris
Ets, B.
Hoeflaak &
Huishoudelijke
artikelen
Van Tuyl
der
Electrotechn. bureau
Hoff, C. van
Schilder
Jong, L. de
Schilder
Jong, J.W. de
Klop, C.
Drogisterij
"De Arend"
Kok, Joh. de
Timmerman, aannemer
Langeraad,
A.M.A. van en
Dierenartsen
Boer, J.H. de

Periode
1955-1965
1932-1956
1919-1956
1931-1933
1925
1953
1922-1935

1939-1949
1933-1964
1928-1936
1930-1935
1923-1941
1924-1925
1923-1934
1941-1969
1952-1964
1917-1922

1956
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vervolg
vervolg

index

archief

index archief

Monteban

Monteban

~~~~~1!~2~~~~~~~_~~~~~~~~~~
Naam

Bedrijf/Beroep

Loeve, Fa. W.
Meerkerk, J.J.
Moret, W.
Mosterd, Kl.
Muilwijk &
De Geus, Fa.
Muis, -A.L.
Muis, E.
Rietveld, L.
Rover, D. de
Ruiter, F.G.de

Schilder
Smid
Sigarenfabrikant
Bloemenmagazijn
Timmerbedrijf,
aannemerij
Meubelhandel
Metselaar, aannemer
Boter- en kaashandel

Ruiter, W. de
Ruyter, B. de
Swets, J.Lzn.
Swets, Gebr.
Tricht, M. van
Verbaan, J.
Verheul, L.
Verheul &
Boogaard
Verheul,
J.P.

Periode
1955
1923-1965
1925-1927
1954-1957
1929-1970
1956-1958
1922-1943
1939-1943
1968

Bankvereniging,
de Nationale
Boekhouding, Centrale - voor de
gem. bedrijven
Detailhandel, Bedrijfsgroep
Handelsregister
van de Kamer van
Koophandel te Dordrecht
Middenstandsvereniging
Sigarenwinkeliers,
Dordtsche
vereniging van
Sigarenwinkeliers,
Nederlandsche
Algemeene Bond van

Scheepsbetimmeringen
Boekhandel,
"Rondom de Giessen"
Metselaar, aannemer
Schilder
Sigarenfabrikant
Tabaksfabriek
"De Alblasserwaard"
Bakker
Lood- en zinkwerker
Timmerman

1942-1972
1921

Electriciteitsbedrijf
der Gemeente
Dordrecht
Muntgasverbruik
Waterleiding,
Sliedrechtse
Waterleidingbedrijf
Giessendam

Timmerlieden

1922-1925

~~~~~!~::~~~

Metselaars,
aannemers
Loterijagent
Sigarenfabrikant
Zangvereniging

?

1946-1972
1934
1924-1947
1924
1924

Loodgieter

1932-1933
1930

1925-1960
1955-1965
1955-1957
1924-1925
1921-1968

Fa.

Versteeg, D.
Vogel, L.
"Volharding"
Vries, G. de
Weekblad,
algemeen
Weppelman, M.

Omschrijving

Periode
1922-1925
1935
1944
1933-1956
1951-1956
1934
1925-1951

~~!~e~~E~j~~::
Omschrijving

Omschrijving
Baatbelasting
van het Sluisschap
Grondbelasting
Dijklasten
Ondernemersbelasting
Personele belasting
Straat- en rioolbelasting
Warenwet

Periode

1935
1956
1920
1930-1957

Periode
1950-1956
1937-1958
1952-1953
1945
1948/1949
1937-1972
1939-1953

Privé
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Omschrijving
Schoolgeld

Periode
1925--1929
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"HARDINXVELD'S

EIJNDE"

Zonder het altijd te beseffen komen velen
van u regelmatig langs een van de meest
monumentale
grenspalen die ons land rijk is.
Deze staat in Hardinxveld-Giessendam,
in de
Peulenstraat,
net ten noordoosten van het
sluisje, de vroegere dam in de Giessen,
waaraan Giessendam zijn naam ontleent.
Naast het opschrift "Hardinxveld's
Eijnde"
staan er op deze paal een tweetal wapens
afgebeeld. Het onderste wapen is dat van de
voormalige gemeente Hardinxveld. Het
bovenste wapen dat van degene die de paal
destijds liet plaatsen: Adriaan Pompeus van Leijden,
heer van Hardinxveld en schepen en raad van
Amsterdam
(1736-1787). Dit wapen vertoont drie
vijfbladige mispelbloemen
op een horizontale
balk, waarboven twee en eronder één staande
leeuw.
De grenspaal staat landelijk bekend als een van
de beste palen met uitingen van voornaamheid
van een landheer. Of de paal op zijn oorspronkelijke plaats staat valt niet met
zekerheid te zeggen. Het is ook mogelijk dat hij
gestaan heeft nabij Schelluinen of op de
scheiding van Hardinxveld met Giessen-Nieuwkerk,
op de plaats waar de Giessenburgse
Kerkweg
bij de huidige spoorlijn komt of misschien in
de omgeving van de "Lansing", waar de oude
Buldersteeg de thans geheten Neerpolderseweg
snijdt.
(N.a.v. "Grenspalen in Nederland"
T. Brouwer, Zutphen 1978)

door

De grenspaal,
44

enkele

jaren geleden.
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Voorwoord
Mededelingen
Pieter de Roovere als Heer van Hardinxveld
Muntvondst
100 Jaar spoorlijn
Reakties op het vorige mededelingenblad
Oude gewoonten
Boek geschiedenis Gereformeerde Kerken
Topografische kaarten
1945-1985 40 jaar bevrijd
Renovatie Peulenstraat
Boekbespreking
Publikaties
Tekeningen van Jan Hensema
In de jaren 1850 werd de "Giessendamse
Paarden- en beestenmarkt" afgeschaft
Werkgroepen
Straatnaamgeving
Excursie
Dijkverzwaring
Cursussen genealogie
Oproep aan genealogen
Woningen Rivierdijk 526 en 528 gesloopt
"Rondom de Giessen" nu ook ter inzage
Aanwinsten depot/archief
"Hardinxveld's Eijnde"
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Pieter de Roovere
als ambachtsheer van Hardinxveld
Op dit schilderij van Aelbert Cuyp staat Pieter de Roovere afgebeeld. Deze leefde van 1602-1652 en volgde in 1640 zijn vader
Pompejus de Roovere op als ambachtsheer van Hardinxveld
en als baljuw van Zuid-Holland.
Uit een wapenschildje hangend aan het harnachement van het
paardehoofd blijkt dat het om een lid uit de familie de Roovere
gaat. Pieter staat afgebeeld als pachter van de zalmvisserij. Dit
blijkt uit het feit dat hem een zalm wordt aangeboden, terwijl
men op de achtergrond aan het vissen is. De herkomst van de
overige afgebeelde zaken is niet duidelijk. De rivier is vrij smal,
terwijl het afgebeelde huis geheel onbekend is. Mogelijk gaat
het echter om gefingeerde afbeeldingen.
Waarschijnlijk is het schilderij een van de eerste monumentale
schilderijen met ruiter, die A. Cuyp in de jaren '50 heeft geschilderd. Een tekening van de schilder met een voorstudie van de
ruiter bevindt zich in Cam bridge.
In 1820 werd het doek (123,5 x 154 cm) door het Mauritshuis
aangekocht van O. Repelaer uit Dordrecht. Het schilderij
bevindt zich momenteel nog steeds in het Mauritshuis, zij het
dat het thans niet is te bezichtigen.

HISTORI~CH

INFORMATIE

CENTRUM

itendams 4
Hardinxveld-Giessendam

, Bbl

Elke zaterdagmorgen

Hl.OO-12.00

~an

uur geopend.

U ,bent er hartelijk

welkom:

