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10-JARIG

BESTAAN

H.V.

Op 27 februari 1978 werd de oprichtingsvergadering
van onze vereniging gehouden. Volgend jaar dus
10 jaar Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam!

Secretariaatjredactieadres:

Redactie

JAAR

Niets uit dit mededelingenblad
mag ter
publikatie worden overgenomen zonder
schriftelijke
toestemming van de
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
en/of de met name genoemde auteur.

Aan dit heuglijke feit wordt binnen het bestuur
nu reeds de nodige aandacht besteed. Het lijkt ons
een goede zaak om ter gelegenheid van deze mijlpaal
de vereniging eens voor een breed publiek te
presenteren. Hierbij denken wij o.a. aan het
organiseren van een grote tentoonstelling,
waarbij
een overzicht zou kunnen worden gegeven van de
activiteiten van de vereniging en de schenkingen,
die er in de loop der jaren aan de vereniging zijn
gedaan.
Ook ligt het in de bedoeling om ter gelegenheid van
dit 10-jarig bestaan een fraai standaardwerk uit
te geven over de riviervisserij,
zoals deze vroeger
in ons dorp plaats vond. Momenteel zijn er verscheidene auteurs druk bezig-met het schrijven
van dit boek.
Als bestuur zouden wij het bijzonder op prlJs stellen
als er vanuit de leden suggesties zouden komen om
dit 10-jarig bestaan nog meer luister bij te zetten.
Ook is het zeer gewenst dat er zich leden beschikbaar stellen voor het verrichten van hand- en
spandiensten. Mocht u suggesties hebben of als u
zich als vrijwilliger
zou willen aanmelden, dan
gaarne kontakt opnemen met het secretariaat
(tel. 01846-4563).
Wij hopen, dat het een feestelijk gebeuren
worden waarvan onze gehele dorpsgemeenschap
kunnen genieten.

zal
zal

de voorzitter
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EEN UNIEKE

VONDST:

ZWAARD

UIT DE ge EEUW

Op 9 augustus van het vorige jaar bracht de
heer P. Overduin een bezoek aan het H.I.C.
Een bezoek, dat voor een grote verrassing zorgde.
Wat was het geval? De heer OVerduin had een
zwaard bij zich en dacht dat zoiets voor ons
misschien wel interessant zou zijn om eens te zien.
Nou, dat was het zeer zeker, want een vluchtig
onderzoek wees uit dat het zwaard stamde uit de
Vinkingperiode,
800 en 1000.

d.w.z.

ergens

tussen

de jaren

De heer Overduin had het zwaard ongeveer
15 jaar geleden gevonden in de bagger die was
opgehaald uit een sloot achter de onlangs gesloopte boerderij Buitendams
162. Op ons verzoek
was de vinder bereid het zwaard enige tijd af te
staan voor nader onderzoek.
Alvorens hier nader op in te gaan lijkt het mij
zinvol u in te wijden in de-termen die voor de
verschillende
delen van een zwaard worden gebezigd,
zodat u weet waarover wij het hebben.
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In hoofdzaak bestaat een zwaard uit een kling,
dat is het snijdende gedeelte en een gevest,
het niet-snijdende
gedeelte, waar het zwaard
gewoonlijk wordt vastgepakt. Het gevest is
samengesteld uit een knop aan het einde, die is
bevestigd op de knopstang, daarna de greep
waarin zich de angel bevindt en op de overgang
naar de kling bevindt zich ten slotte de
pareerstang.
Zo, nu iedereen vertrouwd is met de termen, kunnen
wij verder gaan. Zoals u op de tekening en de foto
kunt zien, is het zwaard niet kompleet. De kling is
afgebroken, de resterende lengte hiervan is
22,5 cm. De lengte van het geheel bedraagt 36,7 cm.
De knop is flauw drielobbig. Op de overgang van de
zijlobben naar de midden lob zijn geparelde messing
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Tekening

R.O.B. Amersfoort,
H. de Kort

bandjes ingelegd, waarvan er één nog slechts voor
een klein gedeelte aanwezig is. De angel is door de
knopstanggestoken
en omgeklonken. De knop dekt
dit klinkwerk af.
De greep zelf is niet meer aanwezig. Deze bestond
meestal uit hout, omwonden met leer, stoffen die
de tand des tijds meestal niet lang doorstaan.
Wat ons hier rest, is het greepgedeelte
van de
angel. Deze laatste steekt door de pareerstang en
is verbonden met de kling. Vooral op de tekening
- op de foto's is dit niet zo duidelijk - ziet u
op die kling een soort visgraatmotief.
Dit ontstaat
door een bepaalde smeedtechniek en wordt damast
genoemd.

/

Ik zal u niet vermoeien
met een ingewikkeld
verhaal over de totstandkoming
van zoiets, maar
in korte trekken komt het op het volgende neer.
In de tijd waarin het zwaard werd gemaakt.
beschikte men natuurlijk nog niet over de
technische mogelijkheden
voor ijzerbereiding
zoals wij die kennen. De ijzerovens waren in
onze ogen primitief en de temperaturen daarin
waren niet erg hoog. Desondanks was men in staat
een soort staal te produceren van behoorlijke
hardheid.
Maar het was vrij bros en op zich niet geschikt om
zwaarden van te maken. Gewoon ijzer leende zich
daarvoor ook niet omdat het te zacht was. Wat deed
men nu? Men nam een staaf ijzer en een staaf staal
e~ draaide die onder verhitting in elkaar en smeedde
d~e ~et zo lang uit tot een platte staaf was ontstaan.
Hlerln waren de eigenschappen
hardheid en taaiheid
verenigd. Deze staaf werd gebruikt als kern voor de
kling en na het aanwellen van de stalen sneden
was de kling kompleet.
Daarna werd deze geslepen en gepolijst en vervolgens geëtst, zodat het damastpatroon
(de
elkaar afwisselende
laagjes staal en ijzer) goed
zichtbaar werd en hierdoor een dekoratieve
funktie kreeg.
4

Hoe oud is nu ons zwaard precies en waar komt het
vandaan? Om hierop en antwoord te kunnen geven
moeten wij letten op drie dingen:
- de toegepaste
- de vorm
- de dekoratie

techniek

De techniek, in dit geval o.a. het damast, geeft
al aan dat wij van doen hebben met een zwaard
vanaf de 3e tot in de lle eeuw. Dat is zeker
geen erg nauwkeurige datering, maar gelukkig
brengen de vorm en versiering van de knop uitkomst.
Dit type knop wordt gedateerd in de eerste helft
van de ge eeuw. En ofschoon de pareerstang wat
langer is (11,5 cm) dan bij de meeste zwaarden
uit die tijd, sluit de hoofdvorm hier goed bij aan.
Van zwaarden van dit type wordt een Frankische
herkomst verondersteld.
Het is dus zeker geen
zwaard dat door de Noormannen werd vervaardigd.
Het zal wel altijd een raadsel blijven hoe
dit zwaard hier is terechtgekomen.
Vondsten
de ge eeuw waren in het westen van de

uit

Alblasserwaard
tot op heden niet bekend. Wij
mogen gevoegelijk aannemen, dat ons gebied destijds
een groot onbewoond moeras was. Daarbij komt,
dat zyaarden uit de periodè tussen ± 800 en
± 1100 bijzonder zeldzaam zijn. In 1984 waren
uit ons land slechts 36 exemplaren bekend.
In dit licht gezien zult u het met mlJ eens
zijn, dat de vondst van een dergelijk zwaard
binnen onze gemeentegrenzen
wel bijzonder curieus
genoemd mag worden. Als wij aannemen, dat het
zwaard niet door transport in later eeuwen op
deze plaats is terechtgekomen,
dan blijft ons
slechts één acceptabele verklaring over die enig
licht kan werpen op de vraag hoe het hier
terechtkwam.
Zoals wij reeds eerder opmerkten, was de
Alblasserwaard
destijds onbegaanbaar.
Langs
oevers van de haar omringende rivieren

de
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lagen echter wat hogere gronden, gevormd door
kleiafzettingen.
Deze natuurlijke
"oeverwallen"
waren vrij stevig en daarom in principe
denkelijk wel begaanbaar. Wij zouden ons daarom
kunnen voorstellen
dat opvarenden van een schip,
om wat voor reden dan ook, hier, vanuit de
Merwede, aan land zijn gegaan.
Maar waarom verliest iemand dan zijn zwaard?
Staal om zwaarden van te maken was een kostbaar
materiaal. Zelfs een gebroken exemplaar, zoals
het onze, ging terug naar de smid om opnieuw
bewerkt te worden. En nu wij het daar toch over
hebben: waarom was het gebroken? Een zwaard van
die kwaliteit breekt niet zo maar. Zijn onze
veronderstelde
schepelingen in een gevecht verwikkeld geraakt? Wij zullen het nooit weten.
Al met al een verrassende vondst en wij zijn de
vinder dan ook zeer erkentelijk dat hij ons hiervan in kennis stelde.
M.J.A.

de Haan,

Geraadpleegde

jan. 1987
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IONTVANGEN

REAKTIES

PLAATSELIJKE

I

ARTSEN

In een van de vorige bladen hebben WlJ een oproep
geplaatst inzake de plaatselijke artsen.
Van de heer C.I. van Hattem uit Gorinchem hebben
wij onderstaande informatie ontvangen, die afkomstig is uit het Rechterlijk Archief Giessendam.
Dit archief bevindt zich in het Rijksarchief te
Den Haag.
JACOBUS VAN HATTEM, gedoopt 12-12-1734,
chirurgijn en schepen te Giessendam.
Impost begr. ald. 21-11-1803,
trouwde Cornelia Pieters de Rijk(e),
gedoopt Hardinxveld 27-6-1738, overl.
Rotterdam 24-9-1815. Dochter van
Pieter de Rijk(e), chirurgijn te
Giessendam en Pietertje Cornelis Groeneweg.
Kinderen:
a. Cornelis
operateur,

, ged. 3-4-1768,
breukmeester,
chirurgijn

b. Johannes
apotheker,

, ged. 28-5-1769,
schout, secretaris

c. Gerardus
, ged. 24-11-1771,
burgemeester en notaris te Sliedrecht
d. Petronella
e. Pieter
overl.

, ged.

29-5-1774

, ged.
19-1-1778

5-5-1776,

f. Marinus , ged. 30-11-1777,
overl. 3-1-1778
g. Maria

, ged.

h. Pieter
, ged.
stadschirurgijn

18-7-1779
16-1-1785,
te Gorinchem

Alle kinderen ZlJn geboren
en gedoopt in Hardinxveld.

in Giessendam
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HET HARDINXVELDSE

WAPEN

IN EEN FRANS

KERKRAAM

In de maand augustus van het afgelopen jaar
hebben wij een brief ontvangen van de heer Looy
uit Ermelo. De schrijver was bij een bezoek aan
de kerk in het Franse plaatsje Carnac (Bretagne)
iets bijzonders opgevallen.
Wat was het geval?
Eén van de gebrandschilderde
ramen van deze kerk
bleek een wapen te bevatten, dat gelijk was
aan het wapen van de vroegere gemeente
Hardinxveld
(zie afbeelding, wapen midden rechts) .
Het wapen behoorde toe aan Charles de Blois,
duc de Bretagne.
Tot zover de heer Looy, die verder graag wilde
weten wat het verband was tussen deze beide
identieke wapens. Een vraag die niet zo
een twee drie te beantwoorden
is, want om dit
verband precies uit te spitten, zou ze~r veel
onderzoek nodig zijn, onderzoek dat zich.ook
zou moeten uitstrekken tot de Franse archieven
en daarvoor

ontbreekt

ons ten enen male

de tijd.

Hiermee zou deze zaak zijn afgedaan ware het niet
dat ooit reeds een artikel over het Hardinxveldse
wapen werd gepubliceerd.
Het is van de hand
van de heer H.A. de Kok en is te vinden in
"Onze Streekhistorie"
deel 2, 1966. Hieruit
blijkt, dat het Hardinxveldse
wapen is ontleend
aan het wapen van het huis van Chatillon.
Op pagina 48 lezen wij "De Franse
Dictionnaire
de la Noblesse
van 1864 vermeldt van dit
geslacht (Chatillon dus), dat het één der voornaamste huizen uit Frankrijk was, geparenteerd
(= verwant) aan vele voorname geslachten, o.a.
Blois".
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En dat is nu net de naam die wij ook in verband
met het Carnacse kerkvenster tegen kwamen.
Het is dus wel zeker dat er een, nogal ingewikkelde,
relatie bestaat tussen beide wapens.
Hoe de vork nu precies in de steel zit, zal
voorlopig echter nog wel onduidelijk blijven.

KERKTOREN

EN UURWERK

VAN BOVEN-HARDINXVELD

Het is regel dat al hetgeen zich op de grond
bevindt en er "nagelvast" mee is verbonden,
eigendom is van de eigenaar van de grond. Op
deze regel bestaan uitzonderingen.
Een van
deze uitzonderingen
betreft in een aantal
gevallen de kerkelijke eigendommen.
Zo hebben de kerkelijke gemeenten in 1798, op
grond van het toen aanvaarde beginsel van
scheiding van kerk en staat, het eigendom
verworven van kerkgebouwen. Met uitzondering
echter van de torens al dan niet aan de kerkgebouwen gehecht,#benevens
de klokken met
derzelver huizingen", die toen eigendom zijn
geworden van de burgelijke gemeenten. Deze
heeft dus, als eigenaar, de beschikking over
die torens en klokken en draagt de lasten van
onderhoud en eventueel van restauratie, voor
zover later geen nadere regelingen zijn
getroffen tussen kerkelijke en burgelijke
gemeenten.
De regeling van 1798 heeft geen toepassing gevonden in Zeeuws-Vlaanderen,
Maastricht en
Venlo, het gebied dat op dat ogenblik tot
Frankrijk behoorde en wellicht ook niet in
enkele plaatsen in Brabant en Gelderland,
die eerst in 1802 volledig zijn opgenomen in
het gebied van de toenmalige Bataafse Republiek.
Nu keren wij terug tot onze eigen gemeente:
de Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld
(voor 1798 de Gereformeerde
Gemeente van
Hardinxveld) .
Uit de gegevens die ons ter beschikking
staan,
kunnen wij duidelijk opmaken, dat ook hier het
klokketoestel
en de toren tot 1853 aan de
burgelijke gemeente behoorden. De toren was in
1840 reeds in een vervallen staat. Men schreef
namelijk in dat jaar dat de toren in vervallen
staat was, doch dat de kerk net en goed onderhouden
was.

9

I

Bij de afbraak van dit klokk to st
n het niet
weder opbouwen daarvan kan men zich voorstellen
dat vele ingezetenen dit als een verarming en
een gemis hebben ervaren. Men werd namelijk niet
alleen opgeroepen door het luiden der klok om
de godsdienstoefeningen
bij te wonen, maar ook
om twaalf uur 's middags galmde de klok of
bengel over grienden en velden en hoorden de
vissers dat de tijd van schaft was aangebroken.
Ook bij de teraardebestelling
werd het als een
gemis ervaren dat de klok niet meer luidde.
Tot in de Spaanse oorlog waren kerk en toren ~én,
maar in deze oorlog werd het schip der kerk
verwoest en door brand geteisterd. In later jaren
werd het koor, dat gespaard bleef, gerestaureerd
en als kerk ingericht, terwijl het beschadigde
middenschip
werd gesloopt, waardoor kerk en
toren 9,40 m van elkaar werden verwijderd.
In een vergadering van kerkvoogden en notabelen
op 20 oktober 1854 nam
men - unaniem - het
besluit, naar de wens van vele ingezetenen,
een klokketoestel met inhangend klokje of
bengel daar te stellen, hoofdzakelijk
voor het
gebruik voor het aangaan der godsdienstoefeningen.
Men besluit tevens het gemeentebestuur
van
Hardinxveld hiervan schriftelijk mededeling
doen. Deze brief begint als volgt:

te

"Sedert het amoveren van het waggelende kloktoestel, op het kerkhof van de hoofdkerk van
Hardinxveld, heeft de gemeente van die hoofdkerk een volstrekt gemis en groot ongerief
moeten ondervinden,
door het staken van het
bengelen
"
Tot uitvoering van dit besluit was een commissie
benoemd bestaande uit de heren P. Oldemans en
H. Koens, die zo spoedig mogelijk met een plan
en een kostenberekening
moesten komen.
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Op 28 oktober 1854 komt er reeds een plan, waaruit blijkt, dat de commissie van oordeel is dat,
na onderzoek, de meest geschikte plaats voor

het toestel met torentje is boven op de muurplaat
van de zuidelijke kerkmuur. Raming f 252,--,
waaronder niet begrepen de leidekkers- en
loodgieterswerkzaamheden
benevens de leverantie
van lood, ijzer, het schoren, etc. Daarbij komt
nog een weinig verfwerk benevens de aankoop van
het klokje.
Direkt gaat men over tot een onderlinge
overeenkomst met Jan de Kok, meester-timmerman,
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die dan ook het leveren van mat ri 1 n (op keur
van de commissie) volgens plan aanneemt voor
f 252,-- met de bepaling dat de gehele klokke ..
stoel voltooid zal zijn op 18 november en dat
de kosten ineens zullen moeten worden voldaan
begin januari 1855.
Dit bedrag moet dan als er geen gelden of fondsen
beschikbaar
ZlJn op de begroting van 1855 met de
hoofdelijke
omslag worden berekend.
De heer Wisboom

stelde

in verband

hiermede

de

aflossing van f 50,-- een jaar uit, zodat alle
verplichtingen
een jaar opschortten ter financiering
van het klokketoestel.
(Dat de voltooiing op
18 november moest plaatsvinden zal als oorzaak gehad
hebben, dat op deze datum de slag bij Waterloo
werd herdacht.)
In de vergadering
van 19-12-1854 komen alle kosten
ter sprake en deze blijken f 240,-- te bedragen.
Wij ontdekten, bij naspeuringen
in de archieven,
dat de toren en (later geschonken) uurwerk - in
tegenstelling
tot bij vele andere gemeenten geen eigendom van de burgelijke gemeente zijn
maar van de Nederlands Hervormde Gemeente van
Boven-Hardinxveld.
Over de schenking van dit uurwerk nog het volgende.
Op 31 december 1860 werd met de plechtige
sluiting van het jaar tevens voor het laatst het
Woord Gods verkondigd in de oude kerk en werd
overgegaan tot het bouwen van een geheel nieuwe
kerk, die wij in zijn tegenwoordige
omvang nog
herkennen.
Voor het zover was, is er natuurlijk heel wat komen
kijken, maar dat men er prijs op stelde om opnieuw
een toren op of bij de kerk te verkrijgen, kunnen
wij opmaken uit de opdracht aan de architect,
die het verzoek kreeg om binnen het raam van de
financiële middelen een toren te ontwerpen.
Een nieuwe luidklok was eveneens bij het ontwerp
inbegrepen.
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Wij ontdekken dat na voltooiing van het geheel
de Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld
bij
notariële akte een uurwerk werd aangeboden.
Deze schenking werd geregistreerd
te Gorinchem
op 18-10-1864. De akte luidt als volgt:
(het uurwerk werd reeds op 10-2-1862 geinstalleerd) :
"Op den veertiende oktober van het jaar
achttienhonderd
vier en zestig is voor mlJ,
Arie Gijsbert Willem Boll, notaris gevestigd te Gorinchem provo Zuid-Holland
in
tegenwoordigheid
van de Heer Cornelis
Bastiaan Wisboom, voorzitter van het waterschap "de Overwaard", wonende te Hardinxveld
zulks in privé als in hoedanigheid van
mondeling gemachtigde van:
a. Vrouwe Antonia Hillegonda Wisboom,
zonder beroep wonende te Neder-Hardinxveld
weduwe van de Heer Cornelis Walraven
van Ommeren.
b. van de Heer Cornelis Adriaanszoon Rijkeé
van Alblasserdam, voorzitter van het bestuur
van de polder wonende te Alblasserdam
en weduwnaar van Vrouwe Neelina Berendina
Wisboom.
c. van Vrouwe
zonder
weduwe

Cornelia

Adriana

Wisboom,

beroep wonende te Hardinxveld
van Paulus Langeveld Teuniszoon.

d. van Vrouwe Anna Christina Wisboom,
zonder beroep wonende te Gorinchem
weduwe van Theodorus Leonardus van Rijn·
(de in januari 1862 overleden predikant
van Boven-Hardinxveld) .
e. van Vrouwe Geertruida Jacoba Wisboom,
zonder beroep en hare echtgenoot de Heer
Jan Marianus Herfst, van Alblasserdam
medicinaal doctor.
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f. van Vrouwe

Paulina

Guillemina

Constance

Josseau, zonder beroep wonende te
Hardinxveld weduwe van de Heer
Bastiaan Jacob Wisboom, en van hare
tegenwoordige
echtgenoot de Heer
Willem Izaäk van der Hoff, geneeskundige
wonende te Hardinxveld.
Te kennen gevende dat door hem comparant
benevens door genoemde lastgevers aan de
Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld
bij schenking en gevende in eigendom is afgestaan een torenuurwerk met daarbij behorende vier wijzerplaten,
enz."
Deze heer Wisboom mocht als president-kerkvoogd
mede dit geschenk in ontvangst nemen. Zo kan
dan de Hardinxveldse
bevolking niet alleen de
klok horen luiden, maar men wist ook hoe laat het
was~
Dat de toren zonder omloop gevaarlijk was, daar
kwam men spoedig achter. Om ongelukken te voorkomen besloot men in de vergadering van
29_12-.1863 een omloop te maken.

Over het onderhoud van het uurwerk is tussen de
leverancier, de heer Haaks te utrecht en de kerkvoogdij een langdurige correspondentie
geweest
over de betaling van een rekening van f 32,50.
Men kreeg n.l. in september 1868 een nota wegens
gepleegd onderhoud over 1865. Het was de kerkvoogdij onbekend of deze leverancier van het
uurwerk daar wel recht op had en men zal zich
nader laten informeren door de schenker, de heer
Wisboom.
Uiteindelijk besluit men de heer Haaks te berichten niet tot betaling over te gaan, gezien
geen der kerkvoogden hem opdracht had verstrekt
tot de verrichte werkzaamheden.
In januari 1869
werd deze zaak tot een oplossing gebracht door
betaling der rekening~
Vervolgens konstateerde men dat een zekere
heer J.M. Addicks het onderhoud van het uurwerk
heeft uitgevoerd met de aanbieding dit jaarlijks
te willen doen met bijlevering van olie voor het
bedrag van f 20,--, wat de kerkvoogden
te veel
vinden. In de vergadering van 10 juni 1874 komt
een schrijven binnen van de heer Addicks dat hij
de onderhoudswerkzaamheden
aan het torenuurwerk
wil verrichten voor f 15,-- per jaar.
Men besluit de alhier wonende horlogemaker,
de heer Perebolt, eveneens gelegenheid te geven
mede te dingen naar dit onderhoud. De heer
Perebolt schrijft in voor het bedrag van f 14,50
en alzo wordt de heer Perebolt de onderhoudsman
van het torenuurwerk. De secretaris zal een
kontrakt opstellen dat de heer Perebolt moet
ondertekenen.
Aangezien de kerk gebreken ging vertonen door
scheuringen verzoekt het gemeentebestuur
voortaan
alleen de klok te luiden bij de godsdienstoefeningen, bij brand en bij dijkgevaar.
In de vergadering van 20 maart 1882 ontstaat er
een drukke discussie over het torenuurwerk,
dat niet goed bleek te lopen. De heer Bijl zal
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met de heer

Perebolt

de oorzaak

DE NIEUWJAARSWENS

van het niet

geregeld verkondigen van de tijd onderzoeken en
dan met de voorzitter overleggen om dit op de
minst kostbare wijze in orde te maken.
In de vergadering
van 3 mei 1892 wordt dapper
gesproken over een ingekomen schrijven van de
Waterstaat om het torenuurwerk te veranderen
van de Westeuropese
tijd op Greenwich-tijd
en
alzo volgens de thans bestaande tijdregeling
20 minuten op te houden. Hierover ontstaat een
discussie, vooral met het oog op de ligging van
onze gemeente langs de rivier. De firma Fop Smit
houdt de oude tijdrekening aan, wat nogal
moeilijkheden
oplevert. Hier tegenover staat
dat men vroeger of later toch zal moeten overgaan op de nieuwe tijd. Zonder voorstel in dezen
gaat men tot stemming per briefje over, dat
tot gevolg heeft dat met 4 tegen 1 dit verzoek
wordt aangenomen.
Men zal de onderhoudsman

van het uurwerk

mede-

delen, dat hij in de nacht van 3 op 4 mei
het uurwerk 20 minuten moet doen stilstaan.

Doch

op vele verzoeken van de ingezetenen komt men in
de vergadering
van 27 mei op dit genomen
besluit terug en wordt zonder hoofdelijke
stemming
algemeen aanvaard, dat op de vroege maandagmorgen
weder het torenuurwerk naar de Amsterdamse tijd
zal worden geregeld. Dit zal men de eerstkomende
zondag afkondigen in de kerkdienst.
(wordt vervolgd)

A. Tromp

...., OPEN MONUMENTENDAG

12 september

1987

....,

Let op de persberichten!

Het is vrij gewoon om alle bekenden en ver
weg wonende familieleden een nieuwjaarsgroet
te sturen.
Vroeger was dat heel wat minder in gebruik,
laat staan dat dergelijke groeten al voor
de kerstdagen werden verzonden. Alleen de beter
gesitueerden konden zich het verzenden van
kaarten permitteren. Degenen die wat slechter
bij kas zaten, moesten het mondeling afdoen met
een "veul heil en zegen" of "de beste winse" en
een borrel. "Mottie nog een glaasie boeremaaide?"

ISAMENRAAPSELS

VROUWENGESCHIEDENIS

I
Het verleden van vrouwen is vaak verborgen.
Het Kontaktadres Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis wil iedereen behulpzaam zijn, die
probeert de geschiedenis van vrouwen op het
spoor te komen.

PROVINCIAAL OVERLEGORGAAN
VOOR DE GESCHIEDBEOEFENING IN ZUID-HOLLAND
Sinds een half jaar is er het "Overlegorgaan voor
de Geschiedbeoefening
in Zuid-Holland"
(binnen
de Culturele Raad van Zuid-Holland).
Het doel

Men kan informatie geven over boeken en
artikelen, voor scripties, werkstukken,
spreekbeurten of zomaar ..... omdat u meer over
vrouwengeschiedenis
wilt weten.

van dit orgaan is het verbeteren van de organisatie
en coördinatie van (en tussen) de vele
verenigingen
die - elk op een apart terrein of in
een afzonderlijk
werkgebied - in de provincie
werkzaam zijn.

Bel voor meer informatie maandag van
10.00 - 16.00 uur naar 020-244 268 of schrijf
naar het KLOV, Keizersgracht
10,
1015 CN Amsterdam

Als eerste taakstellingen
heeft het overlegorgaan zich opgelegd: het inventariseren
van
aanbod en leemten, het opzetten van een aktueel
dokumentatiesysteem,
alsmede het uitgeven van
een nieuwsbrief en een handleiding voor lokale
geschiedbeoefening.
Ook wordt aandacht besteed
aan een historisch adressenboek.

OPEN MONUMENTENDAG
Op 12 september 1987 zal in Nederland de eerste
open monumentendag
worden gehouden. Doel van deze
dag is mensen intensiever in kontakt te brengen
met historische bouwwerken.

Indien wij de komende tijd interessante informatie
van bovengenoemd
orgaan ontvangen zullen wij
u deze t.z.t. doorspelen.

KASTELENSTICHTING

HOLLAND

Onze vereniging zal, in samenwerking met zusterverenigingen,
aan dit projekt meewerken.
Nadere informatie volgt ..

EN ZEELAND

Er is een organisatie die zich bezig houdt
met de instandhouding
van de in de provincies
Noord- en Zuid-Holland en Zeeland aanwezige
kastelen en overblijfselen
daarvan:
De Kastelenstichting
Holland en Zeeland.
Behalve aktiviteiten,
die daadwerkelijk met
bescherming
en behoud van kastelen te maken
hebben, organiseert de stichting excursies,
studiedagen en tentoonstellingen
en geeft men
boeken uit.

SYNAGOGE
De synagoge te Sliedrecht
(tegenover
Mostert en De Winter) staat weer in de belangstelling. Het gebouwtje is gekocht door een
partikulier. Mogelijk wordt het weer opgeknapt.
Deze joodse kerk was ook voor - de joden uit ons dorp van belang.

r
FA.LANGEDIJK

Als u belangstelling
hebt om begunstiger te
worden, of als u nadere inlichtingen wenst,
kunt u kontakt opnemen met de stichting:
Postbus 22, 4330 AE Middelburg.
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90 JAAR

In november 1986 vierde de bekende manufacturier
"onder aan de dam" zijn negentig jarig bestaan.
Een uniek gebeuren, temeer omdat de zaak nog
steeds op die plaats is gevestigd.
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EEN BIJZONDERE

VONDST

UIT DE GIESSEN

Dat de belangstelling
voor historische zaken de
laatste tijd steeds meer toeneemt, is een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. Een gevolg
hiervan is, dat steeds meer mensen op zaterdagmorgen naar het Historisch Informatie Centrum
komen om daar hun vondsten te tonen en/of te laten
determineren.
Veelal bestaan die vondsten uit pijpekoppen,
muntjes en allerlei andere snuisterijen, die aan
het licht komen bij verbouwingen,
bouwrijp maken
van gronden of (komt helaas ook nog steeds voor)
sloop van oude panden. Een enkele keer echter
worden zaken aangedragen, die zeker curieus genoemd
mogen worden. Een dergelijke merkwaardige vondst
vormde de aanleiding voor dit artikeltje.
Op 4 oktober j.l. stapte de heer Holster het H.I.C.
binnen met een aantal zaken die hij met behulp
van een metaaldetector
had opgespoord. De vondsten
werden gedaan in grond, die was weggebaggerd uit
de Buitengiessen,
ter plaatse van de onlangs geplaatste stalen damwand tussen de Dam en de Hagibrug. Hierbij bevond zich een messing plaat met
een afmeting van 23,8 x 6,4 cm en een dikte van
ongeveer 1 mmo Op één zijde van de plaat was een
gegraveerde tekst en een schaalverdeling
aangebracht (afb. 1).

De grondlegger, Albert Langedijk, ging de boer op,
naar de Binnenwaard.
Later veranderde dat en
kwamen de klanten naar de zaak. Generatie op
generatie verzorgden zij het textiel en de
woninginrichting
van de Giessendammers
en
Hardinxvelders.
De hier afgebeelde foto toont de zaak van
Langedijk in vroeger tijd. In de deur staat
Cees Huizer, zoon van veldwachter Gijs Huizer.
Zittend v.l.n.r. Wim Buik, Jieles de Hek,
Gerrit Verhoeff, Wim van der Meijden. Staand
Reijer Dekker, de zoon van de hotelhouder
op de dam.

HERDRUK

BOEK OVER INDUSTRIELE

ONTWIKKELING

De herdruk van het veelgevraagde
Drs. P. den Breejen "Hardinxveld
van vissers- en hoepmakers dorpen
gemeente" gaat door~
U kunt nog inschrijven
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Afgaande op de tekst leek het ons een onderdeel
van iets uit de familie der luchtdrukmeters,
beter
bekend onder de naam barometers. Onze interesse
was gewekt en wij beloofden de heer Holster een
en ander uit te zoeken.
Al snel bleek onze eerste diagnose te kloppen.
Wij hadden hier inderdaad te maken met een onderdeel van een barometer en wel met een rechter
schaalplaat. Hierop is een schaalverdeling
aangebracht in drie Rijnlandse duimen en de luchtdruk
wordt aangegeven in Amsterdamse ponden per vierkante
Rijnlandse voet. Door het gleufje kon met de hand

boekwerk van
en Giessendam,
naar industrie-

in het H.I.C.,

Buitendams

4
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een naald worden bewogen waardoor
of de luchtdruk steeg of daalde.

men kon kontroleren

Op afb. 2 ziet u een komplete barometer. Van een
dergelijk exemplaar moet onze plaat eens deel
hebben uitgemaakt. Als wij nu afbeelding 1 en 2
met elkaar vergelijken zal er iets opvallen.
Ziet u het? De vorm van onze plaat is tot in
detail vrijwel identiek aan die in de barometer.
Wat wil dit zeggen? Toeval? Wij menen van niet,
want over één ding hebben wij het nog niet gehad,
de tekst "Fecit Amsteldam" op onze plaat.

n.l.

Dat "Fecit" is Latijn en betekent "gemaakt". Onze
plaat en dus de barometer waarvan hij deel uitmaakte
werd gemaakt in Amsterdam en dat geldt ook voor
de barometer van afb. 2. U kunt dat niet zien,
maar behalve de vorm is ook de tekst op beide
rechterplaten vrijwel gelijk. De barometer van
afb. 2 vermeldt op de linkerplaat de maker:
"P. Wast", ook met de toevoeging "fecit Amsteldam"
(1).
Deze barometer dateert van omstreeks 1765.
Op grond van deze gegevens, zowel vorm als
inschrift, mogen wij gevoegelijk aannemen, dat
onze schaalplaat afkomstig is van een barometer
die omstreeks 1765 te Amsterdam werd vervaardigd
door P. Wast.
Deze Paulus Wast (1721-1784) werd in Bern
(Zwitserland) geboren als Paolo Quastri.
Hij emigreerde later naar Nederland en paste
zijn naam aan. Omstreeks 1750 vestigde hij zich
te Amsterdam als meester-barometermaker.
Al met al een opmerkelijke vondst, want
barometers waren in de tweede helft van de 18e
eeuw niet bepaald algemeen. Slechts de zeer
gegoeden konden zich de luxe van een dergelijk
kostbaar apparaat veroorloven.
Het is dan ook wel heel bijzonder, dat er van
de vermoedelijk
slechts enkele barometers
die toen in ons dorp aanwezig waren nu,
Afbeelding

1

Afbeelding

2
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na circa 200 jaar, een fragment letterlijk
boven water komt en dan nog in puntgave staat.
En is het niet merkwaardig
dat deze plaat,
die ooit werd gebruikt om voorspellingen
te doen (wat het weer betreft), zich nu leent
om het verleden af te lezen?
M.J.A.

de Haan

(1) Deze barometer hangt in museum
Mr. Simon van Gijn te Dordrecht.
Geraadpleegde

literatuur:

Ven, J.L.H.J.H. van der "Paulus Wast: een
Meester-Barometermakeru
in lIAntiek",
16e jrg, nr. 7, pag. 426-435
Verantwoording van de afbeeldingen:
afb. I: tekening van de schrijver

afb.

2: overgenomen uit "Antiek'l,
16e jrg., nr. 7, pag. 430

I ACTIVITEITEN

I

NAJAARSLEZING
Voor de najaarslezing van onze vereniging was
weer bijzonder veel belangstelling.
Roeland Brouns
en Frank Ruiter hadden dan ook niets te klagen.
Zij brachten een prima verzorgde lezing met mooie,
interessante dia's.
HET KLEINE MONUMENT
Onze zestiende publikatie in de Historische Reeks
wordt overal bijzonder goed ontvangen. Niet in de
laatste plaats bij de provincie Zuid-Holland.
Gedeputeerde mevrouw Drs. I. Günther kwam dan ook
zelf het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Naast de vele - soms hoge - vrijwillige
kregen wij ook de volgende reakties:

bijdragen

- "Ik heb nooit geweten, dat er dit allemaal
was in Hardinxveld-Giessendam"
FOTO-WERKGROEP
Andere historische verenigingen wemelen van
de bijzonder aktieve werkgroepen.
Binnen onze
vereniging moeten haast alle werkgroepen binnen
vrij korte tijd weer worden ontbonden, voornamelijk door te weinig deelname. Toch lijkt
het erop dat dit gaat veranderen.

"Wat is de Groene Dijk?"
(de zuidelijke Kanaaldijk, die er al
eerder was dan het Kanaal van Steenenhoek.
In onze volgende publikatie leest ti er meer
over. )
- "Kompliment
- "Waardevol
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voor de prachtige
boekwerkje",

uitvoering"

etc.

Onlangs is er een fotowerkgroep
geinstalleerd.
Deze gaat, onder supervisie van de
Stichting Dorpsbehoud, het dorp
Hardinxveld-Giessendam
anno 1987 op dia vastleggen. Voorlopig zal aandacht geschonken
worden aan de bebouwing en enkele aktuele
zaken. In een later stadium komen de vele
sociale aspekten aan de orde.

GEEN ZITJE OP PLAATS GEB-HUISJE

De werkgroep wordt gevormd door de fotografen:
E. Klop, F.C. Klop, J. de Boon en
R.A. van Rossum. Voor suggesties van de leden
houden wij ons aanbevolen.

In het vorige mededelingenblad
waren wij nog
optimistisch. Het overleg inzake het afbreken van het GEB-huisje achter Buitendams 5
en het maken van een gezellig zitje op die

Van mevrouw Günther hebben wij een bedankbrief
ontvangen. Zij schreef o.a.: "De bewuste avond
heb ik als buitengewoon boeiend ervaren. Neemt u
van mij aan, dat ik met plezier aan het evenement
zal terugdenken."
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plaats, kon weer worden opgestart. Onderdeel
van dit overleg was ook het in kontakt
treden met omwonenden.
Nadat dit laatstgenoemde
overleg had plaatsgevonden bleek, dat er door degenen die in de
direkte omgeving woonden niet bepaald erg
positief werd gedacht over onze plannen.
Dit heeft ons doen besluiten voorlopig af
te zien van verdere activiteiten.
Het is
bijzonder jammer dat op deze wijze een
samenwerking met het gemeentebestuur
moest
mislukken.
KANTOOR

Het al jaren geleden samengestelde
"scholenprojekt", bedoeld voor kinderen van de laatste
jaargroepen van de basisscholen,
is nog steeds
in bewerking.
Onlangs zijn adviezen ingewonnen bij een tweetal
onderwijsdeskundigen.
Deze stelden voor enkele
passages te herschrijven en andere, te
detaillistische
informatie te schrappen. Daaraan
wordt momenteel gewerkt, waarna het scholenprojekt in de praktijk zal worden getoetst.

GEMEENTEWERKEN

In de nieuwsmedia van begin oktober stond vermeld, dat er voor het te zijner tijd vrijkomende
pand Rivierdijk 315 nog geen bestemming was
gevonden. Dit heeft ons ertoe gezet om het
gemeentebestuur
te schrijven dat wij - in
principe ~ wel belangstelling
hebben voor dit
kantoor van gemeentewerken.
Het gebouw zou bijzonder geschikt zijn voor
expositieruimte
en als opslagplaats voor de
vele schenkingen die wij in de afgelopen negen
jaar hebben ontvangen. Het gemeentebestuur
heeft echter nog niet gereageerd.
GEEN ARCHEOLOGISCH

ONDERZOEK

NEBO

Aan de gemeente is gevraagd of wij - na de
sloop van het pand - een archeologisch
onderzoek zouden mogen instellen op het terrein
van Nebo.
Vlak voordat de sloop zou aanvangen, kregen wij
bericht, dat de gemeente de projektontwikkelaar
hierover had ingelicht, maar dat wij onder geen
voorwaarde de werkzaamheden
mochten belemmeren.
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SCHOLEN PROJEKT

Toen de sloopwerken uiteindelijk begonnen,
was het onmogelijk om ook maar iets te doen.
Wèl is later een zeer oppervlakkig detectoronderzoek gedaan. De resultaten waren bijzonder
pover.

IN DE KOMENDE

TIJD

DIJKEN
De publikaties in de Historische Reeks van dit
jaar zijn beide gewijd aan onze dijken.
In het voorjaar zal deel 17 verschijnen. Dit
boekje, geschreven door ons bestuurslid,
de heer A. van der Plas, zal de titel dragen:
"Dijken en dijkdoorbraken".
De najaarspublikatie
wordt verzorgd door de
heer P. Verhagen uit Gorinchem,. die meer de
dijkbebouwing
zal behandelen.
BOEK OVER HOEPMAKERIJ
In navolging van het thans in voorbereiding
zijnde boek over de riviervisserij
zijn er plannen
om over enkele jaren ook een boek uit te geven
over de hoepmakerij en griendcultuur.
Mocht u over gegevens beschikken hiervoor
of u weet iemand die al eens wat over deze
onderwerpen heeft uitgezocht,
ons van harte aanbevolen.

dan houden

wij
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BLOEMENEILAND

IN DE WIEL

Bij een inspektiebeurt
bleek de toestand van ons
"bloemeneiland"
zorgwekkend.
Er moest wat gebeuren:
Afgelopen voorjaar heeft een aantal vrijwilligers
het eiland in de wiel dan ook een grondige opknapbeurt gegeven. Bovendien werd in samenwerking met
Mostert en De Winter een plan gemaakt om het
eiland van een definitieve beplanting te voorzien.
Hierbij werd gebruik gemaakt van de z.g. hydrocultuur, zodat het eiland nu in zijn eigen
waterhuishouding
kan voorzien.

die veel tijd en vakmanschap
in het eiland
hebben geïnvesteerd. Voorts onze dank aan het
hoveniersbedrijf
Mostert en De Winter, die voor
de beplanting, grond en diverse materialen
heeft
gezorgd en aan de handelsonderneming
Gebr. De Boon B.V. die gratis siergrint heeft
geleverd. Ten slatte zijn wij het provinciaal
bestuur dankbaar voor het beschikbaar stellen van
de subsidie.
Wij hopen dat het eiland zo weer lange tijd zal
meegaan en een sieraad zal blijven voor ons dorp.

KLEIN MONUMENT

GERESTAUREERD

De bewoners van de Hardinxveldse
Parallelweg werden
in één van de laatste maanden van het vorige jaar
opgeschrikt door een harde klap. Nabij de overweg
naar het oude station botste een auto tegen een van
de karakteristieke
leuningen van het Parallelwegbrugje.
Gelukkig blijkt deze leuning inmiddels op de juiste
wijze te zijn hersteld, waarmee het gemeentebestuur van Hardinxveld-Giessendam
het goede voorbeeld heeft gegeven hoe schade aan kleine
monumenten moet worden hersteld.
De door de Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam
onder de aandacht
cultuur-historische
monumenten verdienen
correcte behandeling.
Van het provinciale
bestuur van Zuid-Holland
zal de vereniging een subsidie ter dekking van
de kosten ontvangen. De brief waarin de subsidie
werd toegezegd werd door de gedeputeerde
mevrouw I. Günther persoonlijk tijdens onze
najaarslezing
aan de voorzitter overhandigd.
Onze speciale dank gaat uit naar ons lid
de heer L. van Wingerden en onze bestuursleden
de heren A. van der Plas en W. van Westen,
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gebrachte
deze

I

OPROEPEN

I

Wie weet

VISSERIJBOEK:

IJSKELDER

Bij de samenstelling van het boek over de riviervisserij lopen wij regelmatig tegen vragen op.
Zo weten wij dat er een "ijskelder" was, net ten
oosten van de Buldersteeg
(eigenaar Stasse) en
dat er een lijnbaan moet zijn geweest tussen
"de Sluis en het Kromme Gat". Veel meer is er niet
bekend over deze secundaire bedrijven.
Wie geeft ons nadere inlichtingen?
Kontaktadres:
Dick de Jong, Spindermolen
3371 RN Hardinxveld-Giessendam,
tel.
01846-5094.
HANDIGE

iets over de volgende

personen?

EN LIJNBAAN

24,

MENSEN

Met de regelmaat van de klok ontvangt onze
vereniging schenkingen. In een aantal gevallen
gaat het om historische voorwerpen, die moeten
worden opgeknapt. Voor dit restauratiewerk,
dat zal gebeuren onder deskundige leiding,
zoeken wij enkele handige mensen. U kunt zich
opgeven bij het secretariaat.

Pieter MEESZOON VISSER j.m. van Sliedrecht
trouwt op 12-4-1704 te Giessenoudekerk
met BAJE ARIENS VICHT j.d. van Giessendam.
Als u informatie denkt te hebben kunt u kontakt
opnemen met mevrouw H.W.G. Blokland-Visser,
Frans Halsstraat 18, Papendrecht. telefoon
078-15.36.18.
HARDINXVELD

OF GIESSENDAM

OP SCHILDERIJEN

Tijdens de voorbereidende
werkzaamheden
voor
het visserbijboek
kwam een schilderij ter sprake
waarop de kerk van (Boven)-Hardinxveld
zou
staan. Een verwijzing inzake de herkomst van
dit schilderij van Ruysdael voerde naar Edinburg
in Schotland. Daar wist men er echter niets van.
De gedachte over een schilderij komt niet zo
maar uit de lucht vallen. Er moet een grond voor
zijn. Mogelijk weet u waar wij schilderijen
kunnen vinden, waarop iets van ons dorp staat
afgebeeld. Inlichtingen,
hoe gering ook, zijn
van harte welkom op het secretariaat.

STAMBOOMONDERZOEK
Is er iemand

die de familie

BLOKLAND

heeft

uitgezocht?
Mevrouw
bezig

H.W.G.

Blokland~Visser

en zij is gekomen

is hiermee

tot:

WILLEM ARIENZOON BLOC KLANT gehuwd met
BARBER JANS. overl. 19-2-1682 te NederHardinxveld.
Zoon:
ARY WILLEMZOON BLOCKLANT gehuwd met
MARY ELIAS de HECK op 25-10-1705 te
Hardinxveld. geb. 15-4-1674 te Neder-Hardinxveld.
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Een van Ary's nakomelingen,
Hendrik Eliaszoon Blokland, geb. 22-1-1801 te
Hardinxveld,
gaat naar Sliedrecht en trouwt daar
met Maria Broekhuizen op 23-2-1826.

SIGARENFABRIEK

SWEGO VAN DE FAMILIE

SWETS

Met ingang van 1 juni 1936 startte Jacob Swets
(geb. 4-4-1881 te Hardinxveld) samen met
Hendrik Swets (geb. 28-6-1910) een sigarenfabriek
in Gouda. De naam van deze fabriek was "SWEGO",
afgeleid van Swets en Gouda. In enkele jaren tijd
verplaatsten zij hun bedrijf twee maal.
Een latere eigenaar was Laurens Swets, die de
overleden Jacob opvolgde.
Per 1 december 1939 werd het bedrijf opgeheven.
Bovenstaande
gegevens zijn verzameld
de heer Bohnen te Gouda. Voor verder
heeft hij antwoorden
vragen:

nodig

1. Wie weet nog andere

door ons lid,
onderzoek

op de volgende

"Swetsen",

die mogelijk
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aan de genoemde
waren?

sigarenmakers

verwant

DE EERSTE WERELDOORLOG

2. In Hardinxveld was er ook een sigarenfabriek
of tabaksfabriek
van Swets. Was er verband
tussen

deze en het bedrijf

in Gouda?

3. Wie weet er nog meer te vertellen over de
sigarenmakerij
van vroeger in ons dorp?
Reakties gaarne
vereniging.

naar het secretariaat

van onze

~~~~~_~~_9~_~~j~~~~~
In de jaren dertig is de rijksweg door ons dorp
aangelegd. Een leuk onderwerp voor een artikel
in het mededelingenblad,
of misschien zelfs
wel voor een boekje.
Wie heeft

er foto's

of wie weet ons wat te

vertellen
hoort?

over de aanleg

en alles wat daarbij

(2)

O.a. rijst, koffie, suiker en thee konden maar
mondjesmaat worden verkregen en waren dus op de bon.
Ook brood was op de bon. Omdat de eigen produktie
van graan niet voldoende was, moest er graan uit
Amerika worden aangevoerd, hetgeen met groot
risico gepaard ging voor de bemanning.
Hoewel ik nog maar een knaap was, las ik altijd
met grote interesse de scheepvaarberichten
in
de krant, want van een goede aankomst van een
graanschip hing veel af. Daarom was er vreugde
als ik vernam dat er weer een graanboot veilig in
Rotterdam was aangekomen. Maar wat een teleurstelling toen ik las, dat de Eemdijk, geladen
met graan, door een torpedo was getroffen en met
man en muis was vergaan.
En daar bleef het niet bij. Verschillende
koopvaarders, loggers en trawlers verdwenen met hun
kostbare lading in de diepte. Daar een van mijn
broers werkzaam was bij de Holland-Amerika-lijn
in Rotterdam had ik veel interesse voor de
schepen van die maatschappij.
Ik kende ze op
mijn duimpje, de dammen en de dijken. Zo had men
o.a. de Nieuw-Amsterdam,
de Rotterdam, de
Statendam, Noordam, Zaandam, Spaarndam en de
Rijndam en dan de z.g. "dijkschepen" de
Sommelsdijk, Blommersdijk, Gorredijk, poeldijk
en de Sloterdijk.
Geen wonder dus dat er gerantsoeneerd moest
worden, temeer daar ook het binnelands vervoer
te wensen overliet. Alles wat in de havens
aankwam, moest per binnenschip of goederentrein
naar het binnenland worden vervoerd, want
auto's waren er niet.

Net na de oorlog

was Rijksweg

15 nog maar

tweebaans.

Omdat er niet voldoende brood te verkrijgen was,
nam men de toevlucht tot aardappelen, maar de
oogsten waren niet voldoende om aan de grote behoefte te voldoen. De zwarte veenaardappelen,
die normaal voor veevoeder bestemd waren of voor
de aardappelfabriek,
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werden

nu voor

de consumptie

33

aan de genoemde
waren?

sigarenmakers

verwant

DE EERSTE WERELDOORLOG

2. In Hardinxveld was er ook een sigarenfabriek
of tabaksfabriek
van Swets. Was er verband
tussen

deze en het bedrijf

in Gouda?

3. Wie weet er nog meer te vertellen over de
sigarenmakerij
van vroeger in ons dorp?
Reakties gaarne
vereniging.

naar het secretariaat

van onze

~~~~~_~~_~~_~~2~~~~2
In de jaren dertig is de rijksweg door ons dorp
aangelegd. Een leuk onderwerp voor een artikel
in het mededelingenblad,
of misschien zelfs
wel voor een boekje.
Wie heeft

er foto's

of wie weet ons wat te

vertellen
hoort?

over de aanleg

en alles wat daarbij

(2)

O.a. rijst, koffie, suiker en thee konden maar
mondjesmaat worden verkregen en waren dus op de bon.
Ook brood was op de bon. Omdat de eigen produktie
van graan niet voldoende was, moest er graan uit
Amerika worden aangevoerd, hetgeen met groot
risico gepaard ging voor de bemanning.
Hoewel ik nog maar een knaap was, las ik altijd
met grote interesse de scheepvaarberichten
in
de krant, want van een goede aankomst van een
graanschip hing veel af. Daarom was er vreugde
als ik vernam dat er weer een graanboot veilig in
Rotterdam was aangekomen. Maar wat een teleurstelling toen ik las, dat de Eemdijk, geladen
met graan, door een torpedo was getroffen en met
man en muis was vergaan.
En daar bleef het niet bij. Verschillende
koopvaarders, loggers en trawlers verdwenen met hun
kostbare lading in de diepte. Daar een van mijn
broers werkzaam was bij de Holland-Amerika-lijn
in Rotterdam had ik veel interesse voor de
schepen van die maatschappij.
Ik kende ze op
mijn duimpje, de dammen en de dijken. Zo had men
o.a. de Nieuw-Amsterdam,
de Rotterdam, de
Statendam, Noordam, Zaandam, Spaarndam en de
Rijndam en dan de z.g. "dijkschepen" de
Sommelsdijk, Blommersdijk, Gorredijk, Poeldijk
en de Sloterdijk.
Geen wonder dus dat er gerantsoeneerd moest
worden, temeer daar ook het binnelands vervoer
te wensen overliet. Alles wat in de havens
aankwam, moest per binnenschip of goederentrein
naar het binnenland worden vervoerd, want
auto's waren er niet.

Net na de oorlog
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was Rijksweg

15 nog maar

tweebaans.

Omdat er niet voldoende brood te verkrijgen was,
nam men de toevlucht tot aardappelen, maar de
oogsten waren niet voldoende om aan de grote behoefte te voldoen. De zwarte veenaardappelen,
die normaal voor veevoeder bestemd waren of voor
de aardappelfabriek,
werden nu voor de consumptie
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gebruikt. Eigenlijk waren ze haast niet te eten,
maar wat moet men als er anders niets is?
Maar ook hier was er al die grote tegenstelling
tussen "arme drommels" en de meer gefortuneerden.
De zwarte handel tierde toen dan ook "weelderig",
zodat de meer welgestelden wel aan hun trekken
kwamen. Vooral grote gezinnen - en die waren er
nog al wat - die met veel tegenslag en ziekten
te kampen hadden, hadden het niet best. De
kinderen moesten een groot gedeelte van de dag
de gladde piepers schillen.
Ook de aanvoer van brandstof stagneerde. Uit
het Roergebied konden immers geen kolen worden
aangevoerd en men was dus geheel op de
Limburgse kolen aangewezen met als gevolg:
geen voldoende aanvoer van die vette kolen
waarvan de helft als roet in de kachel bleef
hangen. Ze waren echter niet op de bon. De kolenhandelaren moesten zelf maar voor enige verdeling zorgen. Als er dan weer een wagon
kolen aangekomen was en de kolenhandelaar
met
de kolenwagen op de dijk verscheen, was het
kompleet "oorlog", want iedereen probeerde een
half mud te bemachtigen.

Ook herinner ik mij nog dat er op een donkere
zondagavond een langdurig geronk in de lucht was.
Er heerste een grote spanning. Wat zou dat toch
zijn? Men zag voortdurend een licht flikkeren,
maar door de duisternis kon men niet zien wat het
verschijnsel
inhield. Later bleek het een verdwaalde Zeppelin te zijn die in de buurt van
Hoog-Blokland
een lege benzinetank naar beneden
wierp. De mensen dachten dat het een bom was!
En eindelijk dan na vier jaar vrede! Wat een
blijdschap zal dat voor de vele militairen
geweest zijn, niet in het minst voor de krijgsgevangen. De Engelsen en de Amerikanen werden
allen per rijnschip naar Rotterdam vervoerd,
~u~ ook via de Merwede. Nog klinkt mij het geJUlch en de roep in de oren: "De Duitser is kapoet".

K. Leenman

Ook hier al weer: de sterkere verdrong de zwakkerei
die had het nakijken. Ja, ook toen gold het net
als nu: als ik het maar heb.
Het was op een biddag voor gewas en arbeid.
Mijn vader was koster bij de Gereformeerde
Gemeente
en zodoende moest hij al vroeg de kachel aanmaken.
Omdat het nog donker was, stak hij daarbij een
gaslamp aan. Doordat om 9 uur de gastoevoer werd
stopgezet en de lamp vanzelf uitging, had hij er
niet aan gedacht de hoofdkraan dicht te draaien.
In de gasfabriek werd omstreEks 11 uur de kraan
opengezet. Het gevolg daarvan was cet bet gas de
kerk ir: stroomde en de een !la de ander onwel werd
en eruit gedragen moest worden. Gelukkig heeft
het geen nadelige gevolgen gehad en de voorgaande
predikant beëindigde voortijdig de dienst.
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Een winters tafereel uit 1917. Rechts de theekoepel
van de familie Wisboom, later van schoonzoon
(burgemeester) J. Schoehuizen.
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BOEKBESPREKING
JAARVERSLAG

1

1985 RIJKSDIENST

VOOR DE MONUMENTENZORG

Zoals wij van de rijksdienst ZlJn gewend
een degelijk boekwerk - 184 pagina's - dat goed
is geillustreerd.
In het boek wordt aandacht geschonken aan de vele aktiviteiten van het orgaan
in 1985. De kosten bedragen f 12,50 per stuk.
Bestellingen:
giro 751 t.n.v. Distributiecentrum
Overheidspublikaties
te 's-Gravenhage.
ISBN 9034608786
DE RECONSTRUCTIE

VAN EEN MIDDELEEUWS

Hoewel niet uit onze omgeving is dit boek voor
menige geschiedvorser
een welkome aanvulling op
de verschenen werken, niet in het minst door
de combinatie van kadastrale informatie met
ander bronnenmateriaal.
en enkele illustraties.
in de boekhandel
(f 65,--) .

DE ALBLASSERWAARD
- KENNISMAKING
BIJZONDER POLDERLANDSCHAP
Dr. H.A. Visscher

Eindelijk eens een boek over de bouwgeschiedenis
van de boerenhofsteden
bij ons in de buurt.
Aan de hand van voornamelijk bouwhistorisch
onderzoek schetsen de auteurs, studenten aan de
Technische Universiteit te Delft, de ontwikkeling van de Alblasserwaardse
boerderijen.
Het boek is rijkelijk geillustreerd met foto's
en duidelijke tekeningen.

LANDSCHAP

Van de auteur J.L.H. Hartmann verscheen een
prima uitgevoerde paperback
(kaarten-overzicht
los bijgevoegd)
over de nederzettingsgeschiedenis
van de heerlijkheden
Eijsen en Brenst bij
Nijmegen
(10e tot 1ge eeuw).

392 pagina's
Verkrijgbaar

BOERDERIJEN LANGS DE GIESSEN - DE ONTWIKKELING
VAN BOERDERIJEN IN DE ALBLASSERWAARD
Roeland Brouns en Frank Ruiter

Delft 1986, 108 pagina's, f 25,--.
Verkrijgbaar bij de boekhandel.
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Vanuit zijn vakgebied, de geologie, beschrijft
Dr. Visscher o.a. de ontstaansgeschiedenis,
het cultuurlandschap,
de architectuur en de
natuur van het gebied dat ons zo dierbaar is.
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Een heel leuk boek over dingen die wij zo vaak
van nabij hebben gezien, maar veelal zonder ons
af te vragen hoe het er komt of waarom het er is.
Dit manco wordt in deze publikatie opgevuld.
Enkele interessante bijlagen completeren het
-geheel van 120 goed geillustreerde
pagina's.
Verkrijgbaar
bij de boekhandel
(f 25,--).
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KRONIEK VAN DE ABDIJ
E. Lavigne

VAN SINT-TRUIDEN

Aan de hand van een tweetal kronieken
(van
"Rudolf" en van een " anonymus ") wor d t verslag
gedaan over de gebeurtenissen
van de abdij
gedurende de periode 628-1366.
Een interessant boek voor de ware historicus.
280 pagina's, prijs ingenaaid f 39,--,
gebonden f 49,50. Verkrijgbaar bij de
boekhandel.
OORLOG

(1401-1412)

Als deel 9 in de serie "Merewade" verscheen
een boekwerkje over "een vete tussen
Jan van Arkel en Willem van Beieren, graaf
van Holland". Een interessante geschiedenis
over Gorinchem en het omringende platteland,
tijdens de Hoekse en Kabeljauwse
twisten.
Zoals wij gewend zijn van de Stichting Merewade
is het weer een uitstekend verzorgd boekje
geworden: 80 pagina's en voorzien van veel
illustraties.
Verkrijgbaar

25 EEUWEN

bij de boekhandel

ALBLASSERWAARD

(f 19,90).

EN VIJFHEERENLANDEN

Van de hand van oud-parlementariër
en oudburgemeester Maarten W. Schakel verscheen
afgelopen najaar een boekwerk, dat in een
vooraankondiging
werd genoemd: standaardwerk
over de streek. Dat is het echter niet geworden!
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boek over veel

facetten

historie van ons gebied; een belangrijke
vulling op hetgeen er reeds was.

De uitgever van dit boek uit de serie
Maaslandse Monografieën
(nr. 43) verzocht
bespreking van deze vertaling van de
"Gesta Abbatum Trudonensium".
Het gaat hier
om een gedegen boek over een - ver van ons
bed gelegen hebbend, maar erg belangrijke abdij in de Belgische gemeente Sint-Truiden.

DE ARKELSE
Aart Bijl

Wèl een boeiend

Het is echter jammer,
andere uitgever heeft

van de
aan-

dat de heer Schakel geen
gekozen, want de vele

slordigheidjes
en andere foutjes en niet te
vergeten de belachelijke
advertenties van
enkele bedrijven rondom Hoornaar, zijn beslist
aan het adres van deze toe te schrijven.
Mede daardoor moet worden gezegd dat het boek
meer belangstelling
heeft gekregen dan de
"literaire" kwaliteit wettigt. Dat wil niet
zeggen, dat wij het niet van harte bij u
aanbevelen. Ieder die de Alblasserwaard
en

BRlffKfI!tRt
AAN

de Vijfheerenlanden
een warm hart toedraagt,
moet het in bezit hebben.
116 pagina's, ill.,
in de boekhandel.

MONUMENTEN

f 39,50. Verkrijgbaar

IN GORINCHEM

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de
Stichting Stadsherstel Gorinchem verscheen eind
1986 een alleraardigst
boekwerkje, met een gewaagde, maar voortreffelijke
lay-out.
Opgenomen is een Gorkumse monumentenlijst,
waarbij
in een afzonderlijk
onderdeel bijzondere aandacht
wordt geschonken aan de - hier genoemde - grote
monumenten. Gelukkig is ook aandacht pesteed
aan de voor leken niet altijd duidelijke begrippen.
Goed geillustreerd,
52.·
pagina' s, f 12,50.
Verkrijgbaar
bij enkele boekhandels en bij de
Stichting: postbus 139 te Gorinchem.

Het oude gemaal
met zeilschepen
in ruste.
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Ook een manier

van adresseren.

En het komt nog aan ook1
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AANWINSTEN

l~~_!~~§_!i~_~~~~~~~_~~~§
Twee gevelstenen,
de eerste afkomstig uit het pand van Roza,
dat stond tussen het Hervormd Centrum en de
Peulenstraat.
Opschrift:

"De eerste steen
F. Benders Czn
oud 5 jaren

gelegd

door

1872"

De tweede steen komt uit de gevel van een
schuur achter de Peulenstraat.
Opschrift:

"De eerste steen gelegd
A.C. Schalk Czn
8 juli 1906"

Een aardewerken melkkannetje met bloemen
decoratie en afbeelding van de Peulenstraat
met kerk.
Een gestoken eikenhouten steun voor lezenaar,
vermoedelijk afkomstig uit de kerk van
Schelluinen of die van Neder-Hardinxveld.
Datering waarschijnlijk
18e eeuw.
Schenking van de heer P. den Breejen

door

Beide stenen werden overgedragen aan de
Historische Vereniging door de Dienst Gemeentewerken.
Een boekje van omstreeks 1860 en een onderrok
uit dezelfde periode.
Schenking van mevrouw Van Dam-de Krijger.
Een boek, getiteld "Geen wees gelaten, levensschets van Lodewijk Verheul". Twee majolica
tegels, waarvan één paars gedecoreerd met herder
in cirkel, 18e eeuw, de andere blauwe decoratie,
landschap, ook 18e eeuw.
Schenking van de heer P. den Breejen.
Kistje oud gereedschap,
afkomstig van een smid.
Schenking van de heer C. den Uil, Sliedrecht.
Een polychroom wandtegeltje
met afbeelding
van springende hond in cirkel, z.g.
"Rotterdammertje",
1e helft 17e eeuw.
Een loden schijfgewicht,
vermoedelijk
1 Brabants
pond, ca. 1600
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Deze vondsten werden gedaan door leden van onze
Vereniging op het terrein van het voormalige
pand Nebo in de Peulenstraat.

Vier munten, t.w.:
1 duit Zeeland (jaartal onleesbaar)
1 duit Hollandia, 1770
1 dubbele stuiver Campen, 1680
1 oord Namen (vervalsing, jaartal onleesbaar)

Een vooroorlogse blikken oliekan.
Een paar opgelapte klompen uit de oorlog.
Algemene Politie Verordening van Giessendam,
Schenking van de heer J. van Dijk.

1907.

Een deksel met ronde glazen ruit van een
koekj esblik.
Twee flesjes Haarlemmerolie
in originele
verpakking.
Schenking van de heer T. Egas.
Een olielamp (stallantaarn).
Een koperen brander met reservoir
toestel.
Schenking

van de heer J. Heijkoop.

Vier oude blokken
1
1
1
1

van verwarmings-

trommels,

t.w.:

met merk "Stereo"
Blookers Cacao, bruin
Droste's Cacao
rond blik zonder opschrift,
rood met goud

Schenking

van de heer J. aan de Wiel.

Zeven stukken zeep uit de 50er jaren in
originele verpakking, te weten:
1 dubbelstuk Castelia overvette huishoudzeep
2 dubbelstukken De Gruijter's huishoudzeep
4 dubbelstukken
Sunlight zeep
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Kopie van de tekst van een toneelstuk dat handelt
over de plaatselijke
visserij, getiteld:
"Vergane Glorie". Het stuk is geschreven + 1950
en het gaat over de periode 1920-1925.
Schenking van de heer J.C. Verdonk.
Sinds kort hebben wij de beschikking over
reprodukties van de oorspronkelijke
kadastrale
kaarten van ons dorp. Deze kaarten werden
omstreeks 1830 vervaardigd
als basis van het
kadaster. Hierop werden alle afzonderlijke
percelen ingetekend en van een nummer voorzien.
Bij deze kaarten behoren lijsten waarin per
perceel is opgetekend hoe groot het perceel was,
wie de eigenaar was, welk beroep hij uitoefende,
waarvoor het perceel in gebruik was, etc.
Deze lijsten worden de oorspronkelijk
aanwijzende
tafels genoemd. Ook hiervan zijn reprodukties
in het Historisch Informatie Centrum aanwezig.

OP ZIJ, DE ATO!
Men schrijft ons:
Tot voor een drietal jaren was het voor vele
bewoners van Hardinxveld niet gemakkelijk de reis
naar de naburige marktsteden Gorcum en Dordrecht
te maken en omgekeerd was het voor velen lastig
om ons te bereiken.
Het klinkt vreemd als men weet dat Fop Smit die
zulke keurige booten in de vaart heeft in onze
gemeente een tweetal veeren bezit en dat er bovendien nog een spoorlijn Gorcum-Dordrecht
is. De
veren van Fop Smit liggen voor velen ver af en
bovendien is het aantal diensten niet groot. Met de
spoorlijn is het nog erger gesteld, want die ligt
op vrij grooten afstand van den hoogen rivierdijk.
Bij den aanleg van de spoorlijn bouwde men het
station op de onmogelijkste plaats die te bedenken
was. Men wilde het bovendeel en het benedendeel
der gemeente tegelijk bedienen en het resultaat
was dat voor beide deelen de minste afstand een
half uur bedroeg.
Spoedig werden dan ook een tweetal halten geopend één voor Boven- en Beneden-Hardinxveld
en
Giessendam. In onze dagen heeft men eindelijk
ingezien, dat het station een onding was, en is
het voor reizigers vervallen. Wat halte BovenHardinxveld betreft men maakt het den reizigers
niet altijd even gemakkelijk want verschillende
treinen stoppen slechts op tijdig verzoek.
Voor het naburige Schelluinen is het nog erger
daar stopt met of zonder verzoek geen enkele
trein meer komende uit de richting Dordrecht.

Bas Stasse
(1) en Leen
Vogel (r)
hangen de
netten op
de heinpalen

De bussen
betering.

kwamen. Dat was een reusachtige verDe menschen maakten er eerst schoor-
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voetend gebruik van, maar dat veranderde weldra.
De energieke ondernemers deden alles om hun bedrijf
tot ontwikkeling
te brengen 't gehalte der bussen
werd gaande weg beter, er kwamen flinke garages en
de tarieven werden matig gesteld. De diensten werden
zoo geregeld dat men ieder half uur kon vertrekken,
't zij in de richting Gorcum of Dordrecht.
Door het inrichten van een veerdienst per motorboot kwam ook Werkendam uit zijn isolement en
steeds meer komen er over om van hier per bus naar
Gorcum of naar de halte Giessendam-Hardinxveld
te gaan.
Van de bussen wordt nog op een andere Wl]Ze gebruik
gemaakt. Groepen werklieden laten zich ermee naar
hun werk brengen, men huurt ze af voor pleziertochtjes. voor schoolreisjes
enz.
Maar er kwamen donkere wolken opzetten. Toen de
wet op de openbare vervoermiddelen
aanvraag om
concessie voorschreef,
diende ook de pas opgerichte
N.V. Algemeene Transportonderneming
zulk een
verzoek in voor een dienst Gorcum-Dordrecht.
Er werd een druk bezochte vergadering van ingezettene gehouden en een comite ter behartiging
der gewichtige belangen, die op het spel staan,
werd opgericht. Meer dan 2000 ingezetenen
teekenden het adres aan Ged. Staten inhoudende
een verzoek om niet toelating der bussen van de
A.T.O. Ook de gemeentebesturen
van Hardinxveld,
Werkendam en Schelluinen adresseerden in
gelijken geest.
In zooverre was er succes, dat de bestaande
ondernemingen
gehandhaafd bleven maar helaas
kreeg ook de A.T.O. vergunning tot rijden.
Zonderling is het, dat de concessie geweigerd
werd voor de lijn Gorcum-Vianen
en wel op grond,
dat er al een dienst bestond.

Het comite is van de gevallen beslissing bij de
Kroon in hooger beroep gegaan, eveneens de gemeentebesturen van Hardinxveld, Werkendam en Schelluinen.
Met verbazing hoort men nu, dat op Zondag
24 Juli de bussen der A.T.O. al zullen gaan rijden,
Ofsch~on het natuurlijk niet zeker is, dat het
beslu~t van Gd. Staten gehandhaafd zal blijven.
Een dlenstregeling
is in de N. Gork. Courant
al gepubliceerd. Het belooft wat schoons te worden~
Om het kwartier kan men naar Gorcum of naar
Giessendam gaan. Het verkeer is op den toch al
niet overbreeden weg toch al zeer druk en dan nog
zooveel totaal overbodige bussen er bij. Het is
zeer te vreezen, dat er ongelukken zullen
gebeuren.
Om eens recht goed te concurreeren heeft de A.T.O.
de tarieven iets lager gesteld, dan de bestaande. Nu al komt er vooreerst wat minder in
kas, dat komt bij die N.V. wel terecht.
Voor de ondernemers, die 'zoo energiek hun bedrijf
omhoog werkten!is het wel bitter te zien
dat
dieze~fde Staat, die zoo zware belasting~n van
hen elscht, ten slotte zich inspant om hen
broodeloos te maken.
Door ons gemeentebestuur
worden thans pogingen
gedaan om te verkrijgen, dat de bussen van de
A.T.O. althans geweerd worden tot door de Kroon
uitspraak is gedaan.
Moge

deze poging

succes hebben.

Uit:

"Rondom

de Giessen",

22-7-1927
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28
Plaatselijke
artsen
Het Hardinxveldse wapen
een Frans kerkraam
en uurwerk van Boven-Hardinxveld
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reakties:

De nieuwjaarswens
Samenraapsels
Een bijzondere vondst uit de Giessen
Fotowerkgroep
Activiteiten
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in de Wiel
Klein monument gerestaureerd
Oproepen
De Eerste Wereldoorlog
(2)
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Op zij, de Ato~

Detail van één van de kaarten uit de Hingman
collectie
(Rijksarchief Den Haag)
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