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VOORWOORD

Ti'jdens een
vorige
restauratie
aan de kerktoren
in de Peulenstraat

Onze Historische Vereniging is in'de loop der jaren
langzaam maar zeker een begrip geworden binnen de
dorpsgemeenschap.
Tijdens de eerste jaren van haar
bestaan was de Vereniging voor vele dorpsgenoten
een nogal "vreemde eend in de bijt".
Gezien het enorme ledenaantal en de vele kontakten
met derden, wat blijkt uit de grote hoeveelheid
correspondentie
die gevoerd wordt, kan worden gesteld, dat de Vereniging in een belangrijke behoefte
voorziet.

COLOFON

Ook vindt er - vooral
Historisch Informatie

,9dres:

veel informatie-uitwisseling
plaÇl.t$.In ,v:eelge,vallen wordt hierbij belangrijk materiaal aan de
Vereniging geschonken en soms in bruikleen gegeven.
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Het is voor ons bestuur bijzonder moeilijk om
iedereen die materiaal of informatie beschikbaar
stelt persoonlijk te bedanken. U kunt er echter
verzekerd van zijn, dat wij bijzonder verheugd
zijn met alles wat wij ontvangen en dat wij zuinig
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op de zaterdagmorgen
in ons
Centrum Buitendams 4
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zullen zijn op alles wat maar,van enig historisch
belang is. Wij hopen dat te zijner tijd alle
materialen ondergebracht
zullen kunnen worden in
een eiqen museum.
Het bestuur heeft echter nog één grote wens,
n.l. dat méér leden zullen reageren op de oproepen
die in de diverse mededelingenbladen
worden gedaan.
Wij willen veel doen op het gebied van de
plaatselijke historie, maar het ontbreekt ons vaak
aan man- (of vrouw-) kracht. Mocht u tijd
beschikbaar hebben, dan zouden wij het zeer op prijs
stellen als ook u een aktieve rol zou willen
spelen.

lI"lllilid lil

Wij denken dat ook u, zoals WlJ, in ons bestuur,
en vele andere aktieve leden, veel plezier zult
kunnen hebben aan allerlei aktiviteiten.
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DIJKVERZWARING

IN AANTOCHT

OF OP DE TOCHT?

In het begin van de zomermaand was er op het
raadhuis een gecombineerde vergadering van een
tweetal raadscommissies,
waarin onze oudplaats genoot en lid van onze Vereniging, de
heer Drs. S. van Harten, dijkgraaf, een beeld
schetste van de op handen zijnde dijkverzwaring.
Tijdens dit gebeuren vertelde de dijkgraaf
van de stand van zaken op dat moment.
Dijkverzwaring
is iets wat door menigeen als
een donkere regenwolk wordt gezien. Voor een
niet onbelangrijk deel komt dit door het wat
ongrijpbare karakter van het geheel, terwijl
de van nature bestaande houding ten opzichte
van zoiets groots dit probleem nog veel
erger maakt.
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1987
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Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam
komt
daarbij nog het probleem dat een gedeelte
van de dijk valt onder het zogenaamde
deltagebied, terwijl een ander deel ressorteert onder het rivierengebied.
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-t echter nog niet
voldaan. Vriendelijk
nog niet hebben
zo snel

Van oost naar west betekent dit dat de dijk
van Gorkum tot aan de aanlegsteiger van het
pontje naar Werkendam valt onder het
rivierengebied.
Het volgende stuk, tot aan
de boogbrug over rijksweg AlS, valt onder
het deltagebied. In het derde en laatste
stuk neemt de rijksweg - met name het fietspad
langs de rijksweg - de taak van de dijk over.
Dit fietspad ligt op "deltahoogte",
zodat dit in
dit kader buiten beschouwing kan worden gelaten.
Het gaat hier dus voor ons om een zuiver
Hardinxvelds gebeuren.
Nu is er een oud plan uit een of andere ijskast
gehaald. Een plan om een soort stormvloedkering
te plaatsen in de Nieuwe Waterweg. Als er sprake
zou zijn van een vergrote watertoename van de
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zeezijde, kan de kering worden
gevaar van die kant te keren.

gesloten

om he

Hoewel dit veelbelovend mag klinken in het kader
van de qua dorpsbeeld vaak moordende noodzakelijke
sloopwerkzaamheden,
betekent dit niet dat de dijk
niet op deltahoogte zou moeten worden gebracht.
En, wat ernstiger gevolgen heeft, het gaat bij de
dijkverzwaring
in mindere mate om dijkverhoging,
maar vooral om verbreding van de dijkvoet en
versterking van het dijklichaam.
Maar ten aanzien van het rivierengebied,
dat
vooral gevaar loopt bij extreme hoogten door
gigantische hoeveelheden opperwater
(door sneeuwsmelting en door regenval), valt de eventueel
te maken stormvloedkering
al helemaal af. Daar
zal toch sprake moeten zijn van dijkverzwaring,
zoals deze oorspronkelijk
is gepland.

Alvorens het echter zover is, moet er nog een lange
weg worden gegaan. Een weg die is geplaveid met
procedures, waarbij een groot aantal belanghebbende
organisaties een niet onbelangrijke
rol zullen
spelen.
Gelet op de aktuele situatie, waarbij de
Minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw
N. Smit-Kroes, een aantal aannemersorganisaties
opdracht heeft gegeven om de stormvloedkeringsplannen in de Nieuwe Waterweg nader te beschouwen,
is voorlopig afwachten het parool. Immers nog
steeds geldt: Inter amnes tuta (veilig tussen
dijken) .

HARDINXVELDSE

POLDERKIST

TERUG

IN HET DORP

Ooit bevond zich in het gemeentehuis van Hardinxveld
een schitterende polderkist. In die kist zat het
roerend bezit van de polder Hardinxveld.
Toen destijds de polder Hardinxveld
"overging" naar
het Hoogheemraadschap,
zat het polderbestuur met de
kist. De inhoud van administratie
en dergelijke
verhuisde naar het archief van dit schap. Het ook
in de kist aanwezige serviesgoed werd verdeeld
onder de toenmalige polderbestuurders.
De kist
kwam te koop en werd aangekocht door ons bestuurslid de heer Drs. P. den Breejen uit Utrecht.
Bij gebrek aan een eigen onderkomen is de kist
voorlopig opgeslagen op een veilig partikulier
adres. Het is echter de bedoeling dat u
te zijner tijd in de gelegenheid wordt gesteld
om de wel bijzonder fraaie polderkist te
bewonderen. Nadere informatie volgt.

STRAATNAAMGEVING
Met dank aan het gemeentebestuur
kunnen wij
melding maken van het feit, dat weer een drietal
historische straatnamen zijn vastgesteld.
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1. Jodensteeg
(Buitendams-Giessen-Peulenstraat)
waarvan de straatnaamborden
al langere
tijd aanwezig zijn

Wellicht wilt u uw verzameling tijdens onze
tentoonstelling
exposeren. Neemt u dan kontakt
op met ons secretariaat. Voor een (deel van een)
vitrine kan worden gezorgd en er zullen
beveiligingsmaatregelen
worden genomen!

2. Sluipsteeg
(Damstraat-Peulenstraat,
"De Zwaan)

rondom

~~~~~~~~~~~~~~~~~_!~

3. Het Laantje
(Kerkweg-de

Koepel)

Daarnaast is aan de voormalige Raadhuisstraat
(tegenover het station) een andere naam toegekend
in verband met de bouw van een nieuw gemeentehuis.
Het bestuur van de Historische Vereniging is
echter minder gelukkig met de gekozen benaming
van Stationsdwarsstraat.

Het inrichten van een tentoonstelling
kost even
energie. En ook het houden van toezicht tijdens
de openingsuren moet worden geregeld. In verband
hiermede zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers, die willen meehelpen met inrichten
enjof willen fungeren als suppoost.
Reakties graag naar het secretariaat.

EXPOSITIE

VISSERIJ

Ter gelegenheid van de presentatie van he~ boek
over de riviervisserij
willen wij een klelne
expositie inrichten over dit zelfde onderwerp.

OPRO P N
H]IIII
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z n over het voornemen
iseren ter
bestaan van onze

Graag komen wij in kontakt met oud-vissers
of andere eigenaren van visserijgereedschap.
Ook andere spullen die verband houden met de
riviervisserij
zijn van harte welkom. En heeft
u zelf niets, dan weet u misschien wel iemand
in uw omgeving. Geeft u dan even diens adres
door?
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WINDWIJZER
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In 1967 werden de buitendijkse gebouwen van de
firma N. Hoogendoorn in Giessendam gesloopt om
plaats te maken voor een winkelgalerij
en het
tegenwoordige postkantoor. Op een der schuren
stond een windwijzer met een bazuinblazende
engel.
Wie weet waar deze windwijzer zich thans
bevindt? Wij zouden er graag een foto van maken.
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POSTBEZORGING
HEEMSCHUTPRIJS
Dankzij de inspanningen van een handjevol helpers
ontvangen de leden binnen onze gemeente telkens
weer keurig op tijd een uitgebracht mededelingenblad of publikatie van onze Vereniging. Vaak al
Jaren achtereen verrichten zij met enthousiasme
dit werk "achter de schermen", waarmee zij een
aanzienlijke verhoging van de contributie voorkomen.
Vanwege de groei van onze Vereniging wordt het
nu echter nodig te komen tot een kleine aanpassing in de "wijkindeling"
inZake de bezorging
v~n de post. Door een kleine verschuiving
blnnen enkele rayons willen wij de Rivierdijk
"onderbrengen"
bij één bezorger. Wij zoeken
hiervoor iemand die dat gedeelte voor haar of
~ijn rekening wil nemen. Gezien de uitgestrektheid
lS het misschien wel handig
ls
z p rsoon in het
bezit is van
n uto.
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VOOR KOEPEL

De Bond Heemschut bestaat in 1987 75 jaar.
Ter gelegenheid hiervan werd de eenmalige
"Heemschut Jubileum Restauratieprijs"
in het
leven geroepen. Een prijs die per provincie
toegekend zou worden voor de best
gerealiseerde
restauratie na 1980.
Voor de provincie Zuid-Holland was het onze
voorzitter, Arie van der Meijden, die voor de
restauratie van "De Koepel" werd bekroond.
In juni van dit jaar werd op het raadhuis
van onze gemeente, in het bijzijn van een
aantal genodigden, de prijs uitgereikt.
Een gebeurtenis, waarbij van alle zijden lofuitingen werden gedaan aan het adres van de
prijswinnaar,
zijn echtgenote en verdere
familieleden, die op een voortreffelijke
WlJze
hebben meegewerkt aan de totstandkoming
van
het doel: restauratie van de markante koepel.
De koepel werd rond het midden van de vorige
eeuw gebouwd als theehuis voor de aan de
overkant van de wiel in de Peulenstraat
wonende aannemer Langeveld
nu bloemenmagazijn
Mostert

(in het pand waar
is gevestigd).

I •

In diezelfde tijd werd ook het eiland in
de wiel aangebracht, dat enkele jaren geleden
in replica-vorm werd herplaatst.

Jl

De aannemer, die in 1902 nog participeerde
in de
oprichting van een scheepswerf, die is uitgegroeid
tot de thans voor het dorp erg belangrijke
scheepswerf "De Merwede", ging in 1904 failliet.
De koepel kreeg een nieuwe eigenaar. Deze bouwde
er een hoog en smal woonhuis aan, waarna een
periode van permanente bewoning volgde.
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In 1968 kocht de gemeente het pand, wat niet kon
verhoeden, dat het steeds verder aftakelde.
Herhaaldelilk waren er dan ook plannen om de
•

I",
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koepel met woonhuis te slopen. Toen de voorzi' ('I
van de Historische Vereniging het unieke pand in
1981 kocht, was het in sterk vervallen staat.
Dit weerhield hem er niet van om met groot
enthousiasme aan het werk te gaan.
Het resultaat kunt u dagelijks aanschouwen.
En dat het niet niks is, getuigen de verschillende
publikaties
over het pand in op hun vakgebied
gezag hebbende bladen in binnen- en buitenland.

EEN AFGEDAMDE

BENEDEN ..
MERWEDE

Dagelijks passeren heel veel schepen ons dorp.
De Merwede - in ons geval de Beneden_Merwede
- is
niet voor niets een van de drukst bevaren rivieren
van Europa. Toch had het niet erg veel gescheeld
of de thans beeldbepalend
rivi r h d m er het
karakt r g had van
n
oog
n kr ek.
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w

toch werd uitgevoerd
uw Merwede, zij het in
oorspronkelijk
was
n na de plannenmakerij
m t de financiële

onmogelijkheid
ervan, die mede was veroorzaakt
door de Belgische Opstand (1830).
Een op dit moment

als zeer onlogisch

geacht plan

om de Beneden-Merwede
af te dammen was in het begin
van de vorige eeuw nog niet zo gek. Er lagen nogal
wat zandbanken, die scheepvaartverkeer
sterk
hinderden. Daarnaast zou de kwetsbare Alblasserwaard
in de toekomst veel minder gevaar lopen, terwijl als
derde het Kanaal van Steenenhoek ongelimiteerd
water kon lozen op een afgedamde rivier, die daarvoor voldoende kapaciteit had. Ten slotte speelde
bij dit alles de afwatering van de Alblasserwaard,
die voordeel kon hebben van een afgedamde
Beneden_Merwede,
hierbij een grote rol.
Gelukkig voor ons, en dan bedoelen wij allen die
zo graag op een mooie zomeravond langs de rivieroever naar het op het water varende scheepvaartverkeer staan te kijken, was er in de jaren na 1819
geen geld.
N.a.v.

"de Physique

Existentie dezes LandsJan Blanken"
Amsterdam

1987

AKTIVITEITEN

SAMENRAAPSELS
PROVINCIAAL

HISTORICUS

EXCURSIE

Binnen de Culturele Raad Zuid-Holland wordt momenteel
gesproken over de aanstelling van een provinciaal
historicus.
De taak van deze funktionaris bestaat
uit het desgevraagd adviseren en het coördineren van
regionale en lokale aktiviteiten.
Maar ook het
stimuleren van historisch onderzoek en het bevorderen
van publikaties
over de geschiedenis van
Zuid-Holland.
Een van de eerste taken, die de
provinciaal
historicus krijgt, is het samenstellen
van een adressenboek Geschiedbeoefening
Zuid-Holland,
waaraan momenteel al wordt gewerkt.

STICHTING

WIL~ & MAND
s ichting onder deze naam,
m ndenmakerij en de
n. M n doet dit in de
k n en een bulletin,
n mandenvlechten,
etc.

DORDRECHT

Zaterdag 23 mei j.l. vond de jaarlijkse excursie
van onze Vereniging plaats. Dit keer ging de
reis, per trein, naar Dordrecht. Op het station
werden wij al opgewacht door twee gidsen van het
V.V.V., die ons in twee groepen op vakkundige
wijze de stad in loodsten.
Aanvankelijk was het nog wat fris en bewolkt,
maar allengs werd het weer beter en zelfs de zon
kwam tevoorBchijn. Halverwege de morgen werd de
rondleiding op prettige wijze onderbroken door
een heerlijke kop koffie met koek in de
"Ankerplaats".
Daarna werd koers gezet naar de opgraving
door middel waarvan de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig
Bodemonderzoek
(R.O.B.) enig inzicht tracht te verkrijgen in de vroegste
geschiedenis van de stad. Ons bestuurslid,
de heer De Haan, zelf werkzaam bij deze Dienst,
gaf uitleg.

n het verleden
kt, is er toch duidelijk
k nde griendteelt en de
nde hoepmakerij. Maar
melden op dit gebied,
voorkeur voor geluidsdie gemaakt zijn van
ontwikkeling:
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n ov r de Stichting Wilg & Mand
II 0 h t stichtingssecretariaat,
2 JN Oisterwijk.

Het hierop volgende bezoek aan Museum Van Gijn
kon ieders goedkeuring wegdragen. Vooral de op
dat moment ingerichte speciale expositie van
kinderspeelgoed
uit vroeger dagen trok veel
aandacht.
De lunch werd gebruikt in restaurant Bellevue
bij de Groothoofdspoort
en na zo'n wandeling
werd de dis met recht eer aangedaan.
Na afloop hiervan werd met hernieuwde energie
aan de kuierlatten getrokken
en ging het via
onvermoede steegjes naar de Hof waar een bezoek
aan de Statenzaal alleszins de moeite waard was.
Zo kwamen wij, na vele omzwervingen door de
stad, omstreeks half vijf weer bij het station
aan om de terugreis te aanvaarden.
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Al met al een zeer geslaagde excursie, mede
dankzij ons gewezen bestuurslid, de heer
J.D. den Breejen, die dit alles zo perfekt
had georganiseerd!

_H_E_RD_R_U_K_H_A_RD_I_N_X_V_E_L_D_E_N_G_I_E_SSEND~-!
~ .Y~ ..Y.I§§~~~_S_EN HOEP~AKERSDORPEN
NAAR INDUSTRIEGEMEENTE
Dankzij de plaatselijke
rabobank kon begin dit
jaar aan drukkerij Van den Dool opdracht worden
gegeven voor een tweede druk van dit voortreffelijke boekwerk. Inmiddels hebben de
meeste voorintekenaren
hun exemplaar opgehaald.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan kan dit
nog. Maar wacht niet te lang. De voorraad is
beperkt.
PRESENTATIE

"DIJKEN

EN DIJKDOORBRAKEN"

Op een druilerige zaterdagmorgen,
6 juni 1987,
reed een klein aantal genodigden
(in verband met
de beperkte ruimte in het Gemeenelandshuis)
richting Kinderdijk. In genoemd gebouw van de
Overwaard te Elshout volgde een persoonlijke
ontvangst door hoogheemraad Smit. Kort daarop
arriveerde de dijkgraaf, Drs. S van Harten,
Giessendammer
van geboorte.
Onder het genot van een voortreffelijke
kop koffie
hoorden wij - haast met open mond - de heer
Van Harten aan. Na een - wat fors uitgevallen inleiding door de gastheer werd het eerste
exemplaar van onze publikatie
"Dijken en dijkdoorbraken
in Hardinxveld-Giessendam"
door de auteur Arie van der Plas, uitgereikt
aan de dijkgraaf. Daarop volgde een toespraak
door de voorzitter van onze vereniging:
Ir. A.C. van der Meijden.
Ten slotte kregen wij waar wij eigenlijk al op
hadden gehoopt! Een uitleg over het schitterende
pand waarin wij ons bevonden, kompleet met
62

Dreigend

water?

rondleiding door de slaapkamers waar dijkgraaf
en (hoog)heemraden zich te bed de begaven als
het water kwam, om maar dicht bij de plaats van
beraadslagen te zijn.
Een van de hoogtepunten was het tonen van de
hensbeker. Deze werd gebruikt om nieuwe
h~ögh~emraden
in te wijden en om ondeugende
lieden te straffen.
Er werd dan bijna een liter witte wijn in deze
beker gedaan, die in één keer moest worden opgedr0nken
door de nieuweling of de ongelukkige. Echter daarna
moest een gedicht worden geschreven in het bijbehorende hensboek. Het geestrijke vocht zal de dichtaders ongetwijfeld hebben doen vloeien, maar uit het
vaak bibberige handschrift blijkt, dat menigeen toch
moeite had met de forse hoeveelheid drank!
63

En dan het boekje zelf,
aan het woord laten:

waarover

wij graag

d

ut ur
het dichten van de dijk na de doorbraken in
1658/1659, riepen enkele vragen op. Ten eerste de
naamgeving van schipper Giel den Bree op blz. 24.
Hierbij heb ik tussen haakjes de naam "Cornelis"
gevoegd. Waarom? Wel, op 12 april 1659 werden alle
schippers door de penningmeester
van het
hoogheemraadschap
uitbetaald voor hun verrichte
werkzaamheden.

Mede dankzij de aandacht die de regionale pers aan
"Dijken en dijkdoorbraken"
heeft geschonken, is er
al een groot aantal boekjes over de toonbank gegaan.
Uit reakties van leden is gebleken, dat een publikatie
over dit onderwerp op prijs wordt gesteld. Men
heeft een beter inzicht gekregen in een aantal zaken.
Dit geldt met name de tweeledige
funktie van de
zuidelijke kanaaldijk, de z.g. "Groene Dijk".

Tevoren was (door de secretaris?) een lijst samengesteld van de door iedere aannemer verscheepte
vrachten: in welke periode dit gebeurde en met
hoeveel personeel hij had gewerkt. Onder elke
opgave hield hij wat ruimte vrij voor de penningmeester, die bij het uitbetalen op 12 april daarop de hoogte van het loon berekende en daarbij
de verklaring aflegde het bedrag ook aan de
schipper te hebben uitbetaald, die hij daarvoor
ook liet tekenen.

Van twee leden, waarvan bekend is dat zij zich
ook verdienstelijk
maken op het gebied van historisch
onderzoek, kwamen nog enkele aanvullingen en
opmerkingen,
die ik u niet wil onthouden.
Op bladzijde 19 van bovengenoemde
publikatie wordt
de doorbraak van de oude en de nieuwe
Wolferensedijk
op 20 januari 1663 beschreven.
Een exacter plaatsbepaling
hiervoor dan "ten westen

Nu blijkt uit die opgave dat de secretaris
de heer Den Bree de voornaam "Giel" meegaf. Hij ondertekende echter met "Cornelis Breen". Vandaar dus de
tussen haakjes geplaatste toevoeging "Cornelis".
De heer Stasse meent nu dat Cornelis Breen de

van Gorcum" was mij niet bekend. De heer A. Tromp
(Rivierdijk 388) heeft echter uit een stuk uit
het stadsarchief van Gorinchem kunnen opmaken, dat
in elk geval de nieuw
Wolferensedijk
was bezweken
nabi j de s'tadsgracht v n Gorcum , dus bui ten onze
gemeente.
Daarn
mij
r'

st

g no
nd
Tevens
Peul n
stuk u
(inv. n

vader zal zijn geweest van Giel den Bree.
(Verschrijvingen in familienamen waren vroeger
algemeen. )

d

h er A.J. Stasse uit Utrecht
tt nt, dat het op bladzijde 11
v n de Nassausche Domeinraad een
dan dat van de Graven van Holland.

Overigens vermeldde de secretaris
(?) eenmaal een
Giel den Bree, wonende in Schelluinen en eenmaal
een Giel den Bree, wonende "in den bout" (dus
Hardinxveld). Hierbij heb ik aangenomen, dat het
om twee verschillende personen ging, maar achteraf
is het (mede gezien de overeenkomst
in de handtekening)
aannemelijk dat het dezelfde persoon betreft. Of hij
dan in den bout of in Schelluinen heeft gewoond,
of in die tussentijd is verhuisd, is nog niet
duidelijk.

hij te melden, dat "De Wiel" achter de
op 29 juni 1650 wordt genoemd in een
het rechterlijk archief van Hardinxveld
. 3). Tot dusver is dit de oudste

schrif
l'jke vermelding van de wiel en bevestigt
weer ons v rmoeden, dat de wiel waarschijnlijk
al in de 16e eeuw is ontstaan.

1
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Ook enk
naamgevingen
van SChippers/aannemers,

vrij

en opgegeven woonplaatsen
die geholpen hebben bij

Een gelijksoortige
naamsverwisseling
doet zich voor
bij Wouter Jacobszoon Swets op bladzijde 25.
De heer Stasse (die zich ook bezig houdt met

. ...J
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genealogie)
acht het waarschijnlijk
dat hiermee toch
~outer Hermanszoon
Swets wordt bedoeld, dezelfde als
ln de bovenste kolom van bladzijde 24. Ook hier
weer de tegenstelling
tussen de secretaris, die
uH
.....
ft
ermansz.
schreef en de penningmeester
die
"J
b
"
aco sz. weergaf, terwijl de persoon in kwestie
met een kruisje ondertekende,
dus ook niet veel
duidelijkheid
verschaft! Maar als wij mogen aannemen dat hier ook Wouter Hermansz. Swets werd bedoeld en waarom ook niet, dan zou hij volgens de
heer Stasse hebben gewoond in Werkendam, evenals
Arien Teunisz. Kampsteegh.
Tot zover de reakties van leden op de laatst
uitgegeven publikatie, waarvoor ik hen nogmaals
hartelijk dank zeg.

Arie van der Plas

BEELDEN

UIT DE HISTORIE

Nog steeds maken wij - nu al jaren achtereen _
dankbaar gebruik van de mogelijkheid
die het
weekblad "De Merwes·treek" ons biedt om vrijwel
maandelijks
n foto te plaatsen in de rubriek
"Beeld n uit de historie".
Hoew 1 mind r frequent dan tijdens de beginjaren van onze Vereniging kunnen wij van tijd
tot tijd nog wel eens een of meer foto's aan
ons omv ngrijke foto-archief toevoegen. Omdat
hls
maar zelden achterop de foto informatie
wordt g schreven, zijn er soms ware "zoekplaatj s" bij, die dan op hun beurt in
"De Merwestreek"
verschijnen.
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Het gebeurt dan wel dat na plaatsing blijkt,
dat opnamen niet eens in onze gemeente zijn
gemaakt maar b.v. in buurgemeenten.
In de
meeste gevallen wordt dit soort opnamen
dan weer geschonken aan de in die plaats
aktieve oudheidkundige
vereniging.

Enkele maanden geleden zlJn wij ook gestart
(weer in samenwerking met "De Merwestreek")
met het plaatsen van enkele series oude
portretten van rond de eeuwwisseling.
Steeds
weer is de informatie die wij krijgen na
plaatsing van dit soort foto's voor ons van
bijzonder grote waarde. Daarom willen wij ook
nog eens vanaf deze plaats een ieder die ooit
op zo'n oproep heeft gereageerd hartelijk
dankzeggen.

NAJAARSPUBLIKATIE
Het manuscript voor de najaarspublikatie
sluit op
voortreffelijke
wijze aan op de voorjaarsuitgave.
Van de hand van de heer P. Verhagen uit Gorinchem
ontvingen wij "Aan den dijk", dat over enkele
maanden zal uitkomen. Het behandelt de leefgewoonten van de dijkbewoners en een beschrijving
van hun huizen.
SCHOLENPROJEKT
De zogenaamde lesbrief, die al vele jar~n ligt te
wachten om gebruikt te worden als lesstof voor
de kinderen van de basisschool,is
in de slotfase
van bewerking gekomen. Behalve dat dit stuk over
de historie van ons dorp ter kennisneming aan de
direkteuren van de basisscholen
is gezonden, is
er door de oud-plaatsgenoot,
de heer F. Looy uit
Almelo,toegezegd
dat hij graag bereid is nader
te adviseren.
De heer Looy is werkzaam bij een organisatie,
die zich bezighoudt met het ontwerpen en samenstellen van lesmateriaal, wat ons reden geeft
om aan te nemen dat op korte termijn een
definitief ontwerp kan worden afgeleverd.
Gelukkig heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam
zich bereid verklaard om zich voor drukken en
binden

in te zetten.

Nadere

informatie

volgt.
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FOTOWERKGROEP
De namens de Stichting Dorpsbehoud opererende
fotowerkgroep
is al een heel eind gevorderd met
haar werkzaamheden.
Op dit moment zijn reeds een
groot aantal specifieke onderwerpen op dia vastgelegd. Het is de bedoeling dat dit in de laatste
maanden van 1987 wordt vervolmaakt, waarna een
tijd van selectie en van samenstelling
van series
zal volgen.
Het ligt zelfs in de bedoeling dat er enkele uit
te lenen series worden samengesteld, waaraan ook
een geluidsband zal worden toegevoegd. Dit mede
door de vele aanvragen om iets dergelijks, van
instanties in ons dorp.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

MUSEUM

Dat wij, als bestuur van de Histor.ische Vereniging,
al lange tijd dachten over een museum, hebben wij
nooit onder stoelen of banken gestoken. Tijdens de
vele bestuursvergaderingen
in de afgelopen jaren is
heel wat keren gesproken over een eigen expositieruimte. En niet alleen gesproken, er is gedacht,
gedroomd en er zijn centen geteld.
Het feit, dat wij in de loop der tijd een groot
aantal schenkingen mochten ontvangen, die op de
meest onmogelijke plaatsen - door gebrek aan een
eigen ruimte - moesten worden ondergebracht,
heeft
enige haast achter het geheel gezet.
Na diverse gesprekken met terzake kundigen is
tijdens een van de laatste bijeenkomsten besloten
om een haalbaarheidsonderzoek
te gaan verrichten.
Hierbij staan enkele mogelijk beschikbare lokaties
ter discussie, die qua stichtingsen
exploitatiekosten
moeten worden doorgelicht.
Behalve door onze Vereniging wordt hierin geparticipeerd door de Stichting Dorpsbehoud en
door enkele personen uit het plaatselijke en
regionale bedrijfsleven .
.Wij houden u op de hoogte
het onderzoek.

HET TIENJARIG

van de voortgang

van

BESTAAN

In 1988 is het tien jaar geleden dat de
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
werd opgericht. Een vereniging, die snel na haar
geboorte al een spoor van aktiviteiten achterliet. En die heden ten dage niet meer weg te
denken is uit de plaatselijke
samenleving.
Het bestuur is van mening, dat dit tweede lustrum
niet ongemerkt voorbij mag gaan. Derhalve is
er inmiddels een idee om het jubileum als volgt
te vieren.
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VISSERIJBOEK
----------Zoals velen inmiddels weten, wordt er gewerkt
aan een boek over de riviervisserij.
In vorige
mededelingenbladen
en ook in dit is hierover
al het een en ander geschreven. Het boek zal
in het voorjaar verschijnen.
De werkzaamheden met betrekking tot het boek over
de riviervisserij
verlopen volgens planning.
De eerste hoofdstukken
zijn inmiddels" doorgezonden
naar een deskundige die nog eens naar de taalkundige kant zal kijken. Overigens zijn de eerste
tien hoofdstukken
zover gereed, dat er weinig
meer aan behoeft te worden gedaan aan (voor)onderzoek. Enig herschrijven
rest dan nog,
maar dat komt aanstaand najaar wel.
De hoofdstukken
11 tot en met 15 zijn momenteel
in de voorbereidende
fase, wat ook geldt voor
de toe te voegen bijlagen.
Na lang en geduldig speuren is het uiteindelijk
toch gelukt een redelijk aantal foto's boven
tafel te krijgen. Echter in veel gevallen laat
de kwaliteit te wensen over. En bovendien,
er kunnen er altijd nog meer bij. Mocht u nog
beschikken over informatie of over illustratiemateriaal, wij houden ons aanbevolen.
TENTOONSTELLING
Een tweede-grote aktiviteit is een groots opgezette tentoonstelling.
Van de zijde van het
gemeentebestuur
is hiervoor reeds toestemming
gegeven om dit te organiseren
in het raadhuis
aan de Damstraat, op het moment dat dit leeg
staat, dus mogelijk in juni 1988.
In de eerste plaats zullen hier de zaken in
worden tentoongesteld,
die in de loop der tijd
ten geschenke zijn gekregen. Op die manier
krijgt u eens de gelegenheid om te zien wat er
zoal van uw vroegere eigendommen
is terechtgekomen.
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Maar daarnaast willen wij ook spullen in
bruikleen hebben, zoals wij ook al vermeld
hebben in de rubriek "Oproepen".
Behalve oude voorwerpen en materialen
zijn er ook dia's te zien, terwijl er ter
gelegenheid van de expositie ook een speciaal
mededelingenblad
gaat verschijnen.
WEDSTRIJDEN
Ten slotte willen wij aan het tweede lustrum
een wedstrijd koppelen. Drie wedstrijden
eigenlijk, want wij denken aan:
- een kleurplaat

voor de kleinsten

- een tekenwedstrijd
kinderen

voor de oudere

een verhalenwedstrijd
leeftijden

voor alle

In alle drie gevallen dient de historie van
Hardinxveld-Giessendam
centraal te staan.
Nadere inlichtingen volgen te zijner tijd
via de plaatselijke nieuwsmedia.

HET PAND RIVIERDIJK

510/511

Op 12 augustus 1980 werd één van onze oudste dijkwoningen door brand verwoest. Het betrof hier het
pand Rivierdijk 510/511, gelegen juist boven het
Kanaal van Steenenhoek. Doordat het pand al ettelijke
jaren leeg had gestaan, was het op het moment van de
brand al in zeer slechte staat en ook zonder deze
calamiteit zou het, na kortere of langere tijd,
vermoedelijk
zijn gesloopt of geheel ingestort.
Gelukkig was het bestuur van onze, destijds nog
jonge, vereniging zich terdege bewust van het
historisch belang van het pand. Er werden pogingen
in het werk gesteld om het van de dreigende ondergang te redden. Door de zeer gecompliceerde
eigendomsrechten
liepen deze inspanningen echter op
niets uit.
Besloten werd in elk geval, in afwachting van
betere tijden, het pand op te meten en op tekening
en foto vast te leggen. Hiervoor werd toestemming
verkregen van de eigenaren en in december 1979
werden door een aantal bestuursleden
van onze
vereniging opmetingen verricht, bouwhistorisch
onderzoek gedaan en foto's gemaakt, zodat wat er
ook met het pand zou gebeuren, deze gegevens
in ieder geval zouden zijn vastgelegd.
Tijdens dit onderzoek bleek pas goed dat wij met
een wel bijzonder boeiend bouwwerk te maken hadden.
Een eerste blik op de zijgevel aan de dijkzijde
leerde ons dat het gebouw, zo op het oog, uit
drie delen bestond. Aan de oostzijde een in baksteen uitgevoerd gedeelte, In het midden een
eveneens in baksteen uitgevoerd gedeelte, dat
echter niet in verband gemetseld was met het
oostelijk
deel en waarbij een andere steensoort
was gebezigd.
Aan de westzijde een schuurgedeelte
van hout,
bekleed met gepotdekselde
planken.
De tegenoverliggende
gevel vertoonde dezelfde
driedeling, hetgeen al direkt deed vermoeden,

72

dat

Reeds geruime tijd geleden werd deze foto
van de oostgevel
gemaakt.
Het pand werd
toen nog bewoond.
Rechts zien wi.j de steekkap
met de forse schoorsteen
van het "bakhuis".
Duidelijk
metselwerk

zijn ook de vele
zichtbaar.

reparaties

in het

het pand in aanleg er anders moest hebben uitgezien.
De plaats van de schoorsteen, ongeveer midden op
het dak, gaf de plaats aan waaronder de brandmuur
zich bevond. Deze brandmuur vormde vanouds de
scheiding tussen woon- en bedrijfsgedeelte,
ook
wel aangeduid als voor- en achterhuis. Aan de
zijde van het woongedeelte bevond zich dan de schouw.
Ook het verspringen van de nokhoogte gaf al een
indikatie voor deze tweeledigheid.
Een blik in het interieur bevestigde deze gedachte,
zodat wij met zekerheid mogen aannemen, dat het
bakstenen middengedeelte
een fase vertegenwoordigt in het versteningsproces,
zoals wij dat
ook bij oude boerderijen kennen. In oorsprong zal
slechts het woongedeelte,
het voorhuis dus,
in steen zijn uitgevoerd en het bedrijfsgedeelte
in hout.
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Het voorhuis
Het voorhuis was tweebeukig, een hoofdvertrek met
aan de noordzijde een zijbeuk. Het vloerniveau van
deze zijbeuk lag, doordat het pand in de dijkvoet
werd gebouwd, ongeveer 70 cm lager dan dat in het
hoofdvertrek.
De draagconstructie
van het pand
bleek van oorsprong te hebben bestaan uit een serie
ankerbalkgebinten,
waarvan er twee in het voorhuis
gedeeltelijk nog aanwezig waren.
Het voorhuis was twee traveeën(l)diep,
terwijl het
eerste gebint direkt tegen de voorgevel was geplaatst, waarmee het door middel van muurankers was
verbonden. Dit gebint tegen de voorgevel is
constructief niet echt noodzakelijk bij een stenen
voorhuis.
(l)Een travee
Een blik vanuit
plaatste
stenen
en.~oonvertrek.

is de ruimte

het noorden op de later gescheidingsmuur
tussen "bakhuis"
In deze muur zien wij de

st~Jlen van het eerste en tweede oorspronkelijke
ankerbalkgebint,
bovenlangs
verbonden
door
de gebintplaat
en geschoord
door windbanden.

tussen

twee gebinten.

De oostgevel
met sporen van een oorspronkelijke
ingang ter plaatse
van het gietijzeren
stalraampje.
Peilstreepjes,
zowel links als rechts
op de tekening,
geven het horizontale

vlak

aan.
Schaal

1:100.

Slechts bij houtbouw is dit zinvol. Het lijkt ons
echter niet aannemelijk, dat het pand ooit geheel
van hout werd gebouwd, zodat wij hier denkelijk te
maken hebben met een traditionele constructie, die
nog werd toegepast terwijl de noodzaak niet direkt
meer aanwezig was.
Tenzij wij ervan uitgaan, dat deze constructie
bewust zo werd gemaakt met het oog op overstromingen,
waarbij dan rekening werd gehouden met het eventueel
instorten van de stenen muren. Het tegen de voorgevel geplaatste gebint zou dan mogelijk voorkomen
dat de dragende constructie, waarop de zolder
rustte, werd aangetast. De afstand tussen de gebinten bedroeg 4 m.
Het hoofdvertrek

van het voorhuis

kon slechts

vluchtig worden onderzocht, daar het op dat moment
nog werd gebruikt als berging en de gelegenheid
die ons geboden werd om deze ruimte te inspecteren,
alvorens de deur op slot ging, van korte duur was.
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I
De zuidgevel. Links het overgebleven houten
bedrijfsgedeelte met onbruikbare deur
waarachter de inpandige muur van de latere
keuken. Daarnaast de latere woning in het
oorspronkelijke bedrijfsgedeelte met een

D
e,noordgevel. Deze gevel vertoont dezelfde
drledellng als de zuidgevel. Van het
.
oorspronkelijke woongedeelte, links wa d
gevel van het "bakhuis" tt
',s
e
h

'

0

aan de lngang

duidelijk naar links verplaatste ingang.
Het bovenllcht van de eerste ingang werd gehandhaafd. Rechts, vanaf de bouwnaad ter
plaatse van de brandmuur, het oorspronke11]ke woongedeelte.
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Dit hoofdvertrek werd in tweeën gedeeld door een
stenen muur, die zeker niet oorspronkelijk
was.
Mogelijk was dit hoofdvertrek
ooit één ruimte.
De oorspronkelijke
schouw was niet meer aanwezig
maar ooit vervangen door een modernere schoorsteenmantel.

Dat één vertrek twee buitendeuren heeft gehad lijkt
ten minste niet logisch. Vanuit het hoofdvertrek
was de zijbeuk merkwaardigerwijs
niet binnendoor
bereikbaar. Of zo'n verbinding ooit heeft bestaan
werd niet duidelijk.
Ter plaatse van de eerste travee was op de zijbeuk
een steekkap aanwezig, met op het uiteinde een
schoorsteen, die een, tegen de eindgevel gesitueerde stookgelegenheid
verraadt. Op het moment van
onderzoek was dit gedeelte reeds vrijwel geheel
ingestort. Van de eindgevel met schoorsteen was
in het geheel niets meer over dan een hoop puin.
Op de tekeningen werd dit gedeelte gereconstrueerd
aan de hand van oudere foto's.
De funktie van dit gedeelte van de zijbeuk is niet
bekend. Mogelijk werd de ruimte gebruikt om
brood te bakken en bevond er zich een oven onder de
schoorsteen.

-

De naar

De westgevel
met reparatievakken
in de gepotdekselde
houten wand en het vrij moderne
raam van de latere keuken. Het gestippelde
gedeelte
links was
reeds ingestort.
Schaal
1: 100.

op het

moment

van

opmeting

De plaats van het 16-ruits schuifraam in de zuidmuur bleek oorspronkelijk
te zijn, evenals die van
het 25-ruits schuifraam in de oostmuur, ofschoon het
oorspronkelijke
kozijn hier ca. 20 cm smaller moet
zijn geweest. Doordat de zuidmuur ter plaatse van
de "voordeur" gepleisterd was, kon de oorspronkelijkheid hiervan niet worden vastgesteld.
In de oostmuur
werden echter, ter plaatse van het later aangebrachte gietijzeren stalraampje, sporen aangetroffen
d'e duidelijk maakten dat hier in ieder geval ooit
n oorspronkelijke
ingang was geweest, hetgeen de
u'th n'ticitei t van de nog aanwezige ingang
ten
m ns
ooi us maakt.
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de dijk

gerichte

zuidgevel

het metselwerk
werd gewitkalkt.
Een
teerde plint voorkwam
dat opspattend
water te veel in de muur trok.

waarvan
zwart geregen~

Het vertrek werd verlicht door een dubbel openslaand raam, waarvan betwijfeld mag worden of
het bij de originele opzet behoorde. Juist boven
dit raam bevond zich onder de steekkap een
zoldering, die werd verlicht door een later aangebracht piepklein vast raam.
De scheidingsmuur
tussen dit gedeelte van de zijbeuk en het hoofdvertrek
is niet origineel.
Mogelijk stonden beide vertrekken zelfs met
elkaar in open verbinding, of bestond de scheidingswand uit hout. In deze muur was de oorspronkelijke
balkconstructie
nog aanwezig. De noordelijke
stijlen van het eerste en tweede gebint stonden
hier nog op hun plaats, bovenlangs verbonden door
de zogenaamde gebintplaat, die mede het dak ondersteunde.
Ook de windbanden
(dat ZlJn de schoorbalken vanaf
de stijlen naar de plaat) zijn hier bewaard gebleven. Ze gaven het pand stabiliteit in de
lengterichting
voordat de stenen wand werd geplaatst.
Het is goed te zien dat de tweede
gebintstijl al ernstig was verzakt op het moment
dat de stenen muur werd geplaatst. Bij de eerste
gebintstijl zien wij de doorstekende
lip van de
ankerbalk, die met een houten pen was verankerd.
Deze ankerbalken droegen in oorsprong de zoldering
van het voorhuis (als deze al aanwezig was), door
loodrecht hieroverheen
andere balken te plaatsen,
waarop de zoldervloer werd gelegd.
Op het moment dat de scheidingsmuur
tussen zijbeuk
en hoofdvertrek
versteent, wordt een zoldering
aangebracht waarbij de zolderbalken evenwijdig aan
de ankerbalken worden opgelegd in de muur. Op de
foto zien wij deze balken door de muur steken.
Hierover werd direkt de zoldervloer van het hoofdvertrek

gespijkerd.

Op het moment van onderzoek was deze zoldering
bereikbaar vanuit het voorste vertrek door middel
van een open steektrap. Deze zolder bestond uit
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Een foto van vlak na de brand
beeld van de dakconstructie.

geeft

ons

een

een ongedeelde ruimte van voorgevel tot brandmuur.
Hier was het originele rookkanaal van de schouw
nog intakt. Het rieten dak werd hier gedragen
door twee ooit vernieuwde kapspanten, van boven
verbonden door een nokbalk en halverwege de dakhelling door gordingen. Hierover lagen de daksparren en daar weer over 'de tengels met daarop
het rie~

~~!_e~~~~2!~~~~~~~!~
In dit gedeelte was van de oorspronkelijke
constructie niets meer aanwezig. Na verloop van tijd
was een gedeelte van deze ruimte verbouwd tot
aparte woning en zijn in dat deel de houten
wanden vervangen door steen. Slechts het meest
westelijke gedeelte ontkwam aan deze veranderingen
en behield, ondanks vele reparaties, zo op het
oog min of meer zijn oorspronkelijk
karakter.
Genoemde

verbouwing,

waarbij

rose-rode

baksteen
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werd toegepast, moet al vrij vroeg in de geschiedenis van het pand hebben plaats gevonden.
Het is daarom van belang ook deze woning aan
een nadere beschouwing te onderwerpen.

WOORD

Aansluitend
op de, door baksteen vervangen houten
zuid- en noordgevel, werd ca. 6 m uit de bestaande
brandmuur een muur opgetrokken tot nokhoogte, als
scheiding tussen het "nieuwe" woonhuis en het
resterende bedrijfsgedeelte.
Tevens werd een muur
geplaatst tussen hoofd- en zijbeuk. De zoldering
werd verhoogd en tegen de oude brandgevel werd een
schouw aangebracht. Zo ontstond in de hoofdbeuk
een woonruimte van ca. 6 x 61 m, bereikbaar door
een ingang aan de dijkzijde
(zuid), waarnaast een
raam enig licht verschafte in het interieur.
Verder was in dit vertrek zeker één bedstede aanwezig, mogelijk zelfs op de plaats van de, tijdens
ons onderzoek, nog bestaande bedstede. Een open
trap zal de verbinding hebben gevormd met de
bovenliggende
zolder, waar een venster onder een
opwelving in het dak zorgde voor enig daglicht.
De zijbeuk zal als bedrijfsruimte/berging
zijn
gebruikt.
Eentrapje
achter de doorgang tussen
beide ruimten overbrugde het hoogteverschil
van ca.
70 cm. Vanuit deze ruimte kon men via de "achterdeur" weer naar buiten of via een andere deur
het, nu bij deze woning behorende, restant van
het oude, nog houten, bedrijfsgedeelte
bereiken.
De woonruimte werd in later tijd gemoderniseerd
door het verplaatsen van de voordeur waarachter
een halletje ontstond. Van hieruit leidde een
nieuwe dichte trap naar boven en een deur gaf toegang tot de woonruimte.
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De privacy werd verhoogd door een gedeelte van de
ruimte met de bedstede door een muurtje af te
scheiden van het overige deel, zodat een klein slaapkamertje ontstond. Dit werd zeer spaarzaam verlicht
vanuit de zijbeuk door een hoog in de muur geplaatst
venstertje. Achter de nieuwe trap ontstond door deze

kamer

woonkeLlk~p.

'Joon ka.me.r.

6cn""rst..n

m.nt.!S

hol

Plattegrond

van

de bestaande

situatie

(1979).

Bakstenen
delen zijn in zwart aangegeven.
De plaats van de twee nog aanwezige
gebintstijlen
is gemarkeerd
met een kruisje.
Schaal
1:100.

ingrepen een gangetje via welk de zijbeuk bereikbaar
bleef. De ruimte onder de trap kreeg een funktie
als bergkast.
Er bleef nu een woonkamer van 41 x 41 m, waarin
de oude schouw vervangen werd door een meer eigentijdse schoorsteen. Omdat koken boven het open vuur
in de schouw nu niet meer mogelijk en wenselijk was,
werd een stuk van het oude bedrijfsgedeelte
ingericht
als keuken. Vanuit het halletje achter de voordeur
werd dit vertrek bereikbaar gemaakt door in de
tussenmuur een deur aan te brengen. De oude houten
wanden liet men voor wat ze waren. Er werd een
halfsteens muurtje binnen langs gemetseld.
Zo ontstond er een ruimte van ca. 3 x 31 m,
waarbij in de naar binnen gerichte hoek een nieuwe
schouw werd gemaakt. Tegen de bestaande muur
werd een nieuw rookkanaal gemetseld en op het dak
verrees een tweede schoorsteen.
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Daglicht in deze ruimte kwam binnen via een
nieuw schuifraam in de westwand. Een voormalige
ingang in de zuidwand bleef, van buiten af gezien,
intakt, met dien verstande, dat, als men deze
deur opende, de toegang volledig werd geblokkeerd
door genoemd halfsteens muurtje.
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Vanuit
het noorden bood het pand
ons onderzoek
een zeer vervallen
Links zien
toen reeds

ten tijde
aanblik.

van

wij nog juist de aanzet van de,
ingestorte.
steekkap
van het "bak-

huis" .

~~~~~~!!~~2_~~_~~~~~~~~~
De aanwezigheid van restanten van een houten draagconstructie,
in de vorm van ankerbalsgebinten,
in
combinatie met de aard van het metselwerk,
geven
aan dat het pand op z'n laatst werd gebouwd in de
17e eeuw. Het woongedeelte,
voor zover het de buitenomtrek en de brandmuur betreft, in steen en het
bedrijfsgedeelte
en overige binnenwanden
in hout.
Wat de aard van het bedrijf

was dat hierin

werd uit-

geoefend, is niet bekend. Een combinatie van kleinschalige veehouderij en griendcultuur
lijkt niet
onwaarschijnlijk.
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In deze vorm funktioneerde het pand niet zo erg
lang. Al spoedig werd het grootste gedeelte van de
bedrijfsruimte
opgeofferd aan een tweede woongedeelte. Hierbij werden de houten buitengevels
in dit gedeelte vervangen door steen en werd een
stenen scheidingsmuur
gezet tussen deze woning en
de resterende bedrijfsruimte.
Deze woning werd denkelijk omstreeks de jaren '30
van deze eeuw gemoderniseerd.
Behoudens enkele
kleine wijzigingen heeft het pand door de eeuwen
heen deze vorm behouden. Na jaren lang te hebben
leeggestaan, werd het in augustus 1980 grotendeels door brand verwoest en vervolgens gesloopt.
Daarmee verdween de oudste, nog intakt zijnde,
17e eeuwse dijkwoning die onze gemeente nog restte.
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PAAL

Tijdens het onderzoek van het pand
Rivierdijk 510/511 in 1979, werd ook buiten
pand een merkwaardige
vondst gedaan.

het

In de stoep tegen de dijk lag een bewerkt stuk
hardsteen. Het bleek het bovengedeelte
te zlJn
van een, in doorsnede rechthoekige, hardstenen paal.
Het bijzondere hiervan was, dat in één zijde
hiervan letters en cijfers waren gebeiteld,
zoals u op bijgaande tekening kunt zien.
Tot op heden is ons niet bekend wat deze
inscriptie betekent, noch wat de funktie van
de paal was. Wie helpt ons???
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Van het gemeentebestuur
van onze gemeente
hebben wij een dankbetuiging
voor de toezending van ons blad ontvangen:
"Onze hartelijke dank voor toezending van
Uw mededelingenblad
van februari 1987.
Wij willen U complimenteren met de keurige
uitgave van Uw blad. Een blad van een
dergelijk niveau is een keurig visitekaartje voor Uw vereniging.
Uiteraard blijven wij veel prijs
op toezending van Uw blad."
Burgemeester en Wethouders
van Hardinxveld-Giessendam

HERGEBRUIK

MAKELAAR

Op de hierbij afgebeelde foto ziet u een makelaar
op de schuur ten westen van het pand Binnendams
nr. 50. Op zich niets bijzonders, maar het betreft
hier een oude makelaar van een andere schuur.
Door deze opnieuw te gebruiken zorgde de familie
Den Dikken ervoor dat er weer wat voor het nageslacht kon worden bewaard.

REAKTIES
Op een vraag om fotomateriaal
over de aanleg
van Rijksweg 15 door ons dorp reageerden
twee personen. De heer G. de Heer uit Rotterdam
had foto's van de aanleg van Rijksweg 15 of 16.
En mevrouw Rikkers uit Giessenburg had een
foto van de situatie voor de aanleg. Beiden
hartelijk dank: Als wij ze nodig hebben, hoort
u van ons.
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stellen

In oude

glorie

herstelde

makelaar

BOEKBESPREKING
GENEALOGIE

DE ROVER

Dick de Rover
Onlangs werd de Vereniging verrast met een geschenk:
een kloek boekwerk over het geslacht "De Rover".
Een zeer interessant werk, waarin behalve de
stamboom ook vele akten en andere interessante
stukken zijn opgenomen. Voorin het boek prijkt
het wapen van het geslacht De Rover, achterin bevinden zich twee indexen: één op de voornamen
en één op de achternamen.
Een boek dat niet gemist mag worden door een
genealoog, maar eigenlijk ook niet door een ieder
die meer wil weten van de mensen die vroeger
hier hebben geleefd, want het is opvallend
hoevelen "hier zijn blijven hangen"".
Prijs f 75,--, verkrijgbaar
bij de auteur:
D. de Rover, Weverstraat
225 te Gorinchem,
tel. 01830-36092.

KINDERDIJK
Bij de Stichting Matrijs te Utrecht verscheen
een zogenaamde kijkgids over het wereldberoemde
molencomplex
te Kinderdijk. Het betreft een
28 pagina's tellend boekje, dat aan de hand
van een tekst van Taeke Stol en een groot aantal
zeer fraaie kleurenillustraties
een beeld
schept van het monumentale
landschap te
Kinderdijk. Maar ook van de afwatering van de
gehele Alblasserwaard,
waarvan de geschiedenis
kort en duidelijk wordt uitgelegd.
Prijs f t.~ç.
verkrijgbaar
in de boekhandel.

HET SLIEDRECHTS

EN STRATENBOEK

~e ge~chiedenis en verklaring van de straatnamen
ln Slledrecht werden onlangs in boekvorm vastgelegd ter gelegenheid van het vertrek van
burge~eester Hendriks. Een mooier cadeau konden
de Slledrechtenaren
niet krijgen.
In een. uitermate goed verzorgd boekwerkje wordt
door mlddel van tekst en illustratie een beeld
~egeven van ieders woonomgeving. Een heel
lnteressant cadeau-boek.
Het boek is te koop bij:
Boekhandel
Sliedrecht

De Waard, Kerkbuurt

Boekhandel
Sliedrecht

De Gruyter,

Gemeentehuis Sliedrecht,
Dr. Langeveldplein
30
60 pagina's, rijkelijk
prijs f 17 ,50.

KERKTOREN EN UURWERK
(vervolg)

Burg.

48,

Winklerplein

10,

afd. Voorlichting,

geïllustreerd,

VAN BOVEN-HARDINXVELD

Op 7 september 1925 is een schrijven van
L.F.N. Volcke te 's-Gravenhage ingekomen, waarin
hij meldt, dat een onderzoek naar het torenuurwerk f 25,-- zal bedragen. De kerkvoogden
besluiten hier niet op in te gaan, daar het
torenuurwerk nog zo slecht niet is.
Op 27 oktober 1929 besluit men de kosteres
f 7,50 salarisverhoging
te geven voor het uitsteken van de vlag van april tot september
en vervolgens zover het nodig mocht zijn.
Op 11 november
sprake,
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STOEPEN-

1929 komt de klok weer ter

aangezien

deze de laatste

tijd nogal

kosteloos doet. Op dezelfde voorwaarden als
koster G. Wijbrands aanvaardt J.C. Coenraads
deze benoeming voor f 25,-- per jaar.
In de vergadering van 27 juni 1942 wordt een
schrijven, uitgaande van de Synode, ontvangen
over het vorderen van luid- of torenklokken
door de Duitse overheid. Indien deze van
historische waarde zijn dient men dit op te
geven aan Be secretaris der Synode, omdat
deze zijn vrijgesteld van vordering.
In de vergadering van 3 december 1948 komt aan
de orde of er vanwege de hoge kosten van het
torenuurwerk niet een hogere toelage van
het gemeentebestuur
te verkrijgen zal zijn.
Men verzoekt de toelage, die vanaf 1866 f 25,-bedraagt te verhogen tot f 200,--.
eens "verspert" is. De voorzitter zal de
heer Van Kammen verzoeken dit probleem op
te lossen. De heer Van Kammen komt met twee
voorstellen.
Ten eerste de klok repareren,
wat f 40,-- zal kosten en dan elke keer
nazien voor f 2,50, terwijl het tweede plan
een gehele vernieuwing van het uurwerk behelst, wat f 500,-- zal kosten en f 1,-jaarlijks aan onderhoud.
Men besluit het gemeentebestuur
te verzoeken
het onderhoud van de klok voor zijn rekening
te nemen, omdat een goed uurwerk meer een
gemeentebelang
is em dat daarom de onderhoudskosten ook door de gemeente behoren te
worden gedragen. Wat het resultaat van deze
overweging is geweest staat niet in het
notulenboek der kerkvoogdij.
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In de vergadering van 8 mei 1931 blijkt, dat
de koster, de heer Wijbrands, niet meer in
staat is om als klokkenist op te treden en er
wordt voorgesteld
dit op te dragen aan de heer
J.C. Coenraads, die dit reeds enige tijd

Aan de gemeente wordt opgegeven
gemaakte kosten zijn, n.l.:
- J.C. Coenraads
- 8 x vlaggen
- verdere werkzaamheden
- onderhoud
totaal

wat de thans

f
f
f

f

25,-32,-30,-150,--

f

237,--

In de vergadering van 17 mei 1949 wordt medegedeeld, dat het gemeentebestuur
gunstig heeft
beslist op het gedane verzoek door de subsidie
voor de torenklok te verhogen met f 125,-- tot
f 150,-- per jaar.
Van het gemeentebestuur
werd een aantal jaren
later, in 1957, een schrijven ontvangen met
de vraag om een gesprek over het weder invoeren van het klokluiden bij begrafenissen.
Hoe het verloop van deze bespreking is geweest
en of deze wel heeft plaatsgevonden,
men kan
het uit de aantekeningen niet opmaken.
In de vergadering van 17 februari 1960 wordt
in de rondvraag de vraag gesteld of h
nu

)1\

!J/

tijd wordt om over te gaan tot vernieuwing van
de klok. De koster moet helemaal naar boven
gaan om te luiden, terwijl de gewichten soms in
de koker blijven hangen. Er wordt opgemerkt,
dat tegen dit euvel wat gedaan is en dat thans
de koker weer goed funktione·ert.
Dat men

echter

meer aandacht

besteed

heeft

aan

het naar voren gebrachte kan worden opgemaakt
uit het venUag
van de vergadering
van
13 december 1960, aangezien ingekomen is een
prijsopgaaf van een Jelza elektrische
luidapparatuur van de firma "De Klok" voor de prijs
van f 750,-- (levertijd zes weken) .
Eveneens is een aanbieding binnen van de firma
"Concordia" voor de som van f 600,--, doch aangezien deze opgaaf erg vaag is gesteld zal men
daarover nadere informatie inwinnen.
Op 20 december 1960 besluit men in zee te gaan met
de firma Elderhout te Zoeterwoude. Deze wordt
opgedragen een klok en luidinstallatie
tegen een
prijs van f 1.210,-- te leveren en bedrijfsklaar
te maken, terwijl het hak- en breekwerk, benevens
het timmeren, voor rekening van de kerkvoogdij
blijft.
In de vergadering van 31 januari 1961 besluit men
dat de klok één uur voor de kerkdienst aanvangt
zal luiden en dan nogmaals tien minuten voor de
dienst des Woords. Inmiddels blijkt, dat de luid~
stoel waaraan de bel hangt onbetrouwbaar
is.
De timmerman E. de Kok zal een nader onderzoek
verrichten.
Tevens besluit men de firma Elderhout te schrijven
de klok te komen bijstellen,
aangezien deze
drie minuten voorloopt. Men blijkt toch ondanks
de vele werkzaamheden
met de problemen te blijven
zitten, want op 7 november 1962 is er weer een
reparatie aan de verbinding, het uurwerk en de
wijzer. Verder is prijsopgaaf
gedaan voor het
automatisch opwinden van het uurwerk.
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Op 12 december 1963 wordt in de vergadering gesproken over het feit, dat de klok nogal eens
stil staat. Oorzaken zijn de barre winter en
slijtage. Wanneer de klokkenmaker komt, zal men
deze daarnaar vragen.
Op 4 juli 1963 verricht de firma Elderhouteen
onderzoek. Er wordt een prijsopgaaf gedaan voor reparatie
van het uurwerk van f 1.105,-- en voor een nieuw
elektrisch uurwerk van f 1.200,--. Op 10 februari 1964
wordt bij de firma Elderhout een uurwerk besteld
voor de prijs van f 1.200,--·
Voor de kosten van verlichting der wijzerplaten en
direkte voorzieningen
is een prijs opgegeven van
f 2.165,--. Indien men spoedig beslist, zal een en
ander de eerstkomende week worden geplaatst. Aan
het gemeentebestuur
zal gevraagd worden of het de
leverantie en velrichting voor zijn rekening wil
nemen, evenals de kosten van het verbruik van stroom.
Op 13 mei 1964 is reeds een schrijven binnen, dat
de Raad op 7 april 1964 heeft besloten f 2.200,-beschikbaar te stellen met stroomlevering
door de
gemeente via de straatverlichting.

Zo komen wij bij de restauratie van het kerkgebouw
in 1971. Tijdens deze restauratie blijkt de toren
in zeer slechte staat te verkeren, hetgeen meer
financiële offers zal vragen. In mei 1971 richt
het College van Kerkvoogden zich met een schrijven
tot Burgemeester
en Wethouders van
Hardinxveld-Giessendam.
Men vraagt het College de
mogelijkheid
te onderzoeken de toren mede te
financieren.
Burgemeester
en Wethouders richten zich nadien
in een schrijven tot de Raad, waarin wordt gesteld dat de grote financiële offers, die de
gemeenteleden
zich reeds hebben getroost, de
acties die gehouden zijn ter verkrijging van
financiële middelen, alsmede de zelfwerkzaamheid
van vele leden om in vrije uren mee te helpen ter
besparing van de kosten, respect en bewondering
verdienen.
En: "Het stemt ons tot voldoening, dat de kerkvoogdij de toren op de Ned. Hervormde kerk van
Boven-Hardinxveld
wenst te behouden, omdat anders
een markant dorpsgezicht
in Boven-Hardinxveld
verloren zou gaan. Onzerzijds wordt op prijs gesteld
dat daardoor de openbare tijdsaanwijzing
op de toren
behouden blijft. Zou dit niet het geval zijn, dan
moest van gemeentewege daaràp een andere wijze in
worden voorzi~n, door het plaatsen van enkele
klokken, die evenwel minder fraai ~ijn dan een
torenuurwerk."
Een en ander resulteert
f 10.000,-- beschikbaar

erin dat een bedrag
wordt gesteld~

van

Zo zagen wij, hoe toren, luidklok en torenuurwerk
in de loop der jaren in ons midden zijn ontstaan,
onderhouden
en tot heden funktioneren.
In dankbaarheid
aan allen die in het verleden en
in het heden door hun gaven en subsidies daaraan
hebben bijgedragen, want:
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Wat is een dorp, toch zonder klok en toren
Zo hebben zij, in het verleden overdacht
Als men dit alles nimmer meer zou horen
Zij hebben het, ook daarom voor elkaar
Hoe glanst

toch de vergulde

haan, bij

gebracht.

ft ochtend-

gloren
Wanneer de zonnestralen hem beschijnt
Hij zegt ons ook: de wind, hij trekt vandaar zijn
voren
Men kan het zien wanneer hij in ons oog verschijnt.
Er leeft niet één, die in beginsel ons dit gaven
Maar ziet, door al de jaren heen, bleef aandacht
voor hun daden
Want heusch, wat zou een dorp toch wezen zonder
klok en toren
Hij geeft ook nu de boodschap door: Komt, om Gods
woord te horen.
Dat dit mag blijven, in lengte dezer dagen
En allen die nu leven, ook weer zijn van vroeger
dagen
Hij, heeft toch ook beloofd: Ik zal Mijn Kerk
bewaren
En zal ze tot de laatste toe vergaren.

A. Tromp

AANWINSTEN
Een riante damesonderbroek
tijd.

uit grootmoeders

--------------januari t/m au~~~~~_~~§2
Een blikken trommel met slotje, op de vier zijden
en het deksel afbeeldingen van vogels.
Een rode blikken broodtrommel.
Een rond kussen, bovenzijde zwart fluweel
zilverkleurige
rozen.
Schenking van mevrouw A. Groeneveld.
Een rouwzakdoek,

anonieme

waarop

schenking.

Een hoedendoos

waarin

Een pakje pijptabak "v. Rossum's zeepaard
geurige heerenbaai"
en een staaf scheerzeep.
Schenking van de heer T. Egas.
Een pistool met zeskantige loop waarvan de
houten kolf en de haan ontbreken. Het pistool
werd door de heer A. Vers luis gevonden bij graafwerk achter het pand Peulenstraat 27 en door hem
aan onze Vereniging geschonken. Het pistool
dateert van omstreeks 1850.

(

Twee blikken
Schenking

informatie

elders

oL

trommeltjes.

van mevrouw

A. Groeneveld.

Een greskruikje, 3/4 1, met tekst
"Hulstkamp & zoon & Molijn, Rotterdam".
Bodemvondst.
Schenking

van de heer J. aan de Wiel.

Een stencilmachine

met papier

en inkt in

houten kistje. Dergelijke machines werden gebruikt
voor het drukken van illegale blaadjes gedurende
de oorlog. Dit apparaat stamt vermoedelijk
van net na die tijd, want in het kistje is met
potlood geschreven: "26 april '48,
Jacobus Golverdinge". Denkelijk is deze persoon
de maker van het kistje.

Een houten
netten.
Schenking

boetnaald

mogelijk

voor het boeten

cent"

van vis-

van de heer J. Dubbeldam.

Een blikken
van het pistool

a..

in d;t bI d )

Een doosje"Ozon theelichten,
12 stuks-25
Schenking van de heer B. Egas.

1-

uit

Archiefkist van de polder Hardinxveld.
Aangekocht van de heer P. den Breejen.

Een van touw gevlochten stootkussen,
afkomstig van een sleepboot.

(

Reconstructie-tekening

met

veren, voiles en kunstbloemen, denkelijk
de dertiger jaren.
Schenking van de familie Kortenhoeven.

(zie voor meer
Gedeelte van een houten wand waarin ovaal raampje.
Dit bevond zich achter vele lagen behang in een
binnenwand van het pand Buitendams 15.
Schenking van de peer J. Muilwijk.

drie dameshoeden

jubileumtrommeltje

van Albert

Heijn,
'J

Een houten laarzenknecht.
Schenking van de heer Nederlof.

+ 1940.
Schenking

van de heer M.J.A.

de Haan.

Twee halve sigarenplanken,
die zijn gebruikt
bij de sigarenmakerij
te Boven-Hardinxveld.
Schenking van de heer Sterrenburg.
Een rechthoekige blikken trommel met opschrift
"Kattetongen".
AfkOIllstiguit de voormalige
bakkerswinkel
van F~ans Benders.
Een verwarmingstoest.el, vervaardigd
blikken, uit de oorlogsjaren.

uit "Welfare"

Een brandkast uit het begin van deze eeuw.
Schenking van de fao De Jong.
Een schoteltje met opschrift "Stationskoffiehuis, Giessendam".
Schenking van mevrouw W.T. Boer-de Mik.
Een grote geelkoperen brander.
Schenking van de heer A. van der Plas.
Een lichtmetalen

Bijouteriedoosje
met. op het deksel een
schilderstukje
waaromheen een bezetting
schelpen.
Een portret in lijst, voorstellende
Pleuntje Renders (1891-1919), echtgenote
Willem Noordermeer.
Schenking van de heer P. den Breejen.

Schenking

Een bakkersmand voor op een transportfiets
met opgeschilderde
tekst: "C. Langeveld,
B526, Ned-Hardinxveld,
tel. 40".
van
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Een verwarmingstoestel
geëmailleerd.

op gas, groen

Twee pakken kaarsen uit de oorlog.
Schenking van de heer G.C. Ambachtsheer.
Enkele bestekken en bouwtekeningen
van woonhuizen en een boerderij te Giessendam van
architect W. van der Laan uit Papendrecht.
Schenking van de heer C. van der Esch.

Een rechthoekig petroleumblik.
Schenking van de heer W. van Westen.

Pons apparaat voor h et maken
uit een Schoenmakerij.

van de heer Leenman.

met

Een makelaar, afkomstig van het pand
Rivierdijk
8.
Schenking van de heer H. Boersma.

Een grote handkoffiemolen,
gebruikt
detailhandel.
Schenking van de heer R. Nederveen.

vaas.

in de

van gaat]'es in leer,

Inventaris van de archieven van de Herv.
Giessen-Oudekerk,
Peursum en Giessendam,
1692-1982. Samengesteld door de heer
H.J. van Rees.
Schenking

van de auteur.

Een metalen steekpasser.
Schenking van de heer Den Uil.

Politiereglement,
ongedateerd,
+ 1930 en
schoolfoto school 4, 1895.
Schenking van de heer G. de Jong.

Een vierpits

Polis voor brandverzekering

oliestel

"Georg Halier , Hamburg".

gemeente

betreffende

het
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Historische

pand A186
Schenking

(thans Rivierdijk
144).
van de heer J.D. Coenraads.
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Index op het register der aangegeven lijken te
Hardinxveld
1806-1811.
Index op huwelijken van personen afkomstig van
Hardinxveld,
Giessendam en Giessen-Oudekerk,
die elders trouwden, 1585-1700.
Index op de lijken die werden aangegeven te
Hardinxveld,
1766-1801.
Index op de lidmatenregisters
van de kerk te
Hardinxveld,
1638-1723.
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Index op
doopboek van Boven-Hardinxveld
trouwboek van Boven-Hardinxveld
doopboek van Neder-Hardinxveld
doopboek van Giessen-Oudekerk
trouwboek van Giessen-Oudekerk
Index op het register
Hardinxveld~1786-1805.

der aangegeven

Index op het register van de impost
te Hardinxveld,
1695-1759.
Schenking van de heer A.J. Stasse.

1638-1694
1688-1694
1660-1694
1692-1694
1692-1694

Publikatie:

lijken te

op het begraven

Foto:

ne-.!lr.

Foto

?maakt

voor rest~ur~ti~, ~~ril î~f7.
.•• ••••-.>

Landkaart waarop aangegeven de overstroomde
gebieden tijdens de watersnoodramp
1953,
schaal 1
250.000.
Schenker anoniem.

DEPOT

RABOBANK

Op de laatste ledenvergadering
werd bekend gemaakt
dat onderhandelingen
gaande waren met de direktie
van de Rabobank. Dit naar aanleiding van een
aanbod om een benedenruimte
in het bankgebouw ter
beschikking
te stellen aan onze vereniging met het
doel daar onze depotstukken voorlopig in onder
te brengen. Deze zaken waren tot dan opgeslagen
v~ diverse, vaak niet erg ideale, lokaties.
100

Voorbeeld
van
àepot-index

een

inventarisblad

van

de

Ondertussen zlJn genoemde onderhandelingen
afgerond
met gunstig resultaat. De ter beschikking
gestelde
ruimte is ideaal voor de opslag van historisch
interessante artikelen: g~~n ramen, dus g~én zonlicht, konstante temperatuur, konstante lage
luchtvochtigheid
en vanzelfsprekend
een optimale
beveiliging.
Besloten werd, alvorens de voorwerpen hier op
te slaan, deze voor zover dat nog niet eerder was
gebeurd, grondig te restaureren en te conserveren,
zodat alles "expositiegereed"
zou zijn. Inmiddels
is door enkele bestuursleden
een groot gedeelte
van onze verzameling grondig onder handen genomen en daarna opgeslagen in het bankgebouw.
Wij zijn he-t bestuur van de Rabobank en in het
bijzonder de direkteur, de heer T. Groeneweg,
van wie het plan afkomstig was, bijzonder
erkentelijk voor het ter beschikking
stellen
van deze ideale y-uimte.

30 JAAR HARDINXVELD-GIESSENDAM
Herdenken is in de mode. Overal op de wereld wordt
er van alles herdacht en gevierd. In de V.S. neemt
het zelfs belachelijke vormen aan. Het gekke van
de zaak is, dat hetgeen wèl het herdenken waard is,
vaak wordt vergeten.
Op 1 januari van dit jaar bestond de gemeente
Hardinxveld-Giessendam
30 jaar. Op zich niet zo
bijzonder. Amsterdam vierde enkele jaren geleden
haar zoveel-honderdjarig
bestaan en menige plaats
in Nederland is van nog veel oudere datum.
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Toch is die samenvoeging van Hardinxveld en
Giessendam niet iets wat ongemerkt voorbij ging
aan het dagelijks leven in de beide dorpen.
De gemoederen waren behoorlijk van streek. Een
van de opmerkelijkste
zaken was de felle houding
van de bewoners van het tot dan toe bij
Giessendam behorende Giessen-Oudekerk.

In het café van Dirk van Beuzekom werd een aktieplan besproken wat uiteindelijk resulteerde in
een groot aantal spandoeken en protestborden.
En dat alles onder het motto:
"Wij blijven trouw aan d'oude
Oukerk hoort bij Giessendam"

stam,

Dus Giessen-Oudekerk
voelde er niets voor om
voortaan verder te leven als Giessenburgse
gemeente. De op touw gezette akties hadden tot
gevolg dat ook de Giessendamse gemeenteraad tegen
een afscheiding van Giessen-Oudekerk
stemde.
Maar ook aan de andere kant van het dorp zat het
Giessendam niet lekker. Al
sinds 1919 wilde
Giessendam ( een deel van) het Peulengebied hebben.
Niet onbegrijpelijk.
Giessendam wilde uitbreiden.
En men voelde er niet veel voor om hiervoor
veeteeltgebieden
in te leveren. Ook moet hierbij
worden gedacht dat het langs een rivierdijk gebouwde dorp alleen bij Sliedrecht een klein stukje
aan de Merwede grensde.
Maar ook de Hardinxvelders
stonden niet te juichen.
Velen wilden daar het liefst zelfstandig blijven.
In zijn nieuwjaarsrede
op 3 januari 1956 stelt
burgemeester K. de Boer dat Hardinxveld zich wel
zonder Giessendam kan ontwikkelen tot een gem nt
van 20.000 inwoners. Het mag allemaal ni t b t:. n,
want eind april 1956 besluit de Tweed
K
tot realisering van de samenvoeging n
1 januari 1957.
Derhalve een gedenkwaardige
9
n
di
eerste januari. Tw
qu
ru -uur
h
verschillende dorpen w rd n bij
lkaar gevoegd.
Maar als men dan ziet wat er in die tijd na de
samenvoeging tot stand is gebracht, dan moet er
wel worden geconcludeerd dat het achteraf gezien
best een goed huwelijk was.

1
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Als het gaat om de besturende gemeente, dan
is dat juist. Maar als wij thans een brief
schrijven aan het gemeentebestuur van
Hardinxveld-Giessendam, dan moeten wij die
eigenlijk zenden naar het adres Damstraat 24
te Giessendam~
Gelukkig - voor de Hardinxvelders - komt het
nieuwe raadhuis op Hardinxvelds grondgebied te
staan. Echter wel bijna in de Peulen~
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