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Op 28 februari 1978 werd tijdens een bijeenkomst
in de grote zaal van de Merwedestichting
onze
vereniging opgericht. Wie had tien jaar geleden
kunnen denken dat, nu met bijna 600 leden, onze
vereniging zou uitgroeien tot één van de grootste
verenigingen binnen ons dorp en landelijk gezien
ook tot één van de grotere verenigingen die zich
richten op de historie.
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Een welhaast stormachtige ontwikkeling heeft onze
vereniging achter de rug, waarbij er binnen en
buiten het bestuur veel gedacht, geschreven en
gestreden is. Vele aktiviteiten zijn er zoal de
afgelopen jaren de ,revue gepasseerd. Er is door
veel mensen een grote hoeveelheid werM verricht.
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De Historische Vereniging, vooral in de beginperiode vaak gezien als een aktiegroep, heeft
zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een niet
onbelangrijk platform voor mensen die zich
interesseren of geinteresseerd
zijn in de boeiende
historie van onze dorpen. Een platform waar
plaats is voor mensen uit alle gelederen en
waarin alle politieke kleuren en overtuigingen
samengaan.
Ons bestuur wil dit jubileumjaar niet onopgemerkt
voorbij laten gaan en heeft een aantal aktiviteiten in voorbereiding waarover u elders in
dit blad meer informatie zult vinden. Voor mij
persoonlijk betekent dit jubileumjaar ook een
afscheidsjaar.
Tien jaar voorzitter is een
mooie periode.
om onze vereniging ook de komende tien jaar een
levende en boeiende vereniging te laten zijn
lijkt het mij nu het juiste moment om de
voorzittershamer
over te dragen.
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Indi n de ledenvergadering
van 14 maart a.s.
h r goedkeuring verleent, zal de huidige
vice-voorzitter,
de heer D.J. de Jong, het
voorzitterschap
op zich nemen.
Vanaf deze plaats wens ik de vereniging een
schitterend
jubileumjaar toe en de nieuwe
voorzitter veel sterkte en plezier om deze,
mijns inziens zo bijzondere, vereniging
de
komende tijd te leiden.

de voorzitter.

DRIJVERSCHUIT

TE KOOP

Met dit bericht

kwam een van de bestuursleden

op een vergader.ing. "In de wande 19angen" was hem
een drijverschuit
aangeboden, kompleet met
hout en tuig.
Er werd een bezoek gebracht aan het bewuste
exemplaar. Het bleek een echte "Boutse boot" te
zijn, aan het begin van deze eeuw gemaakt bij
Van der Hoff in Den Bout. Maar er moest nogal
wat aan de schuit gebeuren. En wie moest
dat ding straks gaan onderhouden? Het bestuur
heeft al zoveel te doen!
om toch tot een bevredigende
oplossing te
komen is een andere constructie bedacht. Wie
van u wil de boot onderhouden en hem in ruil
daarvoor gebruiken? De vereniging
boot, laat hem repareren en heeft
bij gelegenheden nodig.

koopt de
hem alleen

Gegadigden, die iets van (oude) boten
moeten afweten en een klein beetje handig
zijn, kunnen kontakt opnemen met de heer
De Haan, tel. 01846-16586.
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SCHATVONDSTIN

DE PEULEN STRAAT

Op 22 augustus van het vorig jaar werden in het
Historisch Informatie Centrum 8 munten ter
determinatie aangeboden. De eigenaar hiervan,
de heer C. Holster, had de munten kort tevoren
gevonden met behulp van een metaaldetector.
De vondst werd gedaan bij graafwerk in de
Peulen straat in verband met het leggen van kabels
in de buurt van dierenarts Visser. Als bijzonderheid werd vermeld, dat bij het vinden een aantal
munten door corrosie aan elkaar was gekoekt.
Na bestudering bleek, dat wij hier van doen
hadden met acht gelijksoortige
zilveren munten
en wel dubbele stuivers uit de regeringsperiode
vanPhilips
van Bourgondië, beter bekend als
Philips de Schone.
Op de voorzijde van de munten is dan ook het
wapen van deze vorst afgebeeld met zijn
titulatuur als randschrift. De keerzijde laat ons
een kruis zien waarbij in het centrum het muntteken voorkomt, dat aangeeft in welke stad de
munt werd geslagen. Eén van de munten geeft
een afwijkend randschrift t.o.v. de andere, n.l.
"MONETA.ARCHIDVCV.AVS'lJR.BVRG".
Bovengenoemde
tekst, die in het Latijn is gesteld en waarbij de meeste woorden om ruimte te
besparen ook nog weidenafge_kort,
luidt vertaald
in goed Nederlands:
"munt van de aartshertogen
Bourgondië".

van Oostenrijk

en

Hij dateert derhalve uit de periode dat philips
nog niet meerderjarig was en zijn oom
Maximiliaan van Oostenrijk als regent optrad.
De munt werd geslagen in de periode 1482-1485 en is
daarmee de oudste van het stel. De andere zeven
munten zijn geslagen in de periode dat Philips
zelfstandig regeerde, van 1486 tot 1506. Het
randschrift luidt dan doorgaans:
.
"PHS.DEI.GRA.ARCHID.AVSTR.DVX.BG."
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sporadisch werd toegepast. Blijkens de munttekens werden drie van de munten geslagen in
Gent, één in Brugge en één in Namen. Van de
overige drie was het muntteken niet herkenbaar.
Nu zult u zeggen: "ja, maar acht zilveren
munten? Is dat nu een schat?" Wij menen van wel.
Allereerst vertegenwoordigden
deze acht dubbele
stuivers in die tijd een niet onaanzienlijke
waarde.
Ten tweede waren op het moment van ontdekking
een aantal munten, zoals al gezegd, aan elkaar gekoekt door corrosie. Dat betekent dat ze ooit bij
elkaar in de grond zijn geraakt.
Ten derde was de Peulenstraat, die vanouds een
onderdeel vormt van de Rivierdijk, zo rond 1500
vrijwel zeker enkele meters lager dan tegenwoordig.

keerzijde

De acht

gevonden

dubbele

Om de volledige
werd toegepast,

stuivers

voorzijde

tekst, dié op grotere
geldstukken
ook op een betrekkelijk kleine

dubbele stuiver te plaatsen, werd deze zoveel
mogelijk afgekort. Voluit geschreven zou er
moeten staan:, "Philips Dei gratia archidux
Austrie dux Burgundië", hetgeen betekent
"Philips bij de gratie Gods aartshertog van
Oostenrijk en hertog van Bourgondië". De wijze
waarop deze titulatuur wordt afgekort varieert
nogal eens en soms worden er nog andere titels
aan toegevoegd zoals "hertog van Brabant" of
"graaf van Navarra".
Eén van de munten draagt het jaartal 1499,
wat een uitzondering
is omdat het aanbrengen
van jaartallen op munten in die periode nog ,maar
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Het graafwerk waarbij de munten werden gevonden
reikte niet dieper dan ca. 1 meter. Dat houdt in,
dat de munten daar niet op de plaats lagen waar
ze oorspronkelijk
in de grond zijn geraakt.
Denkelijk zijn ze met grond, die werd gebruikt
voor het ophogen van de dijk, ooit van elders:
aangevoerd.
Ten vierde is de samenstelling van de vondst
dermate uniform dat toeval uitgesloten moet
worden geacht. Het valt namelijk op dat het hier
juist munten betreft met een hoog zilvergehalte,
terwijl in die tijd ook diverse andere soorten
zilvergeld circuleerden met een lager gehalte.
Ook in andere schatvondsten,
die zo rond 1500
zijn verborgen, komt
dit soort dubbele stuivers
vaak in grote getale voor, speciaal uitgezocht
vanwege hun waardevastheid.
Onze conclusie luidt dan ook dat wij hier te
maken hebben met een schatvondst. omdat de grond
waarin de munten werden verstopt later werd
gebruikt voor het ophogen van de dijk zullen de
munten, als er meer zijn geweest, wat niet onwaarschijnlijk
is, verspreid zijn geraakt.
Doordat de acht besproken munten aan elkaar
waren gekit bleven ze bij elkaar totdat ze onlangs
werden ontdekt. De munten werden verstopt in de
periode tussen 1499 en 1506 en werden door de
toenmalige eigenaar zorgvuldig uit de ,voorhanden
zijnde zilveren muntsoorten
geselecteerd vanwege
hun hoge zilvergehalte.
Al met al een interessante vondst en w~J z~Jn
de heer Holster dan ook bijzonder erkentelijk
dat hij ons daarvan in kennis heeft gesteld.
M.J.A.

de Haan

AKTIVITEITEN
GEVELSTEEN
Zoals u wellicht weet, beschikt de vereniging over
een verzameling stenen die gedeeltelijk liggen
opgeslagen in de tuin van "De Koepel". Eén van die
stenen is afkomstig van de "nieuwe kerk" - nu de
oude kerk - aan de huidige Peulen straat en stamt
uit 1698.
Mede omdat het blootstaan aan de buitenlucht
(zure regen e.d.) niet best is voor de steen
werd naar een passende oplossing gezocht. Die
werd gevonden in het in bruikleen geven van de
gevelsteen aan de Hervormde Gemeente
Giessendam-Neder-Hardinxveld.
Momenteel wordt
gezocht naar een geschikte plaats in het
interieur, terwijl de steen een dezer dagen zal
verhuizen naar een steenhouwer voor de noodzakelijke
restauratie.
SUBSIDIE

ANJERFONDS

In het kader van de viering van het tienjarig
bestaan van de vereniging is er subsidie aangevraagd bij het Anjerfonds. De subsidie bestaat
uit 50% van de door de vereniging uit te geven
bedragen (o.a. voor de aanschaf van diapresentatieapparatuur en vitrinekasten,
tot een maximum
van f 10.000, --) .
Vanaf deze plaats nogmaals heel hartelijk dank~

LESPAKKET

SCHOLEN

Hierover zijn op dit moment 'geen verdere
ontwikkelingen
te vermelden.
NAJAARSLEZING

24 NOVEMBER

1987

Deze had een nogal afwisselend karakter. Eerst
werd er een (Rijksvoorlichtingsdienst1
film
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gedraaid over de restauratie op zich, waarna
de heer Kuipers, direkteur van
Van der Sluijs en Van Dijk, een dialezing hield
over de restauratie van de kertoren op den Dam.
Toen volgde Arie den Dikken (uit Huizen) met
een korte, ingelaste diaserie, waarna de
avond werd afgesloten met een film over de
Biesbosch. Een heel druk bezochte avond!
NAJAARSPUBLIKATIE
Tegelijkertijd
met de aankomst van Sint-Nicolaas
uit Spanje arriveerde de auteur, de heer
P. Verhagen uit Gorinchem, om het eerste
exemplaar van "Aan d'n dijk" te overhandigen.
aan de heer A. Tromp.
Een vlot verkocht boekje met veel verhelderende gegevens én illustraties. Het is
helaas uitverkocht.
Mocht u nog een exemplaar willen hebben, dan
kunt u dit opgeven in het Historisch
Informatie
Centrum. Bij voldoende bestellingen zullen
wij een herdruk laten verschijnen.

VIERING

TIENJARIG

BESTAAN

~~~~_::~~~~::~~~~~~~j
Zoals u wellicht al bekend is, wordt er momenteel
gewerkt aan een boek over de riviervisserij,
die
voor Hardinxveld van grote betekenis is geweest.
De tekst is momenteel nagenoeg gpreed en het
aantal pagina's ligt rond het getal van 350.
Het boek wordt uiteraard met een groot aantal
- unieke - foto's geillustreerd.
De prijs van het
boek zal ondanks de forse omvang laag zijn.
Het zal waarschijnlijk
in mei a.s. verschijnen.
De redaktie

ervan

D.J. de Jong,

is in handen

van de heer

die ook het grootste

deel van de

Wachtende

vissers.

tekst voor ZlJn rekening heeft genomen. De andere
auteurs zijn de heren P.M.C. Parel (Den Hout) ,
J.C. Verdonk (Hardinxveld-Giessendam),
P. den Breejen KAzn
(Utrecht), J.M. van der Esch
(Papendrecht) en er werd medewerking verleend
door de heren J.D. den BreejenenH.A.
v.d. Werken,
beiden te Hardinxveld-Giessendam.'
Naast

de manier

van vissen

werd aandacht

besteed

aan de belangrijkste vissoorten, aan hetgeen er
zich rond de visserij afspeelde, het leven van de
vissers, maar ook aan de drijverschuit
is een
uitgebreid hoofdstuk gewijd. In totaal telt
het boek 18 hoofdstukken.
Te zijner tijd volgt
er uitgebreider informatie.

~~~:!!:::~j~~!:
Het bestuur is van plan een wedstrijd te organiseren
waaraan door jong en oud kan worden deelgenomen.
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Gedacht wordt aan een kleur- en tekenwedstrijd
voor
de kinderen, terwijl er voor volwassenen
een
verhalenwedstrijd
komt. Het spreekt voor zich dat
de historie van -het markante dorp
Hardinxveld-Giessendam
hierbij centraal staat.

het eerst gebruik worden gemaakt van onder andere
vitrines, die met subsidie van het Anjerfonds
kunnen worden aangekocht. Na de expositie zullen de
vitrines mogelijk op centrale plaatsen in het dorp
worden opgesteld.

§::~!~_
~~J2~~~!~~

Voor verdere informatie over deze aktiviteiten
wordt u verwezen naar de te zijner tijd in de
plaatselijke
en regionale media vermelde berichten.
Tevens kunt u voor nadere inlichtingen altijd
terecht bij het secretariaat.

In september zal er een groots opgezette expositie
volgen, waarbij het de bedoeling is dat alle
schenkingen die in de afgelopen tien jaren door een
groot aantal personen en instanties aan de
vereniging zijn gedaan, worden tentoongesteld.
Het gemeentebèstuur
heeft haar medewerking hieraan
gegeven door het thans nog als raadhuis in gebruik
zijnde pand aan de Damstraat beschikbaar te
stellen.
Het is de bedoeling dat er in alle ruimten van het
stenen gedeelte van dit raadhuis iets wordt georganiseerd. Ook staat er een diapresentatie
op
het programma. De stichting Dorpsbehoud
Hardinxveld-Giessendam
gaat hierin haar aktiviteiten
en resultaten tonen. Tijdens de expositie zal voor

EXCURSIE:

VAREN

IN DE BIESBOSCH

Excursie
De voorjaarsexcursie
gaat dit jaar naar de Biesbosch!
Op zaterdag 28 mei zullen wij in de loop van de
morgen inschepen in de gemeentehaven,
waarna wij
rechtstreeks naar het Biesbosch-museum
nabij de
Spieringsluizen
varen. Daar volgt een rondleiding
waarna wij aan boord lunchen. 's Middags volgt
een heerlijke vaartocht door een schitterend gebied.
U bent rond 16.00 uur weer terug in de haven.
Ontstaan

Biesbosch

De Grote of Zuidhollandse Waard was een welvarend
gebied in het begin van de 15e eeuw. Behalve
landbouw werd er moernering beoefend, dat is het
delven van zout veen onder de klei. Veelal gebeurde dit vlak bij de toch
al lage, zwakke dijken.
In 1420 was het dijkbestuur opgestapt, mogelijk
ten gevolge van de vele lokale ruzies ten tijde
van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.
Geertruidenberg
was Hoeks en Dordrecht Kabeljauws.
Dit leidde ertoe, dat er niet altijd voldoende
aandacht werd geschonken aan het noodzakelijke
onderhoud van de dijken.
Toen in de nacht van 18 op 19 november 1421 een
stormvloed tegen de westelijke dijken beukte,
begaven deze het. Korte tijd later braken de
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dijken bij Werkendam, zodat het gebied aan twee
kanten open lag en het merendeel der veenlagen
werd weggeslagen. Het ontstaan van een binnenzee
was het gevolg.

Wat
is er te zien?
-----------------Naast het genieten van de schitterende natuur en
de karakteristieke
plekjes zullen wij tijdens de
excursie een bezoek brengen aan het Biesboschmuseum. Dat bestaat uit een buitenmuseum, met een
griendencomplex
en een binnenmuseum, waar zich een
permanente tentoonstelling
bevindt over de
Biesbosch.
Al met al een bijzonder aantrekkelijke
excursie,
die u niet mag missen. Een uitnodiging volgt te
zijner tijd. De datum kunt u alvast noteren:
28 MEI 1988

OPROEP
Wie heeft er gegevens over de geschiedenis
afbeeldingen van het café De Zalm in

Biesbosch-beelden

Nadien zijn de natuurlijke hulpbronnen geëxploiteerd,
er ontstond visserij en er kwamen eendenkooien in
het langzaam weer ver lande gebied. Biezen, riet en
wilgehout waren belangrijke voortbrengselen
en de
aanslibbing werd steeds meer bevorderd, mede dankzij
de eeuwige werking van eb en vloed.
De Biesbosch nu
--------------Het getijdeverschil
verdween echter. Er ontstond
een nieuwe tijd. In weerwil van de pessimisten
voor de afsluiting van de Zuidhollandse
en Zeeuwse
zeegaten was het gebied niet verloren voor de natuur.
Er kwam een verandering,
er ontstond een nieuwe
flora. En er kwam een geheel andere belangstelling
voor het gebied. De opmars van de recreatie was
niet te stuiten. Iedereen kreeg steeds meer vrije
tijd en financiële middelen. Men kon meer doen;
men ging meer doen.
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Boven-Hardinxveld?
Dit café bestond tot april 1960,
waarna het werd gesloopt. Op de grond staat nu
een slagerij. Het oude woonhuis bestaat echter
nog steeds.
Het café is eigendom geweest van vier generaties
Stasse. Simon Stasse kreeg rond 1848 de eerste
vergunning. Van oudsher is het café gecombineerd
geweest met een zalmrokerij en logement.
Het pand werd in 1822 eigendom van
Paulus Stasse, die er een zalmrokerij begon.
Daarvoor was het vermoedelijk
eigendom van de
familie Koelewijn.
Volgens een krantebericht
uit 1960 hebben de
schout en schepenen nog vergaderd in de kelder
van het woonhuis, toen de Fransen vanuit
Gorcum oprukten
vielen.

en over de Nieuwesteeg

A.J.

binnen-

Stasse

Graadt van Roggenweg
3531 AA Utrecht

27111
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DE GRENSPAAL

TUSSEN

HARDINXVELD

EN GIESSENDAM

In het mededelingenblad
van maart 1985 werd in
het kort ingegaan op de geschiedenis van de grenspaal, die de scheiding vormt tussen Giessendam
en Neder-Hardinxveld.
In het desbetreffende
artikel werd de,mogelijkheid
genoemd dat de paal niet op zijn oorspronkelijke
plaats zou staan. De paal zelf, met als enige
tekst daarop "Hardinxveld's
eynde", geeft daarover
ook niet al te veel informatie. Niet verwonderlijk
dus dat geopperd werd, dat de paal misschien
ooit gestaan heeft op de grens met Schelluinen
of bij de scheiding van Hardinxveld met
Giessen-Nieuwkerk,
op de plaats waar de
Nieuwkerkse Kerkweg bij de huidige spoorlijn
komt.
Min of meer toeval vonden wij laatst in het oudarchief van de gemeente Hardinxveldeen
schrijven
uit 1766 van schout Leendert van Tetterodden,
gericht aan de heer van Hardinxveld
(Adriaan pOTpeüs van Leyden), woonachtig in
Amsterdam.
) Behalve wat huishoudelijke
zaken,
zoals het melden van de aanbesteding voor
de herbouw van de afgebrande Pauwtjesmolen
en wat moeilijkheden
bij de inning van pachtgelden, komt ook het plaatsen van de grenspaal
aan de orde.
De schout schrijft hierover dat hij op woensdag,
23 april, in het bijzijn van schout en schepenen
van Giessendam, aanwezig was bij het plaatsen
van de nieuwe paal "daar voor deze de voorige
houten gestaan heeft".
Men was
plekke dus al gewend aan een
scheidingspaal,
waardoor het ook niet zo verwonderlijk
is, dat Van Tetterooden
schrijft dat "alles vreedzaam
en met genoegen is verrigt". Daarnaast schrijft hij
de paal te hebben ervaren als "een mooy stuk werk
en een cierlijk ornament aan u hoog wel geb.
heerlijkheyd,
en twijffele niet of het zal met de

ter

De in 1766 geplaatste
hardstenen
geheel boven het gekroonde
wapen

grenspaal
van de

met

familie Van Leyden.
Daaronder
het wapen van
de voormalige
gemeente
Hardinxveld.
Hieronder
staat in hoog-reliëf
de niet zo best leesbare

tekst:

"Hardinxveld

I

s eynde".

14
15

goedkeuring en genoegen
bevestigt worden".

van u Hoog wel geb.

In antwoord op dit schrijven
1 mei 1766 onder meer mede,
augustus met zijn jacht naar
komen, bij welke gelegenheid
wel zal zien.

deelt Van Leyden op
dat hij in juli of
Hardinxveld hoopt te
hij ook "de schaypaal"

Behalve de hierboven al genoemde tekst
"Hardinxveld's
eynde" komt op de paal ook het
wapen van de voormalige gemeente Hardinxveld voor.
Uit het bovenstaande
kunnen wij in elk geval afleiden, dat de grenspaal op 23 april 1766 moet zijn
geplaatst op de grens tussen de heerlijkheid
Hardinxveld
en het ambacht Giessendam.
In die
tijd bestond er nog maar één vaste verbinding
tussen beide dorpen, te weten de dam in de Giessen.
Het lijkt mij dan ook dat wij er zeker van mogen
zijn, dat de "schaypaal"
(nu al 222 jaar) op z'n
oorspronkelijke
plaats staat.
A. van der Plas.
1) Van Leyden
en Strijen

was behalve heer van Hardinxveld
ook schepen van Amsterdam

Bron:

gemïïnte

~rchief

~nv. nr. 26

BRUG OVER DE NOORD

•

Hardinxveld,

50 JAAR

Volgend jaar zal het 50 jaar geleden z~Jn,
dat de verkeersbrug
over de Noord, ter hoogte
van Alblasserdam,
in gebruik werd genomen.
Ter herinnering daaraan zal de
Historische Vereniging West-Alblasserwaard
een boek(je) uitgeven, dat zal handelen over
de bouw van de brug en de aanleg van
Rijksweg 15.

16

Enige tijd geleden werd door de heer Korpel
- de toekomstige samensteller van het boek aan ons de vraag gesteld of het ons bekend
was of er voor de feitelijke aanleg van de
rijksweg, ter hoogte van Hardinxveld, enkele
jaren daarvoor een proefvak was aangelegd.
De heer Korpel had zoiets wel eens gehoord,
maar had er nooit zekerheid over gekregen.
Het zou dan gaan om een in de jaren 1932/1933
ingegraven zandlichaam ter lengte van enkele
honderden meters. In die tijd moet het dus
toekomstige tracé al bekend zijn geweest,
want het proefvak diende om de draagkracht van
de grond ter plaatse vast te kunnen stellen.
Bij het bestuur is over een en ander niets
bekend, reden waarom de vraag aan u wordt
voorgelegd. Als u een en ander kunt bevestigen
en als u zich misschien de juiste ligging
van het proefvak weet te herinneren, dan
graag even kontakt opnemen met het secretariaat.
Wij zorgen er dan voor dat de gegevens op de
juiste plaats terechtkomen.

REAKTIES

OP MEDEDELINGENBLAD

1 SCHENKING
De genoemde "kist van Van Mili" is niet afkomstig
van de bekende bakker uit de Peulenstraat, maar
reeds van diens vader, die er mee op pad ging.
Aldus mevrouw Korevaar-van Mill.
2 PAAL
De oproep over de op de Rivierdijk
(bij pand 512)
gevonden paal leidde tot een reaktie van de heer
Hartog, een "waterstaatsman".
Hij meent dat het
gaat om een hoekpaal van de driehoeksmeting
voor
het uitzetten van de (nomalisatie
van de)
Beneden-Merwede
rond 1875.

Het bovenstaande moet eigenlijk gezien worden
als een inleiding op een vraag. Misschien
raadt u de strekking ervan al.· De bezorging
van de correspondentie
in een wijk - in dit
geval een straat - is vakant. Jarenlang heeft
de familie Van Wingerden-Smit
de post bezor;gd
in een gedeelte van Buitendams en later in de
Peulenstraat.
Nu zijn zij verhuisd buiten de gemeente en zoeken
wij naar een vervanger voor hen die dus de
Peulenstraat voor zijn of haar rekening zou
willen nemen. Het gaat jaarlijks om de bezorging
van ca. 25 poststukken, die dus vier à vijf maal
per jaar bij de bezorger zullen worden
afgeleverd.
Wie zich hiervoor wil inzetten kan zich opgeven
bij A. van der Plas, Boorstraat 65 (tel. 16504).

CORRESPONDENTIEBEZORGING
Zoals bekend is, wordt de correspondentie
van
de vereni~ing binnen Hardinxveld-Giessendam
en
Sliedrecht door een aantal leden op vrijwillige
basis bezorgd. Bij deze bezorgers wordt vier à
vijf maal per jaar een bundeltje publikaties,
medelingenbladen
of uitnodigingen
in geadresseerde
enveloppen afgeleverd. Zij zorgen er dan voor
dat de verenigingsuitgaven
binnen vier of vijf
dagen (niet op zondag) in uw brievenbus
terechtkomen.
Het is duidelijk, dat deze behulpzaamheid
door
het bestuur erg wordt gewaardeerd. Ten eerste
natuurlijk omdat hierdoor jaarlijks voor
honderden guldens aan porto wordt uitgespaard,
maar ook omdat wij voorafgaand aan het
feitelijke "uitkomen" van een mededelingenblad,
publikatie of de organisatie van een excursie,
vaak al weken- of maandenlang bij de materie
betrokken zijn geweest. Het is dan prettig om
te ervaren dat enkele leden de distributie ervan weer op zich nemen.
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DIJKVERZWARING
Veranderingen,
waarbij iets karakteristieks
uit de
historie moet verdwijnen, zijn niet leuk.
De dreigende dijkverzwaring
mag dan ook wel met
de nodige angst tegemoet worden gezien. Dat er
iets moet gebeuren, daar zijn wij het allemaal
over eens. Ook als de Nieuwe Waterweg afsluitbaar
wordt. De wijze waarop dit alles gaat'gebeuren,
wat er weg moet en wat er k~n worden gespaard,
is nog een grote vraag.
Het wachten is nu op het initiatief van het
gemeentebestuur
tot het instellen van een
plaatselijke
commissie. In die commissie kunnen
de belangen van een groot aantal partijen
worden gebundeld. Ook de Stichting Dorpsbehoud en
onze Historische Vereniging zouden daarvan
deel kunnen uitmaken.
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BOEK OVER DE BEURTVAART

OP DE GIESSEN

In het voorjaar van 1987 werd door de heer
D. van den Dool, toenmalig secretaris van
de Geschiedkundige
Vereniging
Giessenburg
en Schelluinen, kontakt gezocht
met omliggende oudheidkundige
verenigingen
om samen een boek te schrijven over de
beroepsvaart
op de Giessen.
Omdat h<~ stroomgebied van de Giessen zich nu
eenmaal uitstrekt over een aantal dorpen
en de beroepsvaart niet gebonden was aan
een bepaalde gemeente, moet de behandeling
van zo'n onûerwerp ook intergemeentelijk
worden benaderd.
De afgev' :lrdigden van de aangezochte verenigingc
nebben zich inmiddels tot een
redaktié gevormd, waarvan ieder lid in
eerste j nstantie zal proberen het "be.urtvaartverleden"
van zijn of haar eigen
woonplaats te ontrafelen en te beschrijven.

De te behandelen periode omvat in hoofdzaak het
einde van de 1ge en het begin van de 20e eeuw.
Ondanks al wat verricht onderzoek blijven er toch
nog vele vragen open. Daarom zouden wij gebruik
willen maken van het geheugen van (wat oudere)
leden. Hieronder volgen een aantal vragen
waarop wij nog geen antwoord weten.
1. Tot de komst van de motorschepen werd er
op de Giessen gezeild. Werd er bij windstilte dan niet gevaren? Of werd er "geboomd"?
2. Werd er ook wel "gejaagd" op de Giessen
(waarbij het schip werd voortgetrokken
door een paard of mankracht)?
3. Hoe verwierven de schippers hun lading
(vaste relatie, via verlader beurs of
eigen handel, etc.)?
4. Wat werd er zoal op de Giessen

vervoerd?

5. Was er ook sprake van echte schippersgeslachten onder de beurtschippers?
6. Waar werd bij averij
gerepareerd?
7. Werd

er ook

's nachts

of motorpech

gevaren?

8. Wiè kent er nog namen van beurtschippers
of hun schepen?
9. Wie heeft er nog foto's te leen waarop
deze schepen. (varend of liggend in de
Giessen) voorkomen?

Dit zlJn de belangrijkste vragen die nog op een
afdoend antwoord wachten. Wie meent op een van
deze vragen een antwoord te kunnen geven, of
tijdelijk foto's wil afstaan, kan kontakt opnemen met A. van der Plas, Boorstraat 65 te
Hardinxveld-Giessendam,
tel. 01846-16504.
Scheepvaart
op de Giessen,
gezien
Keersluis
in "het dijksiell•

vanaf

de
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DE TWEEDE

PAAL

Naar aanleiding van de vermelding van een raadselachtige paal in ons vorige mededelingenblad
(pag. 86) werden wij in kennis gesteld van het
bestaan van een tweede soortgelijke paal.
Het was de heer C.H. van Kampen, die ons de tip
gaf dat bij zijn buurman zo'n soort paal in
de stoep lag, die vanaf de dijk naar het pand
leidt. Het betrof hier het pand Rivierdijk 449.
Tijdens een gesprek met de eigenaar bleek deze
bereid te zijn de paal aan onze vereniging af
te staan, mits vervangende
elementen in de
stoep zouden worden aangebracht.

Zodoende rukten
29ste december

in de vroege morgen van de
twee bestuursleden uit ten

1.1.

einde het bewuste gesteente te bergen en daarna
de stoep weer in goede staat te brengen.
Het stuk hardsteen, met een lengte van 1,62 m,
bleek echter zwaarder te zijn dan aanvankelijk
werd verondersteld.
Niet dan met de grootste
moeite en met de hulp van een toevallige
voorbijganger
kon de paal ten slotte op een
gereedstaande aanhanger worden geladen. Vervolgens werd deze vervoerd naar ons stenenmausoleum in de tuin van onze voorzitter
en aldaar plechtig bijgezet.
Overigens is deze verzameling bewerkte stenen
voor een ieder te bezichtigen. U ziet ze
zo liggen vanaf het laantje langs de Koepel.
Onze voorzitter zal u desgevraagd ter plekke
gaarne uitgebreide informatie verschaffen.
Maar nu wilt u natuurlijk ook nog weten wat er
op die paal stond en wat het betekent. De eerder
ontdekte paal draagt de tekst
D

"p 2 9 - GR= -: 6 R"
Op deze paal

staat

te lezen

D

"p 25 - GR= - 2 R - 5 V"
Ook deze paal had evenals de eerste afgeschuinde
hoeken. De overeenkomst wat de tekst betreft
zal u duidelijk zijn. Wij hebben hier zonder
twijfel te maken met twee palen uit eenzelfde
reeks. De palen waren genummerd, naar wij aannemen, vanaf nr. 1 (Pl) tot ten minste
nr. 29 (P29). Als wij ervan uitgaan dat de
huidige vindplaats van de palen zich in de
buurt bevindt van hun oorspronkelijke
standplaats,
hetgeen door hun grote gewicht niet onwaarschijnlijk is, dan ~s een naar het westen toe
oplopende nummering toegepast.
De onLangs

geburgen

harástenen

paal

Wat de op beide palen voorkomende afkorting
"GR~" betekent is (nog) niet bekend. De daarop..,.
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BIJGELOOF
volgende inscripties geven ongetwijfeld een
afstandsmaat weer, in het ene geval 6 roeden
en in het andere 2 roeden en 5 voet. Een en
ander wijst er o.i. op, dat deae palen een
bepaald
(letterlijk) dijkvak markeerden, waarvan de lengte op de paal was aangegeven.
Nu is een roede ongeveer 4 meter en een voet
ongeveer 30 cm, waaruit blijkt dat de laatstgevonden paal in dat geval bij een dijkvak
behoorde van nog geen 10 meter. De andere paal
markeerde dan een dijkvak van ca. 24 meter.
Waarom deze palen ooit werden geplaatst is niet
zeker. Een suggestie van de heer D. v.d. Dool
uit Giessenburg, dat wij hier te maken hebben
met verhoefslagpalen
lijkt ons niet aannemelijk.
In vroeger dagen werden namelijk de dijken
onderhouden door de ingelanden, de inwoners
van de Waard die grond in eigendom hadden.
De dijk was daarom verhoefslaagd,
d.w.z. in
stukken gedeeld.
Elk dorp in de Waard was verplicht een gedeelte
te onderhouden.
Deze hoefslagen waren weer
onderverdeeld
in kavels die voor het onderhoud
waren uitgegeven aan de ingelanden. De lengte
van die kavels werd bepaald door het grondbezit van de ingelanden. Wie veel grond
bezat had een langer stuk dijk in onderhoud
dan degene die weinig grond bezat. Het is dus
mogelijk dat "Onze" palen dienden als begrenzing van zo'n kavel.
Nu zijn er, zoals w~J zagen, ten minste 29 van
deze palen geweest. Twee zijn er tot op
heden teruggevonden.
Er zijn er dus minimaal
nog 27 zoek. Er zijn er vast nog wel een paar
te vinden. Wie helpt ons zoeken?
M.J.A.

de Haan

Veel mensen durven niet onder een ladder door te lopen,
omdat de ladder, als deze tegen de deur staat, een
driehoek vormt. Een driehoek was in oude tijden het
teken van het leven. Wie dit symbool doorbrak, zou
met de duivel ruzie krijgen.
Dat de ontmoeting met een zwarte kat een onplezierig
toekomstbeeld betekent, komt omdat de duivel
in vroeger jaren nogal eens werd uitgebeeld als
een zwarte kat.
Afkloppen gebeurt nog steeds. Als wij b.v. zeggen:
"Ik heb nog nooit een aanrijding gehad" zeggen
wij erachteraan: "Even afkloppen"
(op ongeverfd
hout). En daarbij klopt men dan met twee vingers
op een stuk hout.
Vroeger dacht men (in de Germaanse tijd), dat de
goden in de bomen woonden. om deze goden. gunstig
te stemmen, klopte men bij het langslopen tegen
de schors van de bomen.
Ook het sluiten van de gordijnen (of soms blinden)
bij een sterfgeval duidt op een omleiding van
de boze geesten. Wat nu een beleefdheidsgewoonte
is geworden was vroeger bittere noodzaak, zo
dacht men om de duivel e.a. op een dwaalspoor te
brengen.
Ook het rond de kerk of sterfhuis
begrafenis komt uit die tijd.

rijden bij een

Hoefijzers zien w~J nog steeds bij veel woningen.
Soms nog een bosje met zeven kruiden of een
paardekop boven een stalmuur.
Deze zaken zouden allemaal het ongeluk afweren.
Speciaal het hoefijzer is hier van groot belang;
men ging er vroeger namelijk van uit, dat de
duivel zich steeds in een ronddraaiende beweging
bevond. Kwam de duivel bij een van de punten
van het hoefijzer, dan werd hij tegengehouden.

11 is

het ongeluksgetal.
gebracht met het Laatste

Dit wordt in verband
Avondmaal. Hieraan
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zaten 13 personen. De eerste die op stond was
Judas, die Jezus zou verraden. Een oud spreekwoord luidt: "Dertien aan tafel, morgen één
dood". De vrijdag is een ongeluksdag, omdat
Jezus op vrijdag werd gekruisigd.
In een groot hotel is geen dertiende verdieping.
Ook een kamer met dat nummer ontbreekt vaak.
Soms is huisnummer 13 weggelaten, nr. 12a
komt ervoor in de plaats. In een vliegtuig is
geen stoel nr. 13, etc.

BOEK BIJNA

UITVERKOCHT

Het boek van Drs. P. den Breejen
"Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en
hoepmakersdorpen
naar industriegemeente
begint
langzamerhand op te raken. Degenen die nog een
exemplaar willen hebben, raden wij aan binnenkort een bezoekje te brengen aan
a. Historisch
Buitendams

Informatie
4

(elke zaterdagmorgen

Ten slotte:
hand voor de mond bij het
een beleefdheidsbew€ging.
het echter uit angst. Men
bozen geesten naar binnen
D.J.

geeuwen. Dit is nu
Vroeger gebeurde
was bang dat er
zouden vliegen.
de Jong,

Centrum
van

10.00-12.00

uur)

of
b. Rabo-bank
Peulenstraat
154
(tijdens openingstijden

van de bank)

OPROEP
Regelmatig wordt het bestuur geconfronteerd
met het feit dat er van interessante gebeurtenissen
uit het recente verleden geen beelden meer zijn.
Gelukkig bestaat tegenwoordig de mogelijkheid
om dergelijke zaken ook op video op te nemen.
Het spreekt voor zich dat wij daar belangstelling
voor hebben. Het zelf aanschaffen van dergelijke
apparatuur is echter niet lonend.
Wellicht zijn er onder de leden pe~sonen die
zoiets bezitten en bereid zijn bepaalde zaken
op te nemen. U kunt zich daarvoor in verbinding
stellen met het secretariaat.

WATERSNOOD

1953

Over deze waterramp werd in het laatste weekend
van januari door leerlingen en personeel van
"De Zevenster (Buitendams 142) een groots opgezette expositie gehouden. Het aantal bezoekers
was z6 groot, dat de politie het verkeer in
Buitendams moest regelen.
Fietsers

op de "Bui.tenwei".
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OPEN MONUMENTENDAG
Vorig jaar september was de eerste landelijke
open monumentendag.
Na afloop daarvan was de
algemene konklusie dat het een geslaagd evenement
was, dat telkens in september zou worden herhaald.
Onderstaand volgt een detail uit het evaluatiebericht:
De 300 deelnemende gemeenten vormen 45% van
het totaal aantal gemeenten in ons land.
Vrijwel alle monumentrijke
gemeenten deden
mee en daarnaast ook een groot aantal
gemeenten met weinig monumenten. Op de rijksmonumentenlijst
staan 43.000 panden, hiervan valt 80% binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten.
Het totaal aantal gratis opengestelde
monumenten bedroeg ongeveer 2500. In veel
monumenten konden de bezoekers deelnemen
aan speciaal georganiseerde
rondleidingen,
waren exposities te zien en was informatiemateriaal over het monument aanwezig.
Watersnood "Over tt Spoor".

Aan deze tentoonstelling
werd onder andere
meegewerkt door onze vereniging. De organisatoren
bleken in het bezit te zi;n van een groot
aantal, vaak unieke, foto's en dokumenten.
Zelfs een film over de overstroming van
Giessendam bleek aanwezig:
Het overweldigende
succes van de expositie
was voor ons bestuur aanleiding om te besluiten
een publikatie over de ramp van 1953 te
gaan voorbereiden.
Wie wil daarbij assisteren?
Het gaat erom dat u wat onderzoekwerk
doet,
in kontakt treedt met anderen, die de ramp
hebben meegemaakt en wat stukjes tekst
verzamelt. U behoeft daarvoor echt geen
gedegen kennis te bezitten. Het uiteindelijke
redaktiewerk
doen wij zelf wel.

Het totaal aantal deelnemers wordt op
ongeveer 350.000 geschat. Uit onderzoek is
gebleken, dat voor volgende jaren er een
potentieel van 1,5 miljoen deelnemers is.
Van de deelnemers aan de dag kwam 60% van
buiten de plaats en was 62% speciaal voor
de Open Monumentendag
op pad gegaan. De
waardering voor de dag ligt erg hoog.
89% is van plan volgend jaar weer mee te
doen.
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Een hakmes met steel.
Slechts 10% wist dat nog niet zeker. Van de
deelnemers vond 74% dat er voldoende
monumenten
geopend waren: men bezocht
gemiddeld vier monumenten.
Voor

1988 is er ook al een nieuwe

datum

Dat laatste heeft ons bestuur vorig jaar ook al
getracht voor elkaar te krijgen. De andere
deelnemers van het Historisch Overleg
Alblasserwaard
achtten toen echter dat dit niet
de bedoeling van de organisatoren
van de
Open Monumentendag
zou zijn. Edoch
.
Graag willen wij ons als vereniging inzetten
voor de landelijke monumentendag.
Helaas ontbreken in ons dorp - met zijn toch wel rijke
historie - de daarvoor nodige monumenten.
Misschien heeft u een idee. Wij rekenen erop
dat u het ons dan laat weten.

AANWINSTEN
~~~~~~~~~_~~§2_~~~_1~~~~~~_~~§~
Een avegaar, oorspronkelijke
lengte 60 cm, later
verlengd tot 100 cm.
Een haarhamer met houten steel.
Een bijbehorend haarspit.
Een wiedhaak met houten steel.
Een rijshaak waarvan de door molm zwaar
beschadigde
steel intussen door een nieuwe
vervangen.
Een hooivork zonder steel.
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waarvan

eveneens

de steel

van de heer Joh. Huisman.

Een brandijzer met de initialen W.R.M. van
Willem RoMijn.
Schenking van de heer L. van Wingerden.

bekend:

17 september. In dat jaar zullen een aantal punten
extra aandacht krijgen, waaronder het verzorgen
van lesmateriaal voor de jeugd, het organiseren
van een landelijke prijsvraag en een betere
samenwerking tussen de gemeenten met weinig
monumenten.

Een dissel

Schenking

Een staand net voor witvis kompleet met houten loodreep.
Ca. 200 stuks dollen (drijvers) voor
winterzalmnetten.
Een drijfnet voor witvis met hout- en loodreep.
Vier aaskubben (fuiken) waarvan drie met
stalen ringen en één met houten ringen.
Een kruisnet.
Een drijfnet voor voorn (pooknet) met houten loodreep.
Ca. 70 stuks kurken drijvers.
Schenking van de heer C. Vaarwater, oudberoepsvisser.
De netten en fuiken werden gemaakt
door de vader van de schenker, de visser
A.A. Vaarwater, die in 1880 werd geboren en
in Den Bout heeft gewoond.
Vijf porceleinen schuiflaadjes,
afkomstig uit
een keukenrek met de opschriften "RIJST",
"VERMICELLI",
"SUIKER" en "MEEL".
Een porceleinen scheerzeepbakje.
Een met bont afgewerkte legerransel uit de
laatste wereldoorlog.
Schenking van mevr. Aan de Wiel-Groeneveld.
Een paar wollen griendwanten,
"tweeduimers".
Schenking van de heer A. Klop.
Een blikken deksel met ronde ruit aan de
bovenzijde voor gebruik op een koekblik in
een winkel.
Schenking

van de heer T. Egas.

is

is vervangen.

Een houten poppenwandelwagentje
van de SO-er jaren.

uit het begin
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Een fotoalbum uit het einde van de vorige
eeuw, bekleed met paarse stof waarop latoenkoperen ornamenten.
Anonieme schenking.

Als u ooit eens gaat fietsen of zich anderszins
voort beweegt in de Waard, dan moet u dit boek
gelezen hebben! Het telt 180 pagina's en de
prijs is f 50,--. Verkrijgbaar bij de boekhandel.
(ISBN 90-72134-01-X)

Een eikenhouten roer van vermoedelijk
een
aak, geteerd, roerkop blauwgroen geverfd.
Schenking van de heer A. de Vos.
Een hargstenen paal met ingebeitelde tekst
"P25-GR=-2R-5V",
afkomstig uit de stoep van
het pand Rivierdijk 449 (zie artikél elders
in dit blad) •
Schenking van de eigenaar van bovengenoemd
pand.

BOEKBESPREKING
DE STEM VAN HET WATER
P. Verhagen

Hoe
tijd

Een gedegen boekwerk over de schuilplaatsen
tegen
de vloed in de Alblasserwaard
en de
Vijfheerenlanden,
om bij de sub-titel aan te
sluiten. Een groot formaat in harde kaft, dat de
lezer een beeld geeft van de strijd die de bewoners
van onze gebieden eeuwenlang hebben gevoerd en
misschien ooit nog eens moeten gaan voeren.
Het verhaal wordt voorafgegaan door een drietal
korte kennismakingen
met het gebied en de
afsluiting bestaat uit een drievoudig afscheid.
Een boek dat het kopen absoluut waard is. Het had
zelfs nog dikker moeten zijn. Dit blijkt dan ook
uit de lay-out, die aanleiding geeft tot enkele
.kritische aantekeningen.
Maar gelukkig dat de wat poëtische tekst alles
goed maakt. En bovendien, als er minder
illustraties in stonden, dan had u minder
informatie!

anders

is dit

markante

punt

in enkele

jaren

geworden.

GEEN ZAND, GEEN ETEN
De Sliedrechtse baggeraars
1901-1986

en hun bond,

Eind 1986 verscheen er een alleraardigst
over de historie van de sociale aspekten
de baggeraars.
Het bevat

naast veel

groot aantal
80 pagina's.

informatieve

interessante

foto's,

boekje
van

tekst een
totaal

Verkrijgbaar bij de afd. Sliedrecht van de
Bouw- en Houtbond FNV, Willemplein
7 te
Sliedrecht. Het boekje kost f 12,50.
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SCHETS VAN DE NEDERLANDSE RIVIER- EN BINNENVISSERIJ TOT HET MIDDEN VAN DE 20STE EEUW
D.E. van Drimmelen
Een heel aardig boekje van de hand van de
vroegere inspecteur der visserijen. Het is
misschien daardoor dat het wat vanuit de
overheid geschreven lijkt. Dat is overigens
niet erg, in tegendeel zelfs, nu staan alle
regelingen, regels en regeltjes eens op een rij.
De tendens van het boekje is het verdwijnen
van de visserij en de daardoor ontstane
pqgingen om dit verdwijnen een halt toe te
roepen. Het telt 128 pagina's, is geïllustreerd
en kost f 15,--. Het is alleen verkrijgbaar
bij de Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij,
Postbus 433,
3430 AK Nieuwegein
(ISBN 90-80012025)
COMMANDOGROEP

BIESBOSCH

Van het Generaal Maczek-museum
ontvingen wij
de vierde, ongewijzigde
druk van dit aangrijpende en boeiende boekje over het
verzet in de Biesbosch. Hierin lezen wij de
realiteit van de ons van de plaatselijke
auteur Cees Baardman bekende verhalen.
Een interessant stukje geschiedenis,
geschreven door Bert van Driel (152 pag.,
pocketuitvoering,
met foto's en bijlagen).
Verkrijgbaar
in de boekhandel.
VERZET

deel

er

gaat over de

Voor ons, Hardinxveld~Giessendammers,
is echter
het tweede deel mogelijk interessanter.
34

128 pagina·s,
35,--.

f

f 35,-- en deel

STOEP OP, STQEP AF
Sliedrechtse vertellingen
tot de Rosmeule"

11

"van

96 pagina's,

't Kaoichie

Een verzameling alleraardigste
anekdotes
in "'t Sliedrechts",
samengesteld door de
dialektgroepvan
de Oudheidkundige
Vereniging
Sliedrecht. Een uiterst goed verzorgd boek,
geïllustreerd
en 144 pagina's dik. Zo'n boek
moet je hardop lezen, pas dan is het dialekt
goed merkbaar.
De prijs is f 24,50 en het is verkrijgbaar
bij de Sliedrechtse boekhandelaren.

Fieke

Dr. J. Buitkamp

West~Brabant.
Het eerste
L.O., L.K.P. en Trouw.

Twee interessante boeken voor een ieder
die zich wil verdiepen in de geschiedenis
van de laatste oorlog. Beide boeken zijn
voorzien van veel illustraties. Deel 1

GORCUMSE

IN WEST-BRABANT

In de achter ons liggende jaren verschenen
een tweetal boekwerken over het verzet in

Dat handelt over hetgeen zich in de tweede
wereldoorlog afspeelde in de Biesbosch en het
Land van Heusden en Altena. Het spreekt voor
zich dat daarbij de bekende "crossings" niet
onvermeld blijven.

SCHILDERS

Tissink

IN DE GOUDEN

EEUW

en H.F. de Wit

Als tiende deel in de serie Merewade verscheen
een boek over dit kunstzinnige onderwerp.
Een alleraardigste
uitgave, ofschoon de
kleuren in de zwart/wit uitgave node worden
gemist. Maar dat kan nu eenmaal niet anders
bij uitgaven met een beperkte oplage.
Het is een uiteraard zeér ruim geïllustreerd
boek van 104 pagina's. Het kost f 29,90 en
is verkrijgbaar bij de boekhandel
(ISBN 90-70544-06-7) .
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Het is het oorspronkelijke
proefschrift van
Dr. Henderikx. Een diepgravende maar heel goed
leesbare studie van 176 pagina's en IX kleurenkaarten.
Het boek is verkrijgbaar bij de
Historische Vereniging Holland,
p/a Rijksarchief Noord-Holland,
Kleine
2012 CH Haarlem (ISBN 90-70403-20-X) .

SCHADEVERGOEDING

NA HET BELEG

Houtweg

18,

VAN GORCUM

Dick J. de Jong

GESCHIEDENIS VAN DE WATERLOPEN EN DE
BINNENSCHEEPVAART
IN HET STROOMGEBIED VAN DE
BOVEN-MERWEDE/GORINCHEM-WOUDRICHEM-WERKENDAM
J. de Hoog
Een kloek boekwerk dat een beeld geeft van wat
er met en op de Boven-Merwede
in de loop der
tijd gebeurde. Mede omdat het behandelde
gebied aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam
grenst, bevat het boek voor ons veel
interessants.
Het uitstekend

geil lustreerde

boek telt

232 pagina's en kost f 45,-- Het is verkrijgbaar bij de boekhandel
(SBN 90-64695-66-0).
DE BENEDEN-DELTA
VAN RIJN EN MAASLANDSCHAP EN BEWONING VAN DE ROMEINSE
TOT CA. 1000

TIJD

Dr. P.A. Henderikx
Een boek met bijbehorende kaartenmap verscheen
als deel 19 in de reeks Hollandse Studiën>.
Het boek gaat over het belangrijke deltagebied,
dat zo tekenend is voor het Hollandse landschap.
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Bij het voorbereidend
onderzoek voor mlJn boekje
"Hardinxveld en Giessendam in de Franse Tijd",
publikatie 11 in de Historische Reeks, kreeg ik
een interessante declaratie in handen.
Deze declaratie

bevindt

zich

in het archief

van

de voormalige gemeente Hardinxveld en gaat
over de door deze gemeente gemaakte onkosten
in verband met het beleg van Gorinchem in de
periode november 1813 t/m maart 1914.
In genoemd boekje heb ik een uittreksel van
deze gegevens opgenomen. Onderstaand treft u
een uitgebreider overzicht aan van deze
declaratie "wegens gepresteerde Wagen
Vragten, Gidsen, Expressen, Vaarlonen,
ten diensten der Russische en Pruyssische
Troepen in den Jahre 1813 (..... ) en
1814".
Uit andere stukken blijkt, dat eerst bij de
hogere overheid is geklaagd over de vele
gemaakte onkosten en geleden schade. Een
verzoek om een schadevergoeding
in te dienen
werd gehonoreerd. Of het totaalbedrag van
ruim vijf tienduizend gulden (~) ooit is
ontvangen heb ik niet kunnen vinden.
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1. "Wagenvragten"
Jan Schalk
Jop de Jong
Cornelis Klijn
de Erve de Bas
Hendrik Ollemans
Engelb. Valkhof
Hend. v.d. Giessen
Jochem Sterrenburg
I. de Kuyper
Otto van Hattum
I. Collet

58
80
36
23
39
64
32
28
53
37
45

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.
à 3 gld.

totaal

f

"
"

174,-240,-108,-69,-117,-192, -96,-84,-159,-111,-135,--

f 1.485,-==========

Onder. expressen moet worden verstaan het doen
van - bijzondere - boodschappen.
Gidsen hadden
tot taak het vervoer van goederen en eventuele
troepenverplaatsingen
e.d. te begeleiden.
3. Vaar lonen
Jop Corn. de Jong
Arie v.d. Meyden
Dirk den Breejen

2. Expressen

Arie van der Meyl
J. Merkus
Huybert den Dunnen
Teunis van Lopik
Marynis Kreukniet
Jochem v.d. Bout
P.H. Vers loot
Jan Kronenburg
Jan de Heer
Arie van der Wal
Teunis Vers loot

90
26
85
69
50
32
15
35
24
30
15
15
23
13
15
29

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

4. Diverse

a. Aardappelen
C. de Rover

A. Baggerman
Wed. G. Bakker

à
à

à
à
à
à
à
à
à

à
à

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.

f

"
"
"
"
"

90,-26,-85,-69,-50,-32,-15,--

b. Bier

35,--

totaal

79
109
45
40
207
136

t
t
t
t
t
t

à
à
à
à
à

2
2
1
2
2
à 2

gld.
gld.
gld.
gld.
gld.
gld.

(1)
5 st.(2)
16 st.
2 st.
5 st.
5 st.

totaal

G. van Kuyk
A. Benders

24 ,vatrenà 6 g14.
2 vaten à 6 gld.

f
"
"
"
"
"

158.--.-245. 5.-81.--.-84.--.-220.10.-306.--.--

f

1 .092.15.--

15 st.f
10 st,"

f

162.--.--

13.--.--

175.--.--

24,--

30,--

c. Boter

15,--

G.J. de Rover
J. van Riel

15,-'-

4 t à 7t st.
32 t à 7t st.

f

(3)

23,--

13,-15,-29,--

~===~~~b~~

totaal

"

1.10.-12.--.--

f

13.10.--

d. Vis
Arie G. Goudriaan
Pieter Teun.z. Swets
Rokus Kamsteeg
totaal
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leveranciers

Corn. Snoek
P. Bakker

à
à
à
à
à

"

40,-36,-28,--

~===~~~b~~

met

en gidsen

Teunis de Leng
Jochem Sterrenburg
Kuyndert Klop
Pieter Sterrenburg
Leendert de Kok

totaal

van wagens

"

totaal

Corn.
Het gaat hier om het gebruik
twee paarden ervoor.

f

20 dagen à 2 gld.
18 dagen à 2 gld.
14 dagen à 2 gld.

f

"
"

22.--.-14.--.-16.--.--

f

52.--.--
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J.
Gijsbert Jz.
totaal

242
J.

""
der
e.41
Kaas
van
f
àst.
Rover
8
8.
Riel
st.
st
1.-45.
à128
50.11.
51.
s
t.
4!'
28.16.--S
de 238
4k
t'.
175.17.
8
4*
Meyl
212

f

f. Gedane vertering "voor tafelgelden van den
Commanderende
officier den Graave van
Klingstreem bij het beleg van Gorinchem"
343. 1.-Extra vertering voor de troepen bij:
" 1.467.
Kastelijn Cornelis Koens
358.
332.
434.
"
Kastelijn Dirk Ritmeester
2.-Kastelijn Jan Schalk

f

1.--

f

1.--

totaal

5.--

recapitulatie
a. aardapelen
b. bier
c. boter
d. vis
e. kaas

f
"
"
"

.,

f. vertering

1.092.15.-175.--.-13.10.-52.--.--

175.17.

8

" 1.467.5.--

totaal

5. Geleverde

materialen

a. hout en riet "tot het in orde brengen der
veerstoepen
en veerpaden op, en over het

IJs"

"1100
Wisboom
1278
fbos
76.--.-heUl.
Swets
1900
108.--.-zwaarriet
hall.
bos
2700" "
riet
Goudriaan475
bos
1500
118.16.-stuks
58.10.-47.10.-110.-.-51.--.-(5)
Tijze
dijkhorde
Klop
60,--.-Kwamsteeg
dijkrijs
Oorspr.
molen .in nov. 1904Bemaalde
afgebrand. tot ± 1965
Hardinxveld-Giessendam.

Jan
B.
Gt.
H.B.

(4)
330
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de Erve T. Swets
Jacobus Bouman
Pieter v. Ameren

"

400 bos zwaar dekriet
35
38manschappen
manschappen
900 bos holl. dijkrijs
250 bos zwaarriet

tI·

"

geleverd voor het maken
van paardestallen
en kribben
op de voorposten te
Schelluinen:
"
12 slijpdelen
(6)
"
14 sparren
"
Jacob v.d. Kooy
1300 bos dijkrijs
Werkhout voor de batterijen:
"
Jan Boxman
26 slijpdelen
"
9 ribben
Pieter

v. Ameren

"

7 spaD.ren
13 slijpdelen

totaal

40.--.-36.--.-25.--.--

12.12.-52.--.-41.12.--

9 -- --

"

6. 6.-20.16.--

f

892. 6.--

"

"

"

95.--.-10.18. 8·
17.06.--

f

123. 4. 8

f

2.-9.-22.
47.
138.
68.18.-9.--

f

892. 6.--

f

totaal
recapitulatie
a. hout en riet
b. ijzerwerk
c. leder
totaal

"
"

f

123. 4. 8
138. 9.-1.153.19.

=============
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(1)
(2)

(3)
(4)

(6)

c. leder
Jan Magnie
Hendrik Spoeg
Gijsbert Bazendijk

van Asperen

(5)

f

totaal

Klaas

Noten

19. 4.--

b. ijzerwerk (spijkers en ander ijzerwerk,
zoals ijshaken, ijssporen, bijlen, etc.
voor de werken aan de batterijen te
Schelluinen)
Jasper van der Kooy
Jan Boxman
Pieter van Ameren

f

man
385.--.-mand
6.gld.(2)
à 874.--.-1dagen
23
90.--.-11
90
gld.
Daggelden
en maaklonen
per

8

(7)

Een ton is hier een hectoliter.
De benaming
werd ook wel gebruikt
voor 5 liter, met een kop erop gemeten.
st = stuiver als het om geld gaat;
anders:
stuks.
Een ton is hier 4 vaatjes
van 40 kilo.
Slechts
een deel van de doortrekkende
troepen was bestemd
voor het beleg van
Gorinchem.
Met merendeel
van de militairen werd bij Hardinxveld
de rivier
over gezet. Mogelijk
werd het hout en
riet hiervoor
gebruikt.
Rijshout
dat voor versterking
van de
dijken werd gebruikt.
Een slijpdeel
is een zware plank, die
tijdens
het vervoer
achter een schip
werd gehangen.
Als oppasser
in het magazijn.
-WORDT
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Voorwoord

1

Drijverschuit

te koop

Schatvondst

2

in de Peulenstraat

Aktiviteiten:
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Subsidie
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18
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