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Voor u ligt het eerste mededelingenblad
van 1989.
Het is een gevarieerde uitgave geworden, waarin
naast bestuursmededelingen
ook veel ruimte is
gereserveerd voor geschiedkundige
artikelen.
Ongetwijfeld vindt u er iets van uw gading bij.
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Het lustrumjaar 1988 was een erg druk en enerverend jaar voor ons bestuur. Ik heb zo'n vermoeden,
dat 1989 daar niet voor onder zal doen. Het bestuur
staat klaar voor nieuwe aktiviteiten, publikaties,
een excursie, lezingen, etc. Ik mag de medio 1989
te verwachten opening van het museum
"De Koperen Knop" daarbij niet vergeten. Een groot
aantal personen is daar zeer aktief mee bezig!
Afwachten maar. U ziet het vanzelf.
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Vermeldenswaard
in dit verband is het volgende.
Eind vorig jaar kreeg onze Vereniging iets zeer
unieks aangeboden: een komplete smederij.
Het gaat hierbij om de voormalige smederij van
Giessen-Oudekerk.
Het is de bedoeling dat wij deze
smederij gaan herbouwen achter "De Koperen Knop".
Dat kost geld en dat kost energie aan arbeid.
Graag doe ik een dringende oproep aan u. Geeft u
op als lid van de eind vorig jaar ingestelde
"restauratiewerkgroep".
Samen gezellig bezig zijn.
Ieder op eigen terrein. Elke week is er weer een
boeiend samenzijn. Of - als dat beter uitkomt eens per veertien dagen. Ook mensen met twee
linkerhanden kunnen er terecht! Kom eens kijken
op woensdagavond,
vanaf half 8 in De Koperen Knop,
Binnendams 6. Het bestuur rekent op u!

Omslagfoto:
Een aantal
leden van de restauratiewerkgroep,
die elke woensdagavond
in "De Koperen Knop"
bijeenkomt

Voor het overige
jaar toe. Alleen
dat lukken.

wens ik u een goed verenigingsmet uw daadwerkelijke
hulp kan

D.J. de Jong
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EEN CURIEUZE

AANWINST

In juli van vorig jaar werden door à 11 0
H.L. Stasse een aantal zaken aan onze V
Jlt
ng
in bruikleen afgestaan. Enkele van deze z k
waren vondsten, die door de vader van de
bruikleengever,
die bakschipper was, waren verzameld tijdens baggerwerkzaamheden.
Hieronder bevindt
zich een voorwerp dat door de bruikleengever
werd beschreven als waarschijnlijk
een zegelstempel.
Daar heeft het voorwerp ook inderdaad wel iets van
weg. Het bestaat uit een rond houten gedeelte
met aan het
ene einde twee knobbels; het andere
einde loopt breder uit en heeft een vlakke
beëindiging.
Hierop is een messing plaatje b vestigd, dat met behulp van lipjes, die om
nd zijn g vouw n, is vastgehecht.
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handvat of gevest. De twee al
genoemde knobbels aan het gevest, op de plaats
waar het lemmet aansloot, vormen de aanleiding
hiertoe.
Het lemmet - het ijzeren gedeelte van de dolk - is
jammergenoeg niet meer aanwezig. Aan de hand van
vergelijkbare
vondsten is dit gedeelte echter go ü
te reconstrueren.
Zo

Het handvat is gemaakt van wortel- of knoes h
dat door zijn warrige structuur bijzonder
'I (111
en voor deze toepassing dus zeer ge schik . Ih
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beelding van de heilige maagd op h '
diende de drager van dit wapen te v jw
tegenslag en onheil. Een dergelijke si
gevest is vrij uitzonderlijk.
Het voorw
vervaardigd
omstreeks 1500.
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Met dank aan mevrouw Drs. L.J. Kooistra voor het
determineren van het hout. Doordat wortel- en
knoesthout een afwijkende structuur heeft,
was het niet mogelijk te bepalen van welke boomsoort het hout afkomstig is.
M.J.A.

de Haan

Heeft u interesse - ook als u op woensdag
niet kunt - dan horen wij dat graag.
Reacties aan het secretariaat.
EEN NIEUWE
Saterdagh

VEERPONT
den 4en Julij

1648.

Bij req.te van P. de Roovere, Heere van Hardincxvelt
ende Baillu van Suythollant, wert vertoont dat hij bij
desen jegenwoordigen
tijt van Vrede, tot gerieff van
d'ingesetenen
desen Landen genegen is, continuellijck
int veer van Hardincxvelt alst hert waeyt een seer
quaet water is loopende, waerdoor de Ponte
lichtellijck wat anders sal dienen gemaect, om
bequaemlijck
int water te cunnen blijven ende hij,
supplt. op des Generaliteijts
werfft binnen Dordrecht,
gesienheeft
verscheyden Ponten, daervan hij
oordeelt wel een bequaem soude wesen om in t' voorsz.
veer te gebruycken, die alle vermits in twee jaren
geen reparatie daeraen gedaen is, bij hoochwater in
de gront leggen.
Soo versoeckt hij om een proeve te mogen nemen, dat
den Raedt gelieve hem te vergunnen ene der vrsz.
Ponten met sijn toebehooren, die hij tot sijne
costen sal laten timmeren, te vreden sijnde deselve
Ponte, des vermaent sijnde, naeder te restitueren,
sonder refusie van costen te pretenderen,
oft indien
den Raedt in tijden ende wijlen tot vercoopinge
soude mogen verstaen, zoo veel daervoor te betalen
als een Ponte van gelijcke nature sal comen te gelden.

OP,OE

LEDEN

RESTAURATIEWERKGROEP

Op woensdagavond
zijn er wekelijks een aantal
trouwe leden van onze Vereniging
in
"De Koperen Knop" aan het werk. Met elkaar
zorgen zij ervoor dat straks het museum
daadwerkelijk
kan worden opengesteld. Er wordt
gerepareerd,
gepoetst, geschilderd, e.d.
Er is nog zoveel werk te verrichten, dat de
vaste groep best wat extra hulpkrachten kan
gebruiken.
4

Waerop gedelibereert
sijnde, is goetgevonden het
versoeck op conditien hierboven vermelt, te accorderen ende sal desen volgens den Equipagemr.
Halewijn aen de supplt. eene der voorsz. Ponten
met sijn toebehooren laten volgen, onder sijne
Recipisse.
Bron: Collo R.A., Raad van Brabant,
pag. 391v. R.A. 's-Bosch.
W. Leenman
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190,

van Hardinxveld
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EEN AANTAL

BIJZONDERE

AANWINSTEN

In elke uitgave van het mededeling nb
lezen over aanwinsten van het depot. T n
van het museum De Koperen Knop zijn van
Historische Vereniging Oud-Gorcum een aantal
bijzondere
schenkingen ontvangen:
vuurtest
perenpot
vergiet
diverse borden
2 Imari-potseleinen
borden
wandbord
5 eenvoudige horlogekasten
tinnen kan
5 kleine kopjes
Regout stroopkan
stenen tabakspot
diverse Meissn r
n sch

n,z
11 ti 1 \
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u 1,1 n

Giessengezicht,
vanaf
de brug
Foto uit collectie
Graftdijk
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"DE HOOIPORS"

over

de

(vanaf plm.

Parallelweg_

1900)

De naam
Wie vroeger
wist meteen

in Boven-Hardinxveld
sprak over "De Pors"
wat daarmee werd bedoeld: een kleine

bedrijvige buurtschap rondom een enorme hooischuur
waarin een hooipers stond opgesteld.
In Bovenhardinxvelds
dialekt maakte men van
hooipers "hooipors"
"De Pors".

boerenwagen
Het spreekt voor zich dat deze gift bijzonder welkom
Een woord van dank aan het bestuur van Oud-Gorcum
is dan ook op zijn plaats.
Mocht

u iets hebben

voor onze Vereniging,

al dan ni t

te gebruiken in het museum, dan kunt u dit elk
zaterdagmorgen
tussen 10.00 - 12.00 uur breng n
in het Historisch Informatie Centrum, Buiten d1[li

'1.

is.

en gemakshalve

werd dat dan

Een buurtschap waar je als kind heerlijk kon spelen.
Waar je voor je moeder een bus peterolie bij
"Sanna's" ging kopen en ook nog zoethout in het
kleine kruidenierswinkeltje
van opoe Blokland.
Verder een schuur waar het geheimzinnig donker was.
Je gluurde er naar binnen en ontdekte na een
poosje dat daar mannen bezig waren hoep te maken.
Nog een schuur en daar zaten op de knieën voorover
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gebogen een aantal mannen rietma·t n
Op "De Pors" was altijd wel wat te b

1v
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De hele buurtschap was gelegen op een stukj
lder
'buitendijks, op zijn Hardinxvelds
gezegd:
buitendeks.
Is het een stuk ontgonnen "Koffiepolder" of al bestaand aangeslibd land geweest?
De Hooipors had een bebouwing in de vorm van een
hoefijzer. In het midden van de U-vorm twee
enorme schuren. Eén schuur diende voor de verkoop
en opslag van petroleum. De andere was de grote
hooischuur waarin het hooi werd geperst en opgeslagen. om die twee schuren heen en er tegenaan
waren de woonhuizen gebouwd. Tien stuks in totaal.

Ten behoeve van die tien gezinnen waren er twee
w.c.'s beschikbaar. Die stonden, zoals toen de
gewoonte was, ergens buiten opgesteld. In dit
geval bij de hoepmakersschuur.
Later heeft men
op twee plaatsen w.c. 's bijgebouwd. Twee stuks
aan de achterkant bij de hooischuur en twee
stuks halverwege aan de oostkant. Een hele
verbetering.
Rond 1936 zijn van de achterste
vier huizen twee grotere gemaakt.
De buurtschap behoorde toe aan ene Elias Blokland.
Het is ons niet bekend of hij de hele Hooipors
heeft laten bouwen en daarmee de eerste
eigenaar werd.
Rietmattenschuur
Aan de westkant stond een rietmattenschuur.
Mannen op de knieën voorovergebogen,
breiden daar
rietmatten bestemd voor de verkoop en t.b.v. de
tuinders. Rietmatten breien was een zenuwslopend
werk. Het werd betaald naar het aantal dat men
breide.
In later tijd is een nieuwe moderne rietmattenschuur
gebouwd. Tot voor enkele jaren in gebruik geweest.
De eigenaar was de heer Willem Ritmeester, later
zijn zoon Cornelis.
Het matten;bréien
ging als volgt: op een soort lange
tafel lag een houten raamwerk ter grootte van de mat
die men ging maken. Telkens werd een bosje riet
neergelegd en met geteerd touw om houten klosjes
legde men een lus om dat bosje riet en snoerde het
vast. D~t werd steeds in boog tempo herhaald tot de
mat de juiste lengte had.

"DE HooIPORS"

Aan de westkant wat grotere en mooiere huizen.
In één daarvan woonde de eigenaar van De Hooipers.
Aan de oostkant eenvoudige arbeiderswoningen.
Zo'n huisje bestond uit één portaal, een vierkant
klein woonkamertje met daarin twee bedsteden en
een kachel. Op die kachel werd ook gekookt.
's Winters op eierkolen of hout, 's zomers
op petroleumstellen.
Verder een "leertje" n
zolder en dat was alles.

8

~~~R~~~~~~~~~~~~
Onder aan de dijk, aan de westkant, staat de
hoepmakersschuur.
Nog in originele staat.
Meestal werkten daar twee mannen in een schemerige
ruimte vanwege de kleine ramen. De gemaakte hoepen
werden later op een bepaalde manier opgestapeld
langs de dijk. Een bekend en vertrouwd beeld uit
vroeger jaren. De heer W. Ritmeester was eigenaar
van de hoepmakersschuur.

9

Olieschuur
Aan de oostkant van de Hooipors was in 1
m'dden
een onopvallende,
groen geverfde deur. D
chter
lang, onzichtbaar
aan de buitenkant,
een
n rme
grote en hoge ruimte waar petroleum werd verkocht.
Als je olie nodig had, ging je naar Sanna Blokland.
In Boven-Hardinxveld
zei men dan: "Even naar Sanna's".
Zij woonde op de hoek aan de westkant. Haar
dochter Willie ging je dan voor met een rammelende
sleutelbos naar die groene deur. Met veel geknars
en gepiep ging die deur open.

aan het stuur. Dochter Jannigje was er goed voor.
Winkelsluitingstijden
kende men nog niet. Tot
's avonds laat moest men klanten bedienen en vooral
te woord staan. Er werd vaak meer gebabbeld dan
gekocht.

De lege peter-olie-bus
werd gevuld en intussen
snoof je dat geurtje op en keek je als kind een
beetje angstig rond naar al die duistere hoeken
van die grote schuur. Je dacht aan de verhalen van
grote mensen. Eens had iemand daar zich opgehangen!
Sanna Blokland-Castel
was de weduwe van
El' s Blokl nd,
gen aar van de buurtschap,

zoals

v rm

st.k nt ligt hoger dan
v n is ni t bekend.
w

b
w
M n

n

g g
st grot

-g ootmo d r, de
r
n winkeltje
ov rl d n. In die tijd
ei le voorzieningen.
eigen onderhoud voorzien.

Een gedeelte van de toch al kleine woonkamer werd
als winkelruimte
gebruikt. Een glazen wand met
deur als afscheiding.
In het midden een toonbank met
een ouderwetse weegschaal. Glazen potten met gelukstoffees, zoethout en zuurstokken. Grote voorraadblikken voor koffie, thee, suiker, meel, e.d.
Stroop werd ook nog los verkocht. Papieren zakjes,
z.g. builtjes, hingen aan een touwtje geregen aan
een grote spijker.
Menigeen kwam
moest worden,

10

daar boodschappen
halen. Als er b zorgd
gebeurde dat per fiets. Grote
n

Nogmaals het vertrouwde beeld aan de oostkant
van het Krommegat

De hooischuur
De hooischuur lag ingeklemd tussen de woonhuizen.
Twee grote openslaande deuren aan de achterzijde van
de Hooiporsgaven
toegang tot de schuur.
Zeker voor die tijd al waren de afmetingen groot,
ongeveer 10 m breed en 25 m diep. Er stond een
hooipers die van hout was gemaakt. Een soort houten
kist van plm. 2 m hoogte en 70 cm in het vierkant.
Die kist werd dan volgestouwd met hooi. Deksel
erop gelegd, met ijzeren klemmen vastgemaakt.
Door een elektromotor aangedreven werd dan de
"bodem" van de kist omhoog geduwd. Zo perste men
het hooi tot pakken. De pakken hooi werden aan de
boeren verkocht.
Aan de achterzijde

van De Hooipors

lag een

11

haventje, dat in verbinding
stond m .
de Merwede. Het losse hooi werd aang vo
schuit. De hooischuur is altijd verpacht g west
aan ene Arie van Wijngaarden uit Buitendams.
Het was een familiebedrijf,
dat ook de aan- en
afvoer van het hooi verzorgde.
Waterstand
Zoals eerder gezegd, lag aan de achterkant van de
Hooipors een haventje. Van daaruit liep een brede
sloot langs de oostkant die verder ging langs de
dijk en de "Koffiepolder"
en eindigde bij de
Buitenwei. Die brede sloot langs de Pors had een
nuttige funktie.
De was werd er gespoeld, het
vaatwerk werd er gewassen. Drinkwaterleiding
was
toen nog niet aangelegd. De watertoren
is pas
in 1922 gebouwd. Tot dan gebruikte men slootwater
ook als drinkwater.
Er werd gewacht totdat het
was
n als de waterst nd op het hoogst was, w
m n nog
ven. Daarna
v r nd rst ld m n d t h
m
z nd n ander vuil
na r d b d m w
g z kt. All
huisvrouw n,ook van
d
nd r kan
v nddijk,
kw m n hun emm rs vullen
n li tnthuis
t rton vollop n.

11

's W'n ers hadd n d m ns n v
st van het hoge
wat r. D ltaw rk n b s ond n to n nog niet. Eb en
vlO d w rden nog ni t b herst.
Bij noordoostenwind
of harde storm kwam de hele Hooipors onder water
te staan. De mensen moesten hun huisraad naar de
kleine zolders brengen en woonden dan noodgedwongen
boven. Het water stond tot tafelhoogte in de woonkamer. Totdat alles beneden opgedroogd was, bleef
men boven en dat duurde vaak tot diep in het voorjaar.
Als de bewoners naar de dijk wilden, moest dat
met een bootje gebeuren. Met behulp van planken
konden ze hun hul.s binnengaan.
Het moet een heel ongerie
geweest zlJn voor die
mensen, maar zoals het toen met alles ging:
het werd geaccepteerd.
Er was geen buurtvereniging
die organiseerde.
Alles gebeurde spontaan. W

hulp nodig was, werd die geboden. Men wist alles
van elkaar, soms tot nadeel maar toch .....
,mèn deelde lief en leed in grote saamhorigheid.

~~~~~~~~_!:!J~
Wie nu op de dijk rijdt en de Hooipors pas.seert,
ziet niet veel meer dat herinnert
aan bovenstaand verhaal. Het grootste gedeelte van de
Hooipors is afgebroken. Dat gebeurde in de jaren
zeventig.
Sloot en haventje zijn gedempt. Alles is verdwenen
onder opgespoten zand. Het heeft allemaal plaats
moeten maken voor de industrie. Aan de ene ,kant
voor baggermij. "De Holland", aan de andere kant voor
de ijzer- en staalhandel Van Noordenne. Eén gedeelte
aan de westkant en een klein stukje aan de voorkant
zijn blijven staan. Mevrouw Ritmeester-Verheul
woont nog in één van de overgebleven woningen.
Mogelijk kan zij voor aanvulling zorgen wat
De Hooipors betreft.
G.N.

Dankers-Wervenbos

OPROEP
Bij het onderzoek naar zlJn kwartierstaten
stuitte
de heer J.H. Kloeg op een bijzondere gebeurtenis in
Hardinxveld
in het jaar 1715.
Een van zijn voorouders was CORNELIS LEENMAN,
gedoopt te Hardinxveld op 20-6-1706 als zoon van
ARY ARIENSZ LEENMAN en ANNIGJE CORNELIS SWARTBOL,
getrouwd:

Hardinxveld

5-7-1705.

Ary had een broer: CORNELIS ARIENSZ LEENMAN
(getrouwd: Hardinxveld
19-11-1699 met
Geertrui Abr. vande Ven)
Deze CORNELIS doet op 13 januari
van het overlijden van:
1. Ariens

Arienssen

2. Annigje Cornelis
3. Ariens Arienssen
4. Ariaentje Corsen

1715 aangifte

Leenman
Swartbol
Leenman
Leenman

12
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alle vier op dezelfde dag en alle vi r
worden persoonlijk
door hem voluit onder
Aan te nemen is dat bovengenoemde
1 en 2 e n echtpaar zijn, dat 3 hun zoon Adriaan is, gedoopt
1-2-1711 en dat 4 een dochter is van Cornelis zelf,
Ariaentje gedoopt: 16-8-1711.
Wat de heer Kloeg nu graag wil weten is of er op
die dag iets bijzonders
is gebeurd in Hardinxveld
waardoor zij alle vier tegelijk zijn overleden.
Gaarne uw reakties aan het secretariaat,
waarna de informatie zal worden doorgege~en
de heer Kloeg.
VOEDING

IN DE VORIGE

aan

EEUW

Onder deze titel willen wij over enige tijd
een publikatie het licht doen zien. Voor de
voorbereiding
van dit boekje zijn wij op zoek naar
medewerkers.
Als u zich opgeeft, helpen wij u
graag v rd r op weg. Aanmeldingen
bij het

s cr

UNIEKE
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VOOR LIEF'HEBBERS VAN OUDE VAARTUIGEN

Onlangs werd door onze Vereniging een originele
Hardinxveldse
zalmschouw aangekocht. Het doel hiervan
is dit schip voor het nageslacht te behouden en,
na restauratie,
in te zetten bij evenementen zoals
b.v. de gondelvaart.
Omdat

de restauratie

en het onderhoud

van een

dergelijk object veel tijd zouden vergen, waaraan
het uw bestuursleden
ten enen male ontbreekt,
werd gezocht naar iemand die dit schip wilde
adopteren, d.w.z. iemand die zou zorgen voor de
restauratie en het onderhoud. Als tegenprestatie
zou hij dan vrijelijk over het schip kunnen
beschikken en ermee varen wanneer en waarheen hij
maar wilde.
Gelukkig

hebben

wij voor

deze zalmschouw

zo

Schouwtjevaren was vroeger een geliefde
ontspanning. Foto afkomstig uit de collectie
Graftdijk

iemand gevonden in de persoon van de heer
B. de Ruyter, die nu bezig is met de restauratie
waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.
Onze "vloot" breidt zich
geleden werd ons opnieuw
aangeboden. Dit keer een
zaak om ons in te zetten

echter uit, want' kort
een historisch vaartuig
rietaak. Het lijkt ons
om ook zo'n rietaak

voor het nageslacht te behouden, want ook zo'n
vaartuig vertegenwoordigt,
evenals de zalmschouw,
een stukje van onze plaatselijke
historie.
Daarom zoeken wij ook voor dit schip een
pleegvader of -moeder. Iemand dus die bereid is
het schip op te knappen en te onderhouden en die het
daarna zelf maq gebruiken naar eigen goeddunken.
Vanzelfsprekend
kan, indien nodig, worden gezorgd
voor vervoer van het schip. Voor de restauratie
kunnen grote kostenposten voor materiaal en
eventueel werk door derden worden vergoed. Dit
alles natuurlijk in overleg met het bestuur van

14
15

de Historische Vereniging. Als u belárigstelling
hebt, kunt u kontakt opnemen met het secretariaat.

WINKELS,

WINKELTJES,

KOOPLIEDEN

EN MARSKRAMERS

Vroeger kende elk dorp en elke stad een groot aantal
winkels. Daarnaast kwamen er nog veel kooplieden
langs de deur. De jongere generatie kan zich daar
nauwelijks iets van voorstellen.
Dat is een reden
temeer om eens iets op papier te zetten over al
deze neringdoenden.
Wie van onze leden - of anderen die dit blad
lezen - wil hiernaar een onderzoek verrichten

schenken. De gedachten gaan hierbij uit naar
beschrijving van de steden en dorpen anno 1840,
het jaar dat de splitsing plaats vond.
Onze aktieve Historische Vereniging mag in dezen
niet achterblijven,
zo meent het bestuur.
Wellicht wilt u helpen bij het onderzoek dat nodig
is om gegevens boven tafel te krijgen. Het
bestuur zal u uiteraard wegwijs maken in de hiervoor openstaande mogelijkheden.
Opgaven kunt u richten tot het secretariaat.

en

informatie verzamelen?
Zoals gebruikelijk
is
zal het bestuur u met raad en daad terzijde staan.
D kunt zich opgeven bij het secretariaat.

In plaatselijke
dracht gestoken
personen
nabij
het pand van bakker Westerhout
aan het begin
van Binnendams

ONDERZOEK
Cees
of

Kabauw

beter

brengt

gezegd

zijn

aan

stoffen

mevrouw

De

aan

de

Koning-de

man,
Krey

en aan mevrouw Vlot-de Koning

HARDINXVELD

EN GIESSENDAM

ANNO

1840

In 1990 zal het 150 jaar geleden zijn dat de
provincie Holland werd opgesplitst
in
Noord-Holland
en Zuid-Holland.
De Culturele Raad
Zuid-Holland wil hieraan de nodige aandacht
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NAAR

STREEKDRACHTEN

Een andere aktiviteit van de
Stichting Publikaties Alblasserwaard
en
Vijfheerenlanden
is het oprichten van een werkgroep streekdrachten.
Deze zal gaan onderzoeken
welke specifieke kleding er vroeger in de
verschillende
dorpen, dus ook in Hardinxveld
en Giessendam, werd gedragen. Als u geinteresseerd
bent in dit onderzoek kunt u zich opgeven bij
het secretariaat van onze Vereniging.

17

WERKGROEP

STREEKTAAL

ZOEKT

INFORMANTEN

Sinds enige tijd is een Werkgroep Streektaal
Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden
aktief. Deze
werkgroep ressorteert onder de
Stichting Publikaties Alblasserwaard
en
Vijfheerenlanden,
die voornemens is om in de
toekomst een streekwoordenboek
uit te geven.
Voor het verkrijgen van de hiervoor benodigde
informatie zijn informanten van groot belang.
Als u wilt functioneren als informant, kunt u
zich opgeven bij ons secretariaat.

uitbetaald, bestonden uit het oppassen in het
magazijn van de gemeente (toezicht houden), het formeren van batterijen, het hakken van grienden,
omhakken van bomen, het herstellen van affuit
(= onderstel waarop de loop van een kanon of
mi traillpllr).
en tremwagens
(7), het maken van lansen voor lanciers,
het maken van schoenen, laarzen en paardetuigen,
het maken van hoefijzers, het maken van beslag aan
affuit en bagagewagens.
7. Vermiste

SCHADEVERGOEDING

NA HET BELEG

VAN GORCUM

(11)

Engel

zaken

Valkhof

Dick J. de Jong
In het mededelingenblad
van maart 1988
(10e jrg., nr. 1) stond het eerste deel van dit
artikel. Dit eindigde bij punt 6:de "Daggelden
en maaklonen". Hier volgt !:letvervolg:
6. Daggelden

en maaklonen

B. Wisboom
G. van Kuyk
Aart Benders

(vervolg)

R. van Lopik
timmerlieden:

"2.-"Ameren
v.d.
6
s
t.
50.
147
25.--.-25
f
7
5.--.-à 27
1gld.
40.
werkzaamheden
div.
4.-32.10.-28
Boxman
16.10.
-28
à250
Merkus
f
Broekman
27.--.-Snoek
42.--.-11
42.--.-32t
Dirk
28
Kooy
Magnie
hoefijzers
Nigglie
Spoeg
gld.
Kooy
dagen
dagen

H

"

fl.641.

schoenmakers:
Jan
Jasper

Dirk van Esseveld
Arie Mink

Dirk Ritmeester

H. van de Giessen
Erve de Bas
Arie Verschoor
Jan Azn. Klop
Pieter van Ameren

De werkzaamheden,

waarvoor

bovenstaande

1 paar wagentuigen
f
1 zadel
"
herstel van beschadigde wagen
"
1 boerenwagen
"
1 nieuw steekijzer
"
12 zakken met inhoud"
55 zakken met inhoud"
ledig vaatwerk
"
1 brandleer
"
4 kruiwagens
8 zakken met inhoud

"
"

1 koperen ketel
1 zadel
8 "koornzakken"

"
"
"

1 ijsschouw
haken

"

met ijs-

24.--.-15.10.-30.--.-68.--.--

5 -- --

14. 8.-71.10.--

8 -- -3 -- -12.--.-9.12.-13.--.--

11.--.-9.12.-67.10.--

1 steekijzer met
"
9 -- -bijl
1 boeren~agen met
tuigen
" 140.--.-1 boerenwagen
"78.--.-1 paard doodgeschoten"
84.--.-1 steekijzer
"5.--.-1 kelderwind
"26.--.--

lonen werden

18
19

Gerrit v. Maastrigt
Corn. Koens
Dirk Gelderblom
Klaas Jzn.
v.d. Heuvel
Gerrit den Breejen
Gerrit v.d. Heuvel
Pieter Sterrenburg
M. v.d. Giessen
Wed. B. Goudriaan
D. Gelderblom

2 bijlen
1 steekijzer
1 bijl met steekijzer

1 rijshaak
1 rijshaak
1 bijl met steekijzer
1 kachel kapot
idem
idem
met

"

5.12.-4.16.--

7. 8.-2. 8.--

"

1.16.-1.16.-7.16.-22.10.-17. 8.-24.--.--

"

63.--.--

"
"
"

"

f 863.--.--

totaal

8.Schade
Klaas

"
"
"

2 snoeimessen

1 boerenwagen
tuigen

Jop de Jong

f

aan loongewassen

de Groot

hennep
verbrand
horden, slieten en
staken
hennep verbrand
170 essebomen omgehakt"
10 essebomen omgehakt
18 appel- en perenbomen omgehakt
???

Erve de Bas

totaal

ij
~
9. Schade

en hennep
f 120.--.-10.--.-70.--.-170.--.-" 60.--.--

"
"

"
"

Willem
Leendert
Teunis
Kors
Gerrit
Jan
Cornelis
Marinus
Aginus
Gijsbert
aan gebouwen

Alle desbetreffende
gebouwen zl]ngebruikt
als
"ziekenhuizen",
alarmwachthuizen
en paardestallen.
Het voor de naam genoemde nummer is het op de declaratie voorkomende
gebouwnummer;
van straatnaam met
nummer was toen nog lang geen sprake.

"

"

H.B. Goudriaan
H.B. Goudriaan
Dirk Ritmeester
Hendrik Veenendaal

91.10.-79.--.-75.--.-40.10.--

2. 4.--

146 Jan Magnie
142 Jan Markus
156
157
162
168
169
170
174
175
178
180
181
188
312
318

Hendrik Baggerman
Hendrik Wisboom
A.H. Goudriaan
Schoolgebouw
Kerkgebouw
P. Keetelaar
G. de Geus
Hendrik Wisboom
Klaas van Asperen
Hendrik Koelewijn
Eng. Valkhof
Wed. Arie Koelewijn
Wed. Lucas Bakker
Wed. Jasp. Blokland

totaal

"

"

"
"

26.--.-35.--.-90.15.-13.--.-80.--.-456.--.-25.--.-110.-- .-13.--.-30.--.-24.--.-49.--.-6.--.-22.10.-11.10.--

f 1.704.9.--

10. Daggelden
54.--.-20.--.--

f 504.--.--

Erve
Fladderak
de
De
de
3
f"
Asperen
van
Jan
Harmen
Bas
135.--.-Klaas
17.--.-5.10.-212.--.-55.--.-Bruinings
Jong
Jop

130
131
134
139

Bij het gebruik van hun vaartuigen ten behoeve van
de militaire overtocht van Russische, Pruisische en
Nederlandse
troepen

"
der
f àvan
Vermeulen
Dirk
Brand
idem
de
idem
den
Gerrit
de
Rover
de
idem
idem
24
idem
Versluis
de
Brand
idem
idem
idem
v.d.
84.--.-Plas
idem
84.--.-31
Versteeg
Breejen
Ruyter
Jong
dagen
Meyden
gld
Adriaan
Dirk
21

" 304.10.-Ek
Wzn.
idem
v.
Boelhouwer
de
idem
Zondervan109
Baan
van
idem
de
87
idem
115.10.-Amersfoort
115.10.
-idem
Blokland
idem
àKloot
Lz.
Dzn.
idem
381.10.-381.10.-115.10.-304.10.-Boer
Houwelingen
idem
Arie
84.--.-31
Klop
Jong
Hoogendoorn
dagen
dagen
gld.
31

totaal

f4.084.10.--

RECAPITULATIE

"

"

en
overtocht
Lv.m.
zaken
Schade
en
maaklonen
Diverse
leveranties
Vaar
lonen
gebouwen
aan
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loongewassen
Geleverde
1. Vermiste
e
n materialen
gidsen
Daggelden
Expressen
"Wagenvragten"
Daggelden

" " ""

f"

1.485.--.-566.--.-104.--.-2.976. 7. 8
1.153.19. 8
1.641. 4.-863.--.-504.--.-1.704. 9 .•4.084.10.--

Wintertafereel
met graanhandelaar
Jan van den Berg met familie uit

Serie

~:

.

4.
0:

f 15.082.10.--

totaal
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ROMEINSE

MUNT

In ons mededelingenblad
8e jrg., nr.
werd een overzicht gegeven van de tot
bekende Romeinse vondsten binnen onze
Onder deze vondsten komen vier munten

1,
dan toe
gemeente.
voor.

In augustus 1988 werd door Alfred Hartog
een vijfde Romeinse munt gevonden op een bouwterrein in het uitbreidingsplan
Giessendam-West
. Bij inspektie
ter plaatse bleek dat hier grond was gestort,
die van elders was aangevoerd. De munt moet
daarom als "losse vondst" worden beschouwd.
De herkomst van de aangevoerde
niet meer worden achterhaald.

grond

kon

De munt is een zilveren antoninianus,
ook
wel een dubbele denarius genoemd. Op de
voorzijde prijkt de beeldenaar van
keizer Philippus I (244-249 n.Chr.) vergezeld van het randschrift
IMP (erator)
PHILIPPVS AVG(ustus).
De keerzijde toont een
zuil met het opschrift COS 111 en het randschrift SAECVLARES AVGG.
24

Het bijzondere is, dat deze munt werd geslagen
in het jaar 248 n.Chr. ter herdenking van
het 1000-jarig bestaan van Rome.

6,80

Land van Arkel, impost begraven 1703-1805, 30 blz., fl. 7,50
Land

Ser

1671-1727,

en trouw

REACTIES

~2_~~~~~~!~~~~~e!~~_!Q~_jE~~L_~E~_~
Op pagina 63 staat als onderschrift:
Tekening van A. van Bennekurn. Dit is niet de
kunstschilder
Aart van Bennek~,
maar de in
Gorinchem woonachtige
tekenaar Arie van Bennekom.
Op de oproep om herinneringen
uit de Tweede
Wereldoorlog kwamen twee zeer waardevolle reakties.
Maar helaas is dat niet genoeg. Wij doen daarom
nogmaals een dringend beroep op u om even kontakt
met ons op te nemen als u iets weet te vertellen
uit of over de oorlog, hier ter plaatse.
Het verzoek om auteurs leverde ook een positieve
reaktie op. De auteurs brengen bovendien zelf
hun onderwerp mee. Te zijner tijd hopen wij u dáarvan te laten meegenieten.
25

~~_:~~~~~~!~~~~~~~_~~~_~~~9~~~~~!9=~~~~~~~9~:
Pagina 12 vermeldt een stukje tekst dat is geleend
uit een kranteartikel.
De inhoud ervan kan bij de
lezer he~ idee oproepen, dat het gaat om het
latere gemeentehuis Damstraat 24. Dit is echter niet
juist; het gaat hier om het eerste Giessendamse
raadhuis, waarin later de toonzaal van Langedijk
was gevestigd.
Pagina

15 eindigt met de zin "Door wie is echter

niet bekend". Het gaat hierbij om de schenkingen
bij de opening van het raadhuis Damstraat 24.
Wij vernamen inmiddels dat het fraaie borduurwerk
op de voorzittersstoel
werd vervaardigd door
mevrouw Jas, de echtgenote van de gemeentesecretaris.

er niet in voor. In zo'n geval moet men de voorschriften volgen, die te vinden zijn in de officiële
WOORDENLIJST NEDERLANDSE TAAL. De Nederlands-Belgische
commissie geeft hierin naast de woordenlijst
ook
richtlijnen voor moeilijke kwesties als woordgeslacht,
spelling van bastaardwoorden,
de tussenk1anken
en het
gebruik van leestekens.
Het betreft in ons geval dus de verbindings-s
in
samenstellingen.
Die "s" wordt geschreven in de
volgende gevallen (ik vat samen) :

1.

2. in sommige samenstellingen
waarvan het tweede
deel met een s of een z begint en men dus niet
horen kan of er een verbindings-s
is.
In een woord als "kinderschoen"
hoort de s bij
het tweede deel van de samenstelling,
want dat
in de samenstellingen
met "kinder" geen s voorkomt, blijkt uit woorden als kinderkoor, kindertoelage, etc. Maar in dorpsschool wordt de
verbindings-s
wel geschreven, omdat in overeenkomstige samenstellingen
met "dorp" de
verbindings-s
voorkomt: dorpskerk, dorpsherberg,
etc. Stadszegel met een s, omdat stadswapen
een verbindings-s
heeft.

Voor deze reactie gaat een hartelijke dank uit
na':lrde heer J. van Merkerk, voormalig geme,énteontvanger

van Hardinxveld-Giessendam.

(

Naar aanleiding van de in het boekje opgenomen
lijst van burgemeesters
hebben wij een reactie
ontvangen waaruit blijkt, dat de genoemde
burgemeester
Plato naar Meerkerk is vertrokken.
De heer Plato was geboren in 1828 en overleed
in 1881.
Met dank aan de heer J. Schrijver
DRIJVERSCHUIT

te Meerkerk.

OF DRIJVERSSCHUIT?

Na het doorlezen van de voorlopige tekst van het fraaie
boek over de riviervisserij
in Hardinxveld heb ik de
eindredacteur
voorgesteld
het woord "drijverschuit"
met één s te schrijven. Ik kan mij voorstellen
dat
lezers zich later afgevraagd hebben of deze spelling
wel juist is. Ook mijn eerste reactie was indertijd:
dubbele s.
Maar omdat ik geleerd heb met de tussenklanken
"n" en "s" voorzichtig
te zijn, heb ik het woordenboek geraadpleegd.
En dan grijpt men allereerst naar
de Van Dale. Tot mijn beschikking
stond de negende
druk, maar tot mijn spijt kwam het onderhavige woord
26

in de samenstellingen
waarin een s wordt gehoord
tussen de samenstellende
delen: ambt-s-jubileum,
dorp-s-herberg;

En nu "drijvex:sschuit" of "drijverschuit"!
Geraadpleegde
woordenboeken
gaven geen uitsluitsel,
omdat het woord er niet in voorkwam. De volgende
stap is dan: woorden opzoeken die met drijver zijn
samengesteld.
In Van Dale (ge druk) komt alleen voordrijvervliegtuig
= vliegtuig dat op drijflichamen
rust. Het kwam mij voor, dat dit een vergelijkbare
samenstelling was en dus leek mij de spelling
drijverschuit met een enkele s goed te verdedigen.
Dat hetzelfde bootje ook een drijfschuit werd
genoemd, is in dit verband niet relevant.
Later
woord

kwam mij in een Ned. Duits woordenboek het
"drijverslinie"
onder ogen, een woord uit de

27

jagerswereld. Het houdt verband met een drijfjacht. Men kan zich afvragen of wij hier niet met
een ander woord drijver te doen hebben. Eigenlijk
zouden ter vergelijking
uit de vroegere visserijwereld meer samenstellingen
met het woord
drijver bekend moeten zijn.
Dan zou bekeken kunnen worden of op grond van deze
woorden, die de samenstellers van het woordenboek of
bewust niet opgenomen of niet gekend hebben,
het onderhavige woord toch niet met dubbele s
geschreven moet worden. Zulke woorden zijn mij niet
bekend. De naam "Drijvershof" van het restaurant
in Boven-Hardinxveld
is een nieuwvorming
en is op
zichzelf geen bewijs.
Als men drijversschuit
met dubbele s schrijft,
denkt men aan een drijver in de betekenis van
iemand die met zo'n schuit op de Merwede viste.
En werd in die betekenis het woord drijver vroeger
gebruikt? Als ik het goed begrepen heb, werden de
vloten of kurken, waaraan de drijfnetten hingen,
wel "drijvers" genoemd. Er kan evenwel een
betekenisontwikkeling
zijn geweest waardoor het
woord gebruikt werd voor de visser die in zo'n
bootje met drijfnetten zijn brood verdiende.
Is dat het geval, dan zullen er wel samenstellingen zijn gebruikt met drijver in deze
betekenis. Te denken valt aan woorden als drijversboot of drijversberoep.
Ik ken ze niet, maar dat
zegt niet veel.
Mochten zulke woorden bestaan hebben of nog bestaan, dan is er reden op grond van de eerdergenoemde richtlijnen de dubbele s in de onderhavige
samenstelling
te schrijven, dus ondanks het
drijvervliegtuig,
dat voor mijn oorspronkelijk
advies de bewijsgrond
was.
De Woordenlijst van 1954 heeft veelszins
duidelijkheid
geschapen, maar de juiste spelling
blijft in enkele gevallen een lastige en - voor
sommigen - een boeiende aangelegenheid.

W. van Wijngaarden

Sfeerplaatje

van

ooievaarsnest

huis van dokter Graftdijk
van Buitendams.
telefoonpaal

Let

ook

op

op

het

in het begin
de

fraaie

BOEKBESPREKING
HET DUITSE

HUIS TE SCHELLUINEN

Over de afkomst en ondergang van een commanderij
van de ridderlijke Duitse orde schreef
H.J. Zuidervaart een aanvulling op het boek
"Schelluinderberg".
Het is een rijkelijk geillustreerd
en lezenswaardig boek van 48 pagina's, dat te koop is
bij de boekhandel.
Prijs
ONZE

f 14,50,

ISBN 90-800183-1-7.

VOOROUDERS

IN DE BINNENWAARD

Bep Tukker-Rouwert-Boer

en Leo Barjesteh

Over personen die een rol speelden in het
dagelijks leven in de Binnenwaard van ca. 1500
tot ca. 1800 verscheen een alleraardigst boekwerkje. Het is een "must" voor geneaLogen,
maar ook voor alle andere in de streekgeschiedenis

geinteresseerden.

28
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Het Adresboek

F 22,75, Historische Vereniging Binnenwaard
(Molenhoek 3 te Molenaarsgraaf) , 101 pag.,
geïllustreerd.
VERWARRING

verschaft

ook informatie

over

doelstellingen,
aktiviteiten,
tijdschriften,
publikaties,
openingstijden,
etc. van de opgenomen
instellingen.

EN VERWONDERING

Terugblik 100 jaar Gereformeerde
Molenaarsgraaf-Brandwijk

Het Adresboek is een praktisch hulpmiddel voor al
degenen die betrokken zijn bij de lokale en
regionale geschiedbeoefening
in Zuid-Holland.
Het Adresboek kan besteld worden door storting van
12,-- (inclusief verzendkosten)
op giro
26 47 12 van Stichting Culturele Raad
Zuid-Holland,
onder vermelding van "Adresboek
Geschiedbeoefening".

Kerk

Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is een
interessant boekwerkje verschenen,
dat het
lezen meer dan waard is.

f

Terecht hebben de samenstellers
onderkend dat
die Gereformeerde
Kerk niet uit de lucht is
komen vallen, maar dat er heel wat geschiedenis
aan vooraf is gegaan. Duidelijk wordt uitgelegd
wat de oorzaken ervan waren dat de Doleantie
kon plaatsvinden.
Hetgeen volgt is doorspekt met feitelijke
gegevens,zonder
echter een dor, droog verhaal
te vormen. Integendeel zelfs: het is zeer de
moeite waard om te lezen en niet alleen voor
de inwoners van Brandwijk en Molenaarsgraaf.
Het boekje telt 36 pagina's en is voorzien
van veel illustraties.
Het is verkrijgbaar
bij
de heer P.A. van der Pols,· Reigerstraat
4 te
Bleskensgraaf.
Prijs f 22,50 (incl. verzendkosten) .
ADRESBOEK
In oktober

1988 verscheen

het "Adresboek

Geschiedbeoefening
en Cultuurbehoud
in
Zuid-Holland",
een uitgave van het Provinciaal
Overlegorgaan
Geschiedbeoefening
en de Culturele
Zuid-Holland.

Ràad

De gids bevat-260 adressen Vdn instellingen en
organisaties
op historisch en aanverwant terrein in
Zuid-Holland,
zoals: historische Verenigingen,
historische musea, archieven, monumentenorganisaties,
en genealogische
en archeologische
verenigingen.
Daarnaast bevat de gids 100 adressen van landelijke
instellingen op bovengenoemde
gebieden.

AANWINSTEN
Een houten tweewielige mestkar met bijbehorende
wielnaafsleutel
Schenking van de familie Arentze uit Ottoland.
Een blauw geëmailleerde
drinkkruik
Een schilderij van de hand van T. Egas,
voorstellende
de voormalige ophaalbrug bij het
Lingegemaal
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Een blokschaaf je
Twee steeksleutels
Een splitspen voor het splitsen
Een trekrnes
Schenking van de heer T. Egas.

van staaldraad

Een sloop, nette schort, werkschort,
geldzak en stukje baaien stof.
Schenking van de heer F. van Gelder.

babymutsje,

Een houten huishoudtrap,
zinken gieter,
4-pits blauw geëmailleerd oliestel,
strijkijzer
Schenking van de heer A. Groeneveld.

Schenking van
Alblasserdam.

merk

de familie

Seidel

Schenking

van de heer J. Klop.

Een zwarte muts, een witte "stadse" muts,
twee gehaakte mutsen, een omslagdoek, een
schort en een bril in doos.
Schenking van mevrouw W. Buyk.
Een microfiche-apparaat.
Schenking van B.V. Aann.

mij. B.M. van Houwelingen

Een collectebus met opschrift
"Gedenk Stichting 1940-1945"
Schenking van de heer H.H. de Bokx.
Een handvat waarin diverse gereedschappen
konden worden geplaatst
Schenking van mevrouw Van de Minkelis.
Grote foto op karton van de installatie van
de Giessendamse burgemeester Neijens in 1933
Schenking van de heer Van de Minkelis.

en Naumann,
Een schouw

V.d. Hil-aan

de Wiel,

Een kussen, deken, ronde blikken trommel,
leren beschermhoes voor polshorloge,
een aantal
leren riemen en handvatten voor een bièzen
koffer (karbies)
Een doosje met diverse lapjes, kantjes, etc.
Schenking van mevrouw Hogewoning.
Een "broodschieter",
een plank met lange steel
waarmee de bakker brood in de oven schoof
en het er weer uithaalde.
Schenking van de heer Kroon.
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draadsnij-ijzer.

Een bakje oud gereedschap.
Een staartbankschroef

Een theepot, steelpannetje,
theebus en bijbehorende koffiebus, beschuitbus,
twee trommeltjes,
een melkkan, koffiekan, suikerpot, tien messen,
een "Tjoklat"-blikje,
porseleinen
servetring
en theezeefje, twee houten serveerblaadjes,
een aardewerken bloemenvaas,
een geëmailleerde
"bazarbak"
(teiltje), een geëmailleerd
ovaal afwasteiltje,
een grote aluminium
aardappelschaal,
een geëmailleerde
po, een vijfdelig rookstel, een pluche tafelkleed
Schenking van de familie Aan de Wiel-Groeneveld.

Een handnaaimachine,
Dresden.

Een linkse tap en een 14-delig
Anonieme schenker.

Schoolbank met gietijzeren poten
Zand-, zeep- en sodastel
Schenking van de heer A.C. van der Meijden.
Vijf hooivorken
Schenking van de heer G. van

't Hoog.

Een rond handwerkrnandje met de kleuren rood
en groen
Schenking van mevrouw L.W. v.d. i'.ü.d~e~l.::>'
Een witte sprei met ingewerkt motief
Een gebroken wit tafelkleed met ingewerkt motief
Een merklap met voorstellingen
van o.a. de
verspieders met de druiventros en de Nederlandse
leeuw in diverse kleuren. Aan de onderzijde geborduurd de naam van de maakster en het jaartal
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HUIBERTIE SCHUT OUD 11 YAAR - 1827.
Herdenkingsbord
met dekoratie in kleur en tekst:
"ORANJE BOVEN 1813 -1913" en monogram "WVO",
merk Petrus Regout & Co., Maastricht.
Platte witte rechthoekige
schaal met reliëfversiering, merk Regout.
Schenking van mevrouw Hogewoning.
Grote trekzaag, lang 1,80 m, met lange houten
handvatten,
0,50 m.
Schenking van de heer W. van der Plas.
Blauw geëmailleerd
kruikje met oor en beugelsluiting.
Schenking van de heer T. Egas.
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Zinken kuikenvoerbak
met aan beide zijden
10 openingen.
Kuikenvoerbak
als voren met aan beide zijden
6 openingen.
Porseleinen eierstel
Groen geëmailleerde
oliekan
Een zwarte ouderwetse kassa
Ronde koekjestrommel
Rechthoekige
trommel met Mexikaanse decoratie
Rechthoekige
trommel met Hollands landschap
Rechthoekiq zwart blikje met bloemen in kleur
Groen rechthoekig theeblikje
Rechthoekig
trommeltje met bol deksel
Shagblikje
Klein koperen gewicht je van 1 of 2 gram
Koperen gewicht je met opschrift "1 NED ONS"
Twee witte stenen pijpen
Drie griffels
Ronde zilverkleurige
tabaksdoos
Porceleinen kinderkopje
Kolenschop met wit porceleinen handvat
Kachelpook
Houten pollepel
Weckthermometer,
merk WECK
Lorgnet in blikken etui, gevoerd met paars fluweel
Twee gestoken houten fotolijstjes waarvan één met
portret van C.I. van Hattem
Blauw plastic bordje met tekst "MAX TOELAATBAAR
GEWICHT 24.000 K.G.", afkomstig van de vroegere
Giessendamse
weegbrug

Geëmailleerd bordje, wit met tekst in zwart
"V. HATTEM'S HUISHOUD EN GESCHENKEN MAGAZIJN"
Geëmailleerd bord, wit, okergeel en bruinrood
met afbeelding van gasfles en tekst
"BENEGAS-ERKEND
DEPOTHOUDER"
Geëmailleerd bord, wit met afbeelding in groen
van pan en tekst in zwart "ZO'N EDY PAN DAAR HEB
JE WAT AN"
bnuin geëmailleerd met zwarte
1-Pits petroleumstel,
gietijzeren ringen en onderstel met reliëf
donkerh1auw, merk
2-Pits petroleumstel,
"BECCON-DOETINCHEM"
Kleine po, wit aardewerk, merk "SOCIETE CERAMIQUE
MAESTRICHT-MADE
IN HOLLAND"
Po, wit aardewerk, merk"BOCH Fes LA LOUVIERE IN
BELGIUM"
Po, ondersteek, z.g. "slof", wit aardewerk, merk
"N.V. De SPHINX v/h Petrus Regout & Co.
MAASTRICHT-MADE
IN HOLLAND"
Schenking van de heer C. van Hattem.

De

rokerij

tijdens

de

stormvloed

van

23 december 1954
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Reclamebord

Hendrik Florisse vld Adel (de Nadel-den Adel)
geb: te Leuven (onder Heukelum), naar Papendrecht
21-1-1753,
ondertr: 1765 te Papendrecht met Neeltje Otto

Twee pispotten van verschillend
formaat
Kolenkit, wagenkrik, kist met diverse oliestellen, kaasmes, e.d., zes blikken, twee
Keulse potten, beide met kapot oor, pot
voor hangplant, broodtrommel,
twee voetenkruiken, twee kruiken, lamp, graanmolen, zinken
gieter
Schenking van de heer E. Klop.

Arien Dirkse (de) Borste
1e kind gedoopt te Papendrecht

Diverse smeedijzeren materialen.
Schenking van de heer D. de Ruiter.

Jan Janz Decker
trouwt 1660 te Papendrecht

Gasmasker
Schenking

Willem Aryz van Dalum
(van Dale-van Dael~van Dalen)
trouwt 1692 te Papendrecht met Neeltje

Aert Besemer
trouwt 1610 te Oud-Alblas

uit de Tweede Wereldoorlog
van de heer H.A. de Kok.

STAMBOOMONDERZOEK

Jacob
trouwt

Een van de velen die zich bezighouden met
genealogie is mevrouw Van Blokland-Visser
uit
Papendrecht.
Zij deelde ons mede dat zij graag
bereid is gegevens uit te wisselen om het vele
moeizame onderzoek te vereenvoudigen.
Mevrouw
familie

Van Blokland zoekt
waarin voorkomen:

TEUNIS
gehuwd

gegevens

over de

Barent Ottoz Hello
j.m. van Woudrichem
trouwt 1761 te Papendrecht

v/der

Sluis

Cornelis

Wouters

Boerkens

Willems

met Maria

Tromp

de
Joost Jacobs (van) Hofwegen
j.m. van Sliedrecht
trouwt 1738 te Papendrecht met Marrigje

Visser

uitgezocht:
Jan Barentz
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Hermans

de Velde

Heyndrik Heyndriks de Heer
j.m. van Dubbeldam
trouwt 1674 te Papendrecht Grietje

Swartwater)

families

(Dirk)

Heyndriks Goverts van Herdam (Hardam)
trouwt 1641 te Oud-Alblas met Lijske?

KAMERMANS)

zij de volgende

met Ningetje

Jan Hendriks (v/d) Graaf
j.m. van Naeltwijk
(Sliedrecht)
trouwt 1724 te Papendrecht met>Teuntie

Als u op zoek bent naar andere families in of
uit Papendrecht, dan kunt u ook bij
mevrouw Van Blokland-Visser
terecht. Zij heeft
beschikking
over de doop- en trouwboeken van
Papendrecht.
Ook heeft

Gijsbrechts

de Groote

1674 te Papendrecht

Pieter Hendriks (v/d) Graaf
j.m. van Naeltwijk
(Sliedrecht)
trouwt 1722 te Papendrecht met Lijsbeth

1e kind geboren te Papendrecht
23-2-1710 - ARIEN

1-3-1711 BARBARA
(ged. L. Bayen Jans.

in 1699

met Neeltgen

Huyg(v/d)
Graaf
trouwt = 1722 te ? met Barber

ARIENS KAMERMANS
met MARTIJNTJE GOYERS

(ged. JAN ARIENS

Arienz

met Lijdewee

Kraal

j.m. van Loevestein
trouwt

1770 te Papendrecht

met Jannigje

Veth_
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I'
Jacobus de Koning (kingh)
le kind gedoopt te Papendrecht
(Jacobus)
Cleys Stevens Matena
trouwt - 1640 te Papendrecht
Annechien Geerits
Cornelis

Johannesz

j.m. van Jaersvelt.
met Maria Kleyn

Pieter Dirks van Wijngaarden
j.m. van Zwijndrecht
trouwt 1751 te Papendrecht met
Anna v/der Meent
wednr van Pietertje Plomp

in 1705

met

Ooms
trouwt

1724 te Papendrecht

Jan Ysackz Romijn
j.m. van Ridderkerk
trouwt
te
Aaltje Schorteldoek
overl: 18-1-1813 te papendrecht
(60 j)

STRAATNAAMGEVING
Aan de reeks van historische
straatnamen konden
weer enkele worden toegevoegd.
In maart 1988
besloot de gemeenteraad een mede door onze
Vereniging tot stand gekomen advies over te nemen.
Het gaat daarbij om het "Bedrijfsterrein
Nieuweweg 1987".

Arie Ariez Romijn
j.m. van Zwijndrecht
(Trasmolenaar)
trouwt
te
met Alida Lugterhof
overl: 24-12-1819 te Papendrecht
(36 j)
Pieter
trouwt

Abramse v/der Tak
1731 te Papendrecht

met Kuintje

Cornelis Cornelisz Verdoorn
j.m. van Werkendam
trouwt 1780 te Papendrecht met Neeltje
Jan Cornelisz

Arien

Jacobs

Cornelis Aryz Veth
trwout 1674 te Papendrecht
Ary Cornelis Vink
trouwt 1767 te Papendrecht
Pieterz

Omdat dit gebied in vroeger tijd veel grienden
kende, is aansluiting gezocht bij de griendcultuur. De in het gebied aan te leggen straten
gaan de volgende namen krijgen (achter de naam is
de betekenis vermeld) :

van Dalen
HAKGRIEND

Griend

die om de drie of vier

jaar wordt
met Teuntje

gehakt

Guys
WILGEHOUT

Hout afkomstig uit in de
griend groeiende wilgen

WIEDHAAK

Stukgereedschap
te wieden

HOUT SCHELF

Opgetaste

RIJSHAAK

Stuk gereedschap
te "snijden"

Vermeulen

trouwt 1683 te Papendrecht
Jasperina van Benschop

Mees

Stolk

Verheul

j.m. van Sliedrecht
trouwt 1752 te Papendrecht

Reakties graag via het secretariaat van onze
Vereniging: Buitendams 77, Hardinxveld-Giessendam

met

met Sijtje v Boxel

met Hilletje

Timmers

Visser

j.m. van Naeltwijk
(Sliedrecht)
trouwt 1735 te Papendrecht met Ariaantje

bossen

om de grienden

hakhout
om rijshout

Stolk
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INHOUD
Van de voorzitter
Een curieuze
aanwinst
Oproep
leden restauratiewerkgroep
Een nieuwe veerpont
Een aantal bijzondere
aanwinsten
De hooipors
Oproep
Voeding
in de vorige eeuw
Unieke kans liefhebbers
vaartuigen
Winkels,
winkeltjes,
enz.
Hardinxveld
en Giessendam
anno1840
Onderzoek
naar streekdrachten
Werkgroep
streektaal
Schadevergoeding
na beleg Gorcum
Stamboomonderzoekers
opgelet
Een bijzondere
Romeinse
munt
Reacties
Drijverschuit
of drijversschuit?
Boekbespreking
Aanwinsten
Stamboomonderzoek
Straatnaamgeving
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1
2
4
5
6
7
13
14
14
16
16
17
18
18
22
24
25
26
29
31
36
39

In 't voorleden
Ligt h ·t heden
In h

nu, wat worden

zal

W. Bilderdijk

