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VAN DE VOORZITTER

Het duurt niet lang meer of 1991 ligt al weer
achter ons. Gelukkig hebben de meesten van ons
straks een paar dagen vrij om de balans op te
maken. Ongetwijfeld hadden velen aan het begin
van 1991 goede voornemens. Sommige daarvan zijn
wellicht uitgevoerd. De meeste zullen echter wel
het slachtoffer geworden zijn van de harde en
haastige maatschappij. Externe factoren maakten
die realisatie onmogelijk. Toch denk ik dat het
goed is juist te kijken naar die dingen die wel
voor elkaar gebracht zijn. Dat geldt ook voor
onze vereniging. We realiseerden het een en
ander in het afgelopen jaar. Een van die dingen
is dit mededelingenblad.
Beloofd is beloofd: een derde mededelingenblad,
.....omdat er momenteel geen tweede publicatie
voorhanden is. Het bestuur van de vereniging
heeft zich weer optimaal ingezet om u iets voor
te schotelen, waarvan u zult smullen. Op zich al
iets om tevreden over te zijn. Over smullen
gesproken. Tot nu toe kregen wij 52 ingevulde
vragenlijsten over eten en drinken in het ver-
leden van u terug. Geen slecht resultaat.
Een ding uit de lijsten wil ik graag al verklap-
pen. Veel van de reflectanten meldden dat er met
kerst een tam konijn werd gegeten. Misschien een
idee om daarbij dit jaar aan te sluiten. En
bovendien krijgt u een "kerst-special", om na-
dien eens lekker onderuit gezakt op de bank
plaats te nemen.

c Niets uit dit mededelingenblad mag ter puhl
katie worden overgenomen zonder schri t I 11

10 temming van de Historische V (11 q IIq
I1 lldlnxveld-Giessendam en/of de met nlml
IJ noem auteur.

Is zo'n kerstnummer nu wel historisch ver-
antwoord, zult u zich misschien afvragen. Ja,
dat is het. Kerstmis is zo oud als de weg naar
Kralingen. Ouder zelfs. Nog ver voordat deze
uitdrukking zijn intrede deed, was er al kerst-
mis. Ik hoop dat u veel goede kerstdagen en een
prettige jaarwisseling zult hebben.
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Voor het nieuwe jaar heb ik alvast een goed
voornemen voor iedereen van u: Maak in 1992 eens
een ander lid van onze Historische Vereniging.
Wacht daarmee niet te lang, want dan bent u al
vergeten wat u zich had voorgenomen. Doe het al
direct in januari.

Dick de Jong

De Tiendweg met de molen in de sneeuw.

KERSTAVOND

Naast de kerstmis neemt ook de kerstavond een
aparte plaats in in ons volksleven. Daarover
zijn al vele, vaak emotionele, verhalen ge-
schreven. Onder de titel "kerstavond" trof de
redactie onderstaand verhaal aan in "De Jager";
het blad van de KNJV (Koninklijke Nederlandse
Jagers Vereniging).

Voorzichtig schoof hij z'n krakkemikkige fiets
aan de achterkant onder een grote spar. Hij
wist het precies. Nog evenaan die laaghangende
tak trekken en dan was er van de weg af niets
meer te zien. Ja, hij moest voorzichtig zijn,
de nieuwe opzichter had z'n ogen niet in z'n
zak. Een grijns vloog over zijn gezicht. Hoe
vaak was hij nou voorgeweest? Elf keer? Twaalf
keer? Ja, twaalf keer. Flarden vande laatste
rechtszitting vlogen door zijn hoofd. "Deze man
zit het stropen in het bloed." en "Ik vraagdan
ook om vrijspraak." Haar dat ging mooi niet
door. Het ergernis dacht hij terugaan de boe-
te. Hij gromde in zichzelf, hurrr", zonde van
de centen. En hij had nog wel een andere fiets
willen kopen van die centen. Nogmaals gromde
hij. Bah, wat een woord, uit-ke-rings-trek-ker,
hoe hebbenze het verzonnen. Nee,dan v66r de
oorlog, de steun, dat was tenminste duidelijk.
Hoewel, geen van beide een vetpot. Ook toen
ging hij al ui t stropen. Hij stak de handen in
de zakken van z'n oude jekker, links de rol
koperdraad, rechts het tangetje. Een vertrouwd
gevoel. Even later haalde hij het eerste konijn
ui t een strik. Hij moest opschieten, in het
oosten was hetal licht.

Het liep tegen negenen, toen hij, drie konijnen
in d~ fietstas, langs het dorpshuis reed. Hij
zag het direct, deksels, vandaag werd er ge-
jaagd. De dokter, die z'n zwager, die kerel uit
Den Haag, hoe heet-ie ook alweer en waarachtig,
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die jonge vent uit het dorp, die nog maar net
een akte had, die ging ook al mee. Door de
ramen zag hij in de zaal een groep drijvers,
Arend-Jan Lenting, Klaas de Jong, Berend Weer-
ding en nog een paar bekenden. Die stonden met
zIn allen al aan de koffie. "Dat wordt wat
vandaag", mompelde hij, "mörgenvro langs de
haozen strikk'n". Hij zette zijn fiets in het
schuurtje. Hier had alles zijn plaats. Links
boven het werkbankje, keurig op een bord, ha-
mer, nijptang, zaag, handboor enz. Rechts,
hangend aan de wand, z'n tuingereedschap, alles
keurig in het vet. Tegen de achterwand hingen,
schijnbaar achteloos wat oude kleren. Hij haal-
de ze weg en tilde toen een rechthoekig stuk
uit de wand. Erachter zat een ruimte van onge-
veer 70 cm. diep over de hele breedte van het
schuurtje. Hij stapte door de nauwe opening en
hing de konijnen aan een stok. Achterin hing
nog het haas van gistermorgen. Alles ging weer
op z'n plaats. "Knappe keerl, ajze hier vindt",
mompelde hij, denkend aan 'de opzichter. Hoe
vaak zou hij hier in de oorlog geslapen hebben?
Hij grijnsde weer, de landwachters hadden ver-
schillende keren huiszoeking gedaan, maar hem
nooit gevonden.

Hij kon het niet laten. Hij moest er even heen.
Tegen elf uur fietste hij weer door het dorp,
hij moest weten hoe z'n grote concurrenten het
er vandaag vanaf brachten. Daar waren ze, hele-
maal achter in het veld, bij het diepje. Vaag
hoorde hij twee schoten, maar hij kon niet zien
wat er gebeurde, de afstand was te groot. Even
later kwam het hele gezelschap over de landweg
op hem aan. Hij begreep dat direct. "Now nimt
ze die lege stukk'n langs 't kanaal hier opan"
Tegen de koude noordwester in hobbelde hij
richting kanaaldijk.

Op de hoek stond kromme Derk met de wildkar.
Eén blik erin was genoeg om hem gerust te stel-
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len. "Moj." "Goei." "No, how geet?" "Dunnegies,
wie hebt er nog maar veere." Hij zette z 'n
fiets duidelijk zichtbaar tegen een dikke eik
en zocht een plaatsje. Ja, hier. Hier kon hij
de landweg in zo'n volle lengte overzien en had
hij ook nog zicht op de kanaaldijk. Daar kwamen
altijd wel wat fazanten af. De jachtgroep viel
uiteen. Vier geweren kwamen op hem toe, de rest
ging achteruit. Hij had het dus goed gezien, de
laatste drift voor de middag, langs het kanaal.

Tevreden knikte hij met het hoofd, zo zou hij
het ook gedaan hebben. Minuten later klonk een
langgerekte toon op de jachthoorn. Van dichtbij
antwoordde de dokter. In de verte geschreeuw.
Een grijze schim schoof door het veld, werd weg
in een greppel een heel eind verder pas .weer
zichtbaar."Dèn keerl op den dam krig de kaans,"
mompelde hij. Het haas ging over de bol en pas
daarna: "Bons." Geroep in de verte."Wartoe voor-
uit". Daar kwam er weer één. Ook over die dam?
Nee, verder deze kant op, zijn scherpe ogen
zochten de andere geweren. Daar, onder die
struiken en daar achter de hekkepaal en de
dichtstbijzijnde, duidelijk zichtbaar voor hem,
tegen een eik. Dat was de dokter. Het haas was
al dichtbij, geen schot. Over de wal, met een
hoge boog over de sloot, geen schot."Zie staot
ok veul te wied oet mekaor, zie kunt er makke-
lik deur." Hij begreep er niks van, die geweren
stonden veel te ver uit elkaar, vond hij. 't
Vorige jaar was dat net zo. De meeste hazen
gingen er toen tussendoor. uit de kanaalwal
kwamen een paar fazanten omhoog. Een haan zette
zich hoog op tegen de wind en draaide toen af
richting geweren. Hij kon hem prachtig volgen,
de sterke vogel, z'n gloedvolle kleuren oplich-
tend in de morgenzon, sneuvelde hoog in de
lucht."Mooi schot, mooi schot", mompelde hij,
voelde bewondering voor de schutter. Bij de
dokter gingen een paar hennen onbeschoten door.
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"Goeie, zie scheet gien hen'n," prees hij.
Nou had hij het wel gezien. Met een knikje naar
Derk stapte hij op z'n fiets, reed naar de
middagpot . Niet dat hem dat wat kon schelen,
maar een mens moet toch eten. Eigenlijk was er
niets meer wat hem kon schelen, sinds zes jaar
geleden zijn vrouw overleed. Dat was net als
nu, vlak voor de Kerstdagen.

De volgende morgen, het was nog donker, reed
hij al door het dorp, op weg naar zijn haze-
strikken. Zo vroeg en dan op zondag zou de
opzichter nog niet in het veld zijn. Die had
natuurlijk de jachtdag van gisteren nog in de
benen. Hij voelde het, dit was zijn dag, het
vrijgekomen wild was naar het bos getrokken,
vandaag zou hij zijn slag slaan. Aan de bos-
rand, waar gisteren de jacht langs trok, haalde
hij een kwartier later het eerste haas uit een
strik. Hij stelde het koperdraad opnieuw en
liet z'n buit in de fie~stas glijden. Hij
gnoof. Dit was zijn dag ....

Even later, op de dam van Hendrik z'n stuk, hij
zag het al van ver, daar lag er weer één. Dat
kon ook niet missen, dat mooie, drukbelopen
hazepaadje tussen hek en paal. De fiets tegen
een berkje, aan de kant van de weg deed-ie
omstandig alsof hij moest plassen. Hij frunnik-
te aan z' n gulp en keek onderwij 1 stiekem om
zich heen. Nee, niks te zien .... Toen hij de
stijf aangetrokken strik losmaakte, was daar
ineens dat geluid. Hij verstijfde en keek om.
"Ik doch gustern al, op Zöndagmörg' n moek mar
es 't veld in," zei de schut. "Blikskaoter" ,
zei de oude man, "ei bint vrog op." De oppasser
knipte de strik los en wenkte hem mee te gaan
naar de fiets. Hij liet beide banden leeglopen
en keek in de tassen. "Fiets metneem'n," zei
hij kortaf. De oude gromde en dacht: "Rötkeerl,
lillike rötkeerl." Hij had er de pest in, dit
was dan de dertiende keer. En nou liet die vent
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hem ook nog dat hele eind met die fiets sjou-
wen. Wat zou dat nou, een paar hazen stropen.
Dat had hij toch z'n hele leven lang gedaan? En
die uitkering dat was toch niks? Huh, armoe
troef. Hier was toch wild genoeg? Die jagers
hoefden toch niet alles alleen te hebben? En
die smerige opzichter, die zou-ie ..... Hij liep
zichzelf weer lekker op te draaien, gromde als
een beer .... "Die rötkeerl."

Kerstavond. Het was stil in het huisje van de
oude stroper. Hij zat in z' n krakende rieten
stoel in z'n bijbel te lezen. Na het eten had-
den de herinneringen aan zes jaar geleden hem
bestormd. Zijn vrouw .... Met de vinger wees hij
het bij: 1 Corinthiërs 13, het eerste vers. Bij
vers 3 stokte zijn vinger: "En al ware het dat
ik alle mijne goederen tot onderhoud der armen
ui tdeelde ... " Bij vers 4 bleef de vinger nog
langer steken. Hij las en herlas de verzen 4
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tot en met 7 en er daalde mildheid in zijn
ziel ..."de liefde is niet afgunstig ...zij wordt
niet verbitterd ...zij denkt geen kwaad ...zij
verdraagt alle dingen ..." Toen werd er hard op
de achterdeur geklopt en hij sloot het Boek.
Stommelend scharrelde hij in het schemerduister
naar de deur en deed open. Twee personen ston-
den daar in het maanlicht op het smalle klin-
kerstraatje. Vol verbazing keek hij hen aan, de
schut en zijn vrouw .....
"Wat hej?" vroeg hij afwerend. "Wij wilt naor
de karstuutvoering en wij dacht'n, ei zit hier
ook mar allèn, gaoj met oes?' zei de opzichter.
De oude man stond stil naar hem te kijken.
Wacht eev'n,"zei hij,"ik kom eran".

Snaphaan

GOED EN SLECHT NIEUWS

Waar al voor gevreesd werd, gebeurde in de
vroege herfst van 1991. Met het eerste vallen
van het blad verdween haast 'geruisloos een van
de weinige monumentale panden, die ons dorp nog
rijk is. Met groot vertoon sloopte Rijkswater-
staat Kastanjehof. Het bestuur van onze vereni-
ging heeft met groot leedwezen kennis genomen
van dit staaltje cultuurbarbarisme.
Tot zover het slechte nieuws. En dan nu het
goede. De Peulenstraat werd niet alleen armer,
ook een stuk rijker. Dankzij het voortreffe-
lijke particuliere initiatief van Bram Degeling
werd de gevel van het pand Peulenstraat 225
opgeknapt. Een voorbeeld voor velen. Er ont-
stonden twee etalages, die zonder schreeuwerige
kreten en misstaande luifels, ongetwijfeld de
aandacht trekken van iedereen, die er langs
komt.
Vanaf deze plaats een eervolle vermelding voor
de initiatiefnemer. Het opknappen geschiedde in
dit geval op een historisch verantwoorde ma-

~ nier. Dat is niet overal in het dorp zo. Vooral
aan de kleur is aandacht besteed en helaas is
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"KERSTMIS OP DE GIESSENBURGH ANNO DOMINI1300"

OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING LEZING RIVIERVIS-
SERIJ

Bijna veertig jaar geleden verscheen in het
Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken onder-
staand verhaal van M.W. Schakel. Uit die kerst-
fantasie blijkt dat Schakel ook toen al boeiend
kon schrijven.

Veel was er de laatste jaren veranderd in het
schier onmenselijk bestaan van de 'dorpers' in
deze gewesten, ook in dat van degenen, die
leefden en sloofden in de heerlijkheden en
baronieën tussen Leck en Meruwede.
Ja, kon men het leven van hun vaders en groot-
vaders eigenlijk wel 'leven' noemen? Was het
niet een veel te grootse benaming voor het
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Toch is de grote ommekeer gekomen. En het was
een ridder, die haar bracht, ja, wat meer zegt,
het was een graaf. Graaf Floris V.
Wonderlijk was het, hoe hij op zijn rondreizen
door deze streken, de horigen bejegende. Hoe
hij ze gebood op te staan en niet met het hoofd
voorover neder te knielen als hij aankwam. "Gij
zijt mensen, als ik" placht hij te zeggen. Het
klonk in hun oren als een vreemde melodie, die
over wijde zeeën aan komt ruisen. Er moeten.
zich wilde taferelen afgespeeld hebben als hij
op de kastelen in de buurt een dag te gast was.
Hij wilde een dijk langs de Lek en één langs de
Merwede en één in het oosten en één in het
westen. De horigen, die in de burchttuin werk-
ten, vertelden ervan. De meiden die binnen hun
dienst hadden, fluisterden er van. "Het is", zo
zou de graaf gezegd hebben, "niet voldoende dat
jullie nu hoog en droog achter deze muren zit-
ten als het water komt. De keuters in hun lemen

hondenbestaan van deze kromgebogen, naar de
aarde toe gegroeide lijfeigenen? Hard was hun
lot, zonloos hun zijn in dit land van modder en
water. Hoe schril stak daartegen af de vorste-
lijke pracht en praal die de ridders op de
kastelen - onneembare burchten in dit land -
ten toon spreidden. Die een verkwistende sta-
tie voerden van de vruchten van de arbeid hun-
ner horigen. Jaar in jaar uit sleepten zij dat
bestaan voort in hun lemen hutten. Geen baas
over het eigen lichaam, geen meester over het
eigen nageslacht.
Tot de grote verandering gekomen is. Wie durfde
aan die verandering denken?
Ja, wie kon aan die verandering denken? Het
leven was immers nooit anders geweest en hoe
zou in het hart van die ellendigen ooit het
verlangen om te zijn als de ridders, langer dan
enkele seconden geleefd hebben?
De burchten lagen vlakbij en toch waren ze ver
weg, verder wellicht dan de sterrenhemel.

altijd het geval in ons do p. Soms
witkwast te snel ter hand gnomen.
over smaak valt nu eenmaal niet te

dat niet
wordt de
Maar ja,
twisten.

De lezing over de riviervisserij, die onze
vereniging op dinsdag 26 november 1991 organi-
seerde, is zéér druk bezocht. De ruimte was
afgestemd op het aantal mensen dat normaal onze
lezingen bezoekt. In dit geval bleek de ruimte
echter niet voldoende. Daardoor konden 40 à 50
personen de lezing helaas niet bijwonen. Zij
behoeven ~chter niet l~ng teleurgesteld te zijn
want het 1S de bedoel1ng om bovengenoemde dia-
lezing op 14 januari 1992 te herhalen en wel
in het Hervormd Centrum, Talmastraat 9 te
Hardinxveld-Giessendam. De avond begint weer om
20.00 uur en is voor een ieder gratis toeganke-
lijk.



hutten langs de dijken en in de velden dienen
ook beschermd te worden."

Die dijk is er gekomen. Zij hebben ze zelf
opgeworpen. De edellieden stemden morrend in de
plannen van de graaf toe. De dijk was het begin
maar er kwam nog veel meer. 0, het keren van
het wilde water betekende voor die arme lieden
ontzaglijk veel, maar het zonk in het niet bij
dat ene, dat heerlijke, dat ook gekomen was, de
VRIJHEID. Het was uit met de horigheid. Vrij
waren ze, vrij als de ridders. Tenminste, dat
dachten ze. Was het ook zo?

Ten dele, ja. Voortaan bebouwden ze hun eigen
akkers. Trokken ze de ploeg door de eigen aar-
de. Maar de hand van de heren bleef drukken,
want het was met morrend hart dat ze aan de
eisen van hun graaf gevolg gegeven hadden. Ze
moesten met de ene hand wat geven, ze haalden
het met de andere terug. Het landvolk klaagde
niet. Zij, die uit de horigheid kwamen, voelden
niet dat hun vrijheid slechts ten dele was. Zij
waren met dit halve ei gelukkig. Gelukkig, tot
1296. Toen kwam de angst terug. Het gerucht
liep, dat graaf Floris V, hun Graaf, hun afqod.
was zijn eretitel niet "de keerlen God", dat de
grondlegger van hun geluk op wrede wijze door
de edelen vermoord was.
Wat zou er nu gebeuren? Zouden de edelen, nu
toch weer ?
Ja, zij wilden wel, maar ze dur·fden niet een,
twee, drie. Het landvolk, getreden uit de zwar-
te nacht van het diensthuis , zou zich de een-
maal verworven rechten niet zo laten ontnemen.
In Delft werd Wolfert van Borselen, de harde,
trotse voogd van de 16-jarige zoon van Graaf
Floris vermoord. Er heerste spanning in Holland
en Zeeland. Er was spanning, ook in de landen
tussen Lek en Merwede. En de kastelen waren
verder weg en ongenaakbaarder dan ooit.
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Zwaar had de hand God's op het landvolk gedrukt
in de zomer van 1300. Een grote droogte en een
verzengende hitte had de hennepakkers en de
roggevelden even kaal en troosteloos gemaakt
als de braakliggende landerijen. (In de middel-
eeuwen paste men het zogenaamde drieslagstelsel
toe: verdeling van het bouwland in drie gedeel-
ten, waarvan één gedeelte telkens om de drie
jaar braak lag. Toen was er een muizenleger
uitgezwermd over de naar regen hijgende velden.
Alles op hun weg vernielend, de laatste groene
sprietjes stelend.Geen rogge en geen hennep.
Dat betekende geen brood en geen handelswaar.
De herfst kwam met slagregens. De landen tussen
Lek en Merwede veranderden in een grote, taaie,
brij-achtige moddermassa. In de klei-bestreken
woningen hing een sombere atmosfeer. Er heerste
droefheid en er leefde wrok in de harten. Wrok,
niet tegen God. Wat Hij doet, dat was welge-
daan. Deze bezoeking kwam tot hen vanwege hun
zonden. Niemand twijfelde er aan. De wrok gold'
de heren op de burchten en hun tiendenaars. De
laatsten waren op hun gezette tijden langs de
hutten en bedoeninkjes gegaan. Beschermd door
krijgsvolk hadden ze de tiend opgeëist (nog
vele eeuwen na de afschaffing van de horigheid
betaalden de boeren aan de vrijheren de tiend,
d.w.z. van elke tien schoven één).
Maar er waren geen schoven. De oogst was mis-
lukt, De tienenaar, echter, had opdracht om
niet met lege handen over de slotbrug te komen.
Natuurlijk wisten de edellieden dat de oogst
mislukt was. Ze waren niet blind. Maar wat
deerde het hun? Hadden die keuters niet ge-
juicht, toen Graaf Floris ze vrijmaakte? Nu'
waren ze vrij. Laten ze nu ook de kwade kansen
van die vrijheid aanvaarden. Zou het land nog
aan de kastelen behoord hebben, de strop ware
voor diezelfde kastelen geweest. Nu is het land
vrij en die keuters zijn vrij. De strop is voor
hen. En zij, de vrijheren, bleven op hun rech-
ten staan. Tot dat recht behoorde het tiend-
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recht. Dat had zelfs die dwaze idealist Graaf
Floris hun niet ontnomen en door een mislukte
oogst lieten zij het zich zeker niet ontnemen.

Er werden vuisten in stilte gebald toen de
tiendenaars bij gebrek aan schoven de biggen
uit de varkenskoven haalden en eenden meenamen
en ganzen. Er werden bittere woorden
........weggeslikt. Nee, niet uitgesproken. Het
begeleidende krijgsvolk nam een uitdagende
houding aan. Dan is uiterlijke berusting gebo-
den. Maar van binnen wroette het. Daar vrat
iets.

Zo naderde Kerstmis. Donker waren de dagen vààr
Kerstmis. Donker wegens gemis aan zon en de
kortheid der dagen. Donker omdat het honger-
spook rondwaarde. Op de Giessenburgh was de
toestand gans anders.
Het machtige heersersgeslacht der Brederodes,
dat daar resideerde, maakte zich gereed om met
de edelen der streek het kerstfeest op ridder-
wijze te vieren. Dagen- en wekenlang duurden de
voorbereidingen al. Het wilde everzwijn, dat
ridder Robrecht, de jongste broeder van de
kasteelheer, eigenhandig in de Veluwse bossen
neergelegd had, was aan het braadspit geroos-
terd. De biggen van de tiend waren in grote
aantallen gebraden. Ridder Gijsbert, oudste
zoon en erfopvolger, had, van zijn reis deze
zomer naar het zonnige zuiden van Frankrijk
kisten met de beste wijnen meegebracht. Er was
een overvloed van alles, wat bij zou dragen om
de feestvreugde ten top te doen stijgen.
Het zou een grote maaltijd worden. Niet minder
dan 50 hoge gasten, geboortig uit deze streken,
zouden mee aanzitten.
Kerstmis anno 1300 zou alle vorige feesten in
de schaduw stellen.

Op de Vastendag vààr Kerstmis gaat een Francis-
caner bedelmonnik over de houten ophaalbrug,
die de Giessenburgh met het ambacht Van der
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Giessen verbindt (het ambacht, van der Giessen
werd in 1382 in tweeën verdeeld: Giessendam en
Giessen-Oude-Kerck). Getrouw aan de regels van
zijn orde trekt· hij door het land, zich geen
zorgen makend over teerkost en onderdak.
Het is zijn voornemen om hier op de Giessen-
burgh aan te kloppen en hier de Kerstmis over
te blijven.
Dof klinkt de klop van de hamer tegen de ijze-
ren poort. Lang duurt het voor er een teken van
leven komt. Nogmaals laat de monnik de klopper
vallen, dan opent een schildknaap de zware
deur.
De Franciscaner geeft zijn voornemen te kennen.
Dan verdwijnen beiden achter de dichtzwaaiende
poort. Enkele minuten later draait die poort
weer open. De monnik treedt naar buiten. Op
zijn gelaat ligt heilige verontwaardiging. Hij
betreedt met driftige tred de slotbrug. Halver-
wege keert hij zich om en zijn vinger waarschu-
1wendopheffend, dondert zijn stem deze woorden:
"Gij zult loon naar werken ontvangen. De Hemel
zal u straffen." Dan keert hij zich statig om
en alsof deze dreiging alle gejaagdheid, die in
hem woelde, meegenomen had ging hij rustis
zijns weegs.

Op de Giessenburgh kon men geen dwarskijker
gebruiken deze dagen. Graaf Willem zelf had d~t
de monnik onomwonden te kennen gegeven. Drel-
gend lag de burcht daar op het eiland, in de
bocht van de Giessen.

Diezelfde dag nog kwamen de hoge gasten. Het
allereerst Dirk van Herlaer, Vrijheer van Amei-
de, Tienhoven en Meerkerk. Toen Hendrik van de
Lek, Vrijheer van Brandwijck, Gijbeland en
Streefkerk, Zweder van Abcoude, Herbaren van de
Lede en van Slingeland volgden weldra. Fleurig
was de stoet, die zich groepeerde om de machti-
ge Jan van Arkel, die vergezeld was van zijn
neef Hugo Botter. Arnoud van Liesveld, Baron
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van Gelkenes en Ammers-Graafland reed op een
witte schimmel de slotpoort binnen; zijn gema-
lin was gezeten op een appelkleurige hengst.
Nauwelijks hadden zij plaats genomen in de
grote familiezaal of daar klonken buiten de
klaroenstoten die de schildknapen van Willem
Molenaar en Willem Blassekijn, Heren van Mole-
naarsgraaf en Bleskensgraaf aan hun hoorns
ontlokten.

Hernaren van de Merwede sloot met Gijsbrecht
van Langerak de rij. De feestvreugde kon begin-
nen.

De ridders groepten om het grote haardvuur. De
edelvrouwen zonderden zich af in de zaal er
naast. Vrouwe Amalia, de moeder van Willem van
Brederode, ontbrak. Zij had zich teruggetrokken
in haar kemenate, om te bidden voor haar zoon,
die een Franciscaner monnik zo ruw de deur had
gewezen. Haar afwezigheid legde een druk op het
samenzijn der vrouwen. De ridders bekommerden
zich niet om de grillen van de oude burggravin.
Daar laaide de vrolijkheid direct hoog op. De
kannen bier kwamen op tafel, wat later ging de
wijnroemer rond. De jachtbelevenissen werden
verhaald. Een ogenblik dreigde de schaduw van
Graaf Floris de vreugde te versomberen. Een
ogenblik echter slechts, wie zal zijn vreugde
laten vergallen door een dode graaf? Een leven-
de ridder in zulk een voornaam gezelschap toch
zeker niet?
Graaf Floris en die lompe dorpers , wat deerde
ze de ridderschare op de Giessenburgh in de
invallende Kerstnacht?
De brug was opgehaald. Op de binnenplaats in de
stallen en de dienstvertrekken wemelde het van
krijgsvolk, meegekomen met de hoge gasten.
Sneller, steeds sneller ging de roemer rond.
Luid schalde het lied. En nog was het hoogte-
punt niet daar: het feestmaal, dat om 12 uur
opgedist zou worden.

Buiten hangt de nacht boven de laqe landen.
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Donker is alles en toch is dit de nacht, waarin
1300 jaar geleden het Kerstkindeke geboren
werd. En omdat dit Kindeke 1300 jaren geleden
in deze wereld kwam, daarom trekken langs de
modderdijken en glibberpaadjes de "dorpers", de
"kerels", de keuters met hun vrouwen en hun
kinderen naar de kerken voor de nachtmis. Ze
hebben vaak uren te gaan want de kerken zijn
spaarzamelijk verdeeld over dit vergeten land.
Donker is de nacht, donker zijn hun levensom-
standigheden, maar zoals het kaarsje flikkert
in de stallantaarn, die de eerste van de rij in
de hand omklemd houdt, zo flikkert de hoop in
hun harten, nu ze door de duisternis in ganzen-
formatie (vanwege de smalheid der paden) naar
het licht van de Kerk trekken. "Een witte
Kerst, een groene Paas", hebben ze van hun ou-
ders geleerd. Als het omgekeerde ook waar is,
dan zal Pasen erg wit zijn, want deze nacht is
allesbehalve een winternacht. Het is zwoel en
af en toe klettert een regenbui op hun gekromde
ruggen. Het deert hun niet. Ze gaan ook naar
het feest, het feest van Kerstmis.
Aan de horizon weerlicht het. Zou er onweer
komen? De pas er dan nog maar wat steviger
ingezet. Het lichten houdt aan, de wind steekt
op. De kleintjes lopen op een sukkeldraf. Ze
hijgen van inspanning.
"Volhouden kinderen, de bui komt op. We moeten
proberen voor de bui hierboven is, in de kerk
te zijn."
12 uur.

De Kerstnacht breekt aan.

Op de Giessenburgh schaart men zich aan de dis.
In de kerk heft het koor het "Kyrie Eleison"
aan. De onweersbui raast in al haar hevigheid
boven de ambachtsheerlijkheid van der Giessen
uit. Helder klinken de stemmen van de koorkna-
pen.
Verwarring verwekt het plotselinge binnentreden
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van de oude gravin in de ridderzaal waar de
ridders met verhitte koppen aan de dis schui-
ven.
Devoot knielen de keuters in de kerk, die hen
met hun veilige armen omvaamt. Schril klinkt de
stem van vrouwe Amalia door de ridderzaal: "Uw
oordeel graaf WilIem." Nauwelijks heeft zij het
gezegd, of een felle bliksemschicht verlicht de
zalen van de Giessenburgh onheilspellend, wan-
neer de donderslag verklonken is, klinkt gegil
van de binnenplaats: "Brand! brand!"
In de kerk gaat de kerkdienst ongehinderd ver-
der. Terwijl de Giessenburgh in vlammen onder-
gaat en de ridders en edelvrouwen het handen-
wringend aanschouwen, zingt het knapenkoor het
lied der Engelen.

Een fraaie pentekening van de hoepmakerij van
ons lid de heer Ambachtsheer.
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CADEAU

Vindt u het soms ook zo moeilijk om voor iemand
een leuk cadeau te bedenken?
Geef hem/haar op als lid van de Historische
Vereniging. Dat kan iedere zaterdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur in het Historische Informa-
tie Centrum. U kunt ook even het secretariaat
bellen. Meer hoeft u niet te doen.
Gemakkelijk hé?

HOEPMAKERIJ IS AANWINST VOOR MUSEUM DE KOPEREN
KNOP

Onze vereniging heeft in september, samen met
de besturen van Museum De Koperen Knop, weer
een belangrijke mij lpaal bereikt. Achter het
museum werd in het voorjaar van 1991 in een
authentieke schuur een hoepmakerij ingericht.
De opening hiervan vond plaats op 14 september
jl.
Met de overhandiging van de sleutel door de
voorzitter van de Stichting Eigenaren van de
Koperen Knop aan de voorzitter van onze vereni-
ging was het officiële gedeelte achter de rug
en werd de schuur "natgemaakt".
Daaromheen werden enkele in dergelijke situa-
ties gebruikelijke toespraken gehouden. Hieruit
bleek de voortreffelijke samenwerking tussen
het museum en onze vereniging. Maar vooral de
inzet van vele vrijwilligers die altijd bereid
zijn om De Koperen Knop een plaats te geven bij
de professionele musea van ons land.
Na het officiële gedeelte togen de hoepmakers
C. Adriaanse, G. Stam en J.W. Stam en de hout-
schiller G. van Tienhoven aan het werk. Velen
kwamen die middag een kijkje nemen bij de beoe-
fening van een inmiddels uitgestorven vak.
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De voorzitter van onze vereniging ontvangt van de
heer De Kok de sleutel van de hoepmakerij.

DE KORSEMUSIN VROEGER JAORE

Onder deze titel ontving de vereniging een bij-
drage aan het mededelingenblad van de hand van
"een ouwe Giessendammer." Voor deze ene keer
delen wij u officieel mede dat dit de schuil-
naam is van Piet van der Plas. Het is een fraai
stukje dialect dat u weer veel leesplezier zal
bezorgen.
Piet, hartelijk dank.

We zelle deuze keer mor is prebeere om un stuk-
sie te schrijve over de donkere daoge veur en
nao de Korsemus uit de tijd toe'k z66'n jaor of
zeuve was, dattis z66'n vaaifenzestig jaor
qeleeje.
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Veul waster echter nie te beleeve veur de kijn-
der in "die goeie ouwe tijd", ut was ommers un
tijd van aarmoei troef veur alle minse.
As jonges en massies ginge we naor school op te
klompe, mêêstol meddun bliksie om de .kap van
die klompe, want die wiere dur nogol 1S afge-
trapt mè voetbalIe i baai de maaide waz~e ~e
klompe mêêstol nog hêêl, want de em~ns1pas~e
was toe nog nie uitgevonge, dus de maa1de d~eJe
nie mee amme aon ut voetbalIe wazze. Alle Jon-
ges en massies droege toe zelfgebraa.ide ~o~se
van dikke sêêt, tot un aaingie boove Je kn1eJei
de jonges droege amol galge over dur bloesie en
iederêên droeg toe, zeker in de wijnter, un pet
op z'n h66d.

As spellegies veur buite hajje toe behalve
voetbalIe ok nog petjieballe, buute, tikker-
sie, knikkere, tolle, hoepele en vliegerei de
maaide deeje mêêstal touwgiespringe, ~ulleke ~f
balIe teege de muur mè 3 of 4 balIe, Je keek Je
66ge uit hoe of da in z'n waark ging.
Assut regende zatte me binne te damme, te dome-
nieke, te ganzeborde of te ze';l,,:,"ezakke, veul
spelle hamme vroeger nie as k1Jnder, bekant
alle minse wazze aarm, de mêêste spelle waore
zelluf gemaokt.
Teege de Korsemus zatte me ok wel is, veural
assut aarg koud was, vèèrsies te zinge baai de
kachel, z66 as "stille nacht, heilige nacht" of
andere vèèrsies dieme geleerd hadde op school
of op de Zondasschool. Baai da. zi~ge keeke w~
dan deur de schuif van ut furnu1s 1n de aslaa1
en dan zaggie in dien kolenas de gloed van ut
vuur van de aaierkoole, die lagge te brande
achter ut deurtie van die kachel.
De minse hadde z66'n vaaifen zestug jaor gelee-
je gêên centraole vurwareming en ok gêên gaska-
chel, bieje betoetert, da ging der toe hêêl wa
aanders langs, alle minse hadde toe un furnuis
en da mossie moeder dan iederen oggend aonmao-
ke, want da kon snas nie blaaive brande.

101



11'

I

Gezegend zij ut nieuwe jaortie,
ut nieuwe jaar dD. duurt z{j8 lang,
Ik wouw dD. Sinterklaas maar kwam,
Sinterklaosie zoet,
Gee'me un nieuwen hoed,
mun ouwen is vursleete
Hun vaoder maggut nie weete,
Hun moeder hè g§§n geld,
Is tat nie slecht gesteld,
Gee'me un appel of un peer,
Dan kommuk ut h§§le jaar nie meer!"

Jao zoo wassut ongeveer glook en dan mossie mor
afwachte ovvie wa kreeg, mêêstol un droppie of
un snoepie, baai aarge rijke minse kreegie soms
un kluit (2,5 centstuk), ok wel is un cint (één
centstuk), mor baai sommege minse kreege me mor
un hallefie (0,5 centstuk) en azze me aarg
gelukkug wazze dan kreege me un oliebol, wà
wazze me daor blaai mee; mor jao, dur liepe
zooveul kijnder meddun rommelpot, dattur ok wel
is vrouwe waore die niks gavve en mor zeeje:
"Dankie wel hoor jonges, je hè mooi gezonge"
en dan ginge me mor weer naor un ander toe.

Dun aanderen dag, mè Nieuwe jaor dus, ginge me
alle pleksies waor me de veuruggen dag wazze
weeze rommelpotte, de minse weer un Gelukkug
Nieuwjaor winse, de cinte die me dan opliepe,
ut was toch achteraf aaigeluk mor beedele, die
mogge me dan zelluf houwe, ut gebeurde wel
damme bekant twêê kwarties hadde, de helluft
van dun opbriengst mos in de spaorpot en veur
dun aandere helluft mogge we un stuksie speul-
goed koope, damme ol zoo lang hadde wille heb-
beo Jao minse en zoo ging ut hoor in die "goei-
en ouwe taaid" en toch dink ik da alle ouwe
minse me gelijk zelle geeve ak zeg damme vroe-
ger as kijnder veul tevreejener wazze mettat
biekie damme toe hadde, as de mêêste kijnder
uit de teugewoordege taaid.
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De hoepmakerij in volbedrijf met de heren G.
en J.W. Stam, C. Adriaanse en stokkenschiller
G. van Tienhoven.
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LANGS DE DEUR (vervolg)

Nooit had ik kunnen bevroeden, dat de vorige
uitgave van ons mededelingenblad een postume
hulde aan mijn vader zou zijn. Een week voor het
verschijnen van mededelingenblad nr. 3, jaargang
1991, stierf hij op de leeftijd van bijna 79
jaar. Het ene geslacht gaat, het andere komt.
Mede daarom geschiedschrijving. Ik hoop met deze
serie U een blik achter de schermen bij de
groenteboer te geven. En tevens van het leven
van de 50er en 60er jaren in ons dorp. Je reali-
seert je opeens dat er alweer een dertigtal
jaren achter je ligt. Mede opgeschreven ter
leringe ende vermaek.
De vorige keer heeft U zo in het algemeen kennis
kunnen nemen van het fenomeen groentehandelaari
Het is nu de bedoeling dat wij de zaken wat meer
gaan uitdiepen. Vooreerst hoe bekwam men de
koopwaar? Reeds bekend is U dat de meesten een
eigen tuinderij hadden. Dit besloeg natuurlijk
nooit het complete assortiment en tevens niet
het gehele jaar. Een van de mogelijkheden was de
veiling, een andere de grossier. De veiling bood
natuurlijk wel een breed scala, maar nooit het
complete assortiment. Het inkopen daar was en is
ook een vak apart.

Het mag bekend verondersteld worden dat U weet
hoe een veiling werkt. Een grote klok, de zgn.
veilingklok, behee!st het gehele gebeuren. Deze
klok loopt b.v. van tien gulden naar 0 cent. U,
als koper, heeft een vaste plaats in een van de
banken. Voor U bevindt zich een drukknopje, dat
in verbinding staat met de klok en tevens met
een tableau bij de veilingmeester. Des te eerder
U nu op dit knopje drukt, des te duurder heeft U
Uw product ingekocht. Het is de kunst om zo lang
mogelijk te wachten, en toch niet steeds een
ander voor te hebben die het product wat U heb-
ben wilt voor Uw neus wegkoopt. U drukt b.v. als
eerste af op een partijtje snijbonen. Inkoop
1,10. Het volgende partijtje snijbonen dat aan-
geboden wordt, wordt "geklokt" voor 70 cent. U
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heeft als eerste duidelijk te duur gekocht. Wat
voor de een nu de inkoopprijs is, is voor de
ander de verkoopsprijs. Het is niet de kunst om
te bepalen hoeveel er wordt aangeboden, dit kan
men van te voren zien en bepalen in de veiling-
hal. Veel meer de vraag naar een bepaald product
inschatten is het probleem. Dus hoeveel kopers
er voor een bepaald product zijn.

De veiling waar men uit Hardinxveld op aange-
wezen was, was in Gorinchem. Aan de Schelluinse-
straat. Men was dan zowel als tuinder en als in-
koper lid. Een zogenaamde coöperatie. Men was
dus tevens aansprakelijk voor de winst.
Dat was natuurlijk altijd goed, maar ook voor de
verliezen die geleden werden. Zover ik weet,
zijn de leden nooit aansprakelijk gesteld. En de
winsten werden omgezet in investeringen. Voor
niet-ingewijden is het volgende wel een leuke
wetenswaardigheid. Als er een te groot aanbod
is, draait een product door. De tuinder vangt
dan in principe niets. Nu is er een zogenaamde
minimumprijs. Een krop sla wordt b.v.onder de
vijf cent niet meer verkocht. De tuinder ont-
vangt dan zijn minimumprijs. Voor sla was dit
zover ik nog weet drie cent. Dit bedrag kwam
ongeveer overeen met de directe veilingkosten.

Een andere manier van inkopen was dus bij de
grossier. Een man die jarenlang bijna alle
Hardinxveldse groentehandelaren bevoorraadde was
A. Bron. Hij woont nog altijd op de Parallelweg.
Voor de groenteboer gemakkelijk om bij hem in te
kopen, denk onder andere maar aan de tijdwinst.
De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat
je concurrentiepositie wat minder is. De veiling
kon natuurlijk heel wat lucratiever zijn.

Voor fruit waren er enkele mogelijkheden. Van
Leeuwen uit Gorinchem was er een van. Tevens het
nog altijd bestaande bedrijf Bruigom en Visser.
Voor Hollan~s fruit kon men terecht bij 't Lam
uit het Land van Heusden en Altena, en Freek de
Bruin uit Herwijnen, een altijd welkome gast die
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een onnavolgbaar leuke babbel bij zich had.
Aardappelen werden onder andere ingekocht bij
Dekker uit Veen. De andere producten werden zo
te hooi en te gras ingekocht. U heeft op deze
manier kennis kunnen nemen van hoe de gemiddelde
groentehandelaar aan zijn waren kwam. Ook nog
een manier waarop men aan zijn groenten kwam was
via de andere tuinders die er in ons dorp waren.
Van Wingerden, op de Parallelweg, waar nu Kees
de Zeeuw zit. In het Kromme Gat zat Wout Slob,
een zeer kundige tuinder. Van thuis herinner ik
mij ook nog de grote partijen appels, peren en
aardappels die er in de herfst werden ingekocht.
Een zogenaamde wintervoorraad. Hier kon men heel

goed mee zijn. Soms pakte het verkeerd ~Iit..Je
wist wat je ervoor betaald had, maar Je W1st
eigenlijk nooit wat de prijs in het voorjaar
ging doen. De algemene regel was wel, dat in ~e
winter de prijzen omhoog gingen. Zeker dus 1n
het voorjaar zo tegen de nieuwe oogst aan. Als
die prijzen dus omhoog gingen, zat je natuurlijk
goed. Had je echter een zachte winter, of viel
de verkoop nogal tegen, dan -viel het zelfs wel-
eens niet mee om eigen geld terug te beuren.
Dus ervoor te ontvangen, wat men ervoor gegeven
had. Zaken doen is een lucratieve bezigheid.

Californiasoepen werden rechtstreeks bij de fa-
brikant gekocht, door tussenkomst van een ver-
tegenwoordiger wel te verstaan. Zij hebben zelfs
een poosje de alleenverkoop voor ons dorp gehad.
Particulier werd natuurlijk ook wel eens wat
ingekocht. Een leuk verhaal uit die tijd is het
volgende. Achter de oude pastorie in de Peulen-
straat lag een vrij grote boomgaard. Zoveel
fruit was natuurlijk veel te veel voor onze
dominee. Ds. Bakker vroeg pa om wat fruit over
te nemen. Eerst eens wezen kijken of het een
beetje aan te zien was. Niet te veel wormsteek
of vervormingen. Er werd tot koop besloten. Op
een middag reden we er heen. Voor degenen die
Ds. Bakker nooit hebben gekend, dit was van
postuur een klein persoon. Tevens was zijn leef-
tijd al wat gevorderd. Om nu toch fruit te kun-
108

nen plukken, bediende hij zich van een oud~ hen-
gel uit de kerk. Dit is een hele lange, bU1gza~e
stok met aan het einde de collectezak. Ik Z1e
het nog voor me een kleine dominee in het
zwart, peren plukken met de collectezak.

Om de supermarkt het hoofd te kunnen bied~n w~rd
er begin zestiger jaren besloten tot opr1cht1ng
van een gezamenlijke inkoop op bijartikelen, dus
blik- en potgroenten, frisdrank, noten e.d.
Aldus ontstond de D.E.S.: Door Eendracht Sterk.
Centraal adres was Jochum van der Plas. Grote
vrachtwagenkombinaties met frisdrank Herschi.
Alleen verkoop voor de groentehandel. Liep als
een trein. Grote partijen fruto blikgroenten,
een speciaal etiket voor de groentehandelaren .
Kwam gewoon bij Hak of Veluco vandaan. Ook vele
andere "bijproducten". Toch stroomt het bloed
waar het niet gaan kan. Zo stiekempjesweg waren
er weer enkele leden die apart gingen inkopen.
Men was dan weer uniek. Met als gevolg dat ook
de verkoop via de vereniging kleiner werd. Dus
dan weer minder kwantumkorting. Zo ging ook dit
weer ten onder. Heeft, dacht ik, twaalf jaar
bestaan. Met dien verstande, dat de laatste
jaren werd samengewerkt met Gorinchem.

Met het venten waren we de vorige keer gebleven
op den hoek. We zullen nog een stukje verder
gaan. Net voor din hoek zat een bakkerij van Van
Bergeyk. De vader Van Bergeyk woonde in een
houten bungalow achter de bakkerij. Een genoeg-
lijke oude baas, die veel van dieren hield. Waar
nu de Bredeway is, had hij twee of drie kampen
grasland waarop schapen, eenden, kippen en.der-
gelijke dieren liepen. Het brood dat men 1n de
bakkerij overhield ging naar de dieren. De eie-
ren van de kippen en eenden gingen op hun beurt
weer naar de bakkerij voor de cake e.d. Toen de
gezamenlijke bakkers besloten om samen verder te
gaan, werd er naast de houten bungalow een pand
neergezet, de Saba.
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Groentehandelaar Ruub van Houwelingen.

Voor die tijd een moderne bakkerij. Ook alweer
geschiedenis. Het gebouw is er nog. Er wordt
geen brood meer gebakken, maar er worden nu
pinda's gebrand voor verschillende firma's waar-
onder de Hardinxveldse groothandel in noten en
zuidvruchten de firma J.W. Klijn.

In de bocht begon de buitendijkse bebouwing
weer. In de herfst en winter stond het hier bij
verschillende mensen nogal eens blank vanwege de
hoge waterstand. Dit kon je overkomen tot de
boogbrug. Daar lag in mijn jongste jaren reeds
de rijksweg, die toen alleen nog maar bestond
uit een tweebaansweg. Er stonden betonnen palen
langs, met een soort stalen banden ertussen
gespannen. De voorlopers van de vangrail.
Terug naar din hoek. In de bocht zat buitendijks
eerst een boerderij. Eigenaar De Jong, die aan
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din overkant op Engelbrechts plekje zijn weiland
had. Vader vertelde ons wel eens, toen hij nog
jong was, men de koeien bij doodtij de rivier
over liet zwemmen. Bij doodtij is het moment
tussen eb en vloed wanneer er bijna geen stroom
is. Waar de boerderij stond, staat nu het huis
van tandarts Van Eck. Naast de boerderij zat een
kruidenier, Van Tuil. Echt een buurtwinkel. We
stonden eens in de winkel met een bestelling,
toen net een van de buurtbewoners binnenkwam met
de broek op half zeven. Een rol pleepapier was
de bestelling. Was thuis op zeker? Mooie vier-
kante stukken snijden met het broodmes. Een
gaatje erin waar een touwtje doorheen ging. Dat
was je w.c.papiertje.
Toen de drukprocédés veranderden, kon dit niet
meer. De inkt gaf nogal eens af. Zoals zoveel in
die tijd had bijna alles weer een herbestemming.
De vuilverbranding in Dordt bestond nog niet en
was ook nog niet nodig.

Ook waren er nog enkele klanten binnendijks voor
we bij bakker Van der Linden aankwamen. Een
heerlijke lange leuning om naar beneden te glij-
den en dan stond je voor de woning van Van Har-
ten, voor zijn pensionering schipper van de Esso
60. Achter zijn huis liep dan een slootje, daar-
overheen een plank, en dan stond je weer op de
lange stoep. Naast Van Harten stond een dubbel
woonhuis. Voor een van die woningen zullen we
even de winteraardappelen bezorgen. Alhoewel
even? Met een baal van 50 kilo piepers op je nek
de stoep af. Achterom, en dan eigenlijk een te
kleine deur door. Een halve draai maken en door
naar de voorraadkelder. Tussen van alles en nog
wat doorlaveren, en achterin dus weer eigenlijk
tegen d'n dijk aan je vrachtje in een höuten
kist deponeren. Poeieren met kiemremmer , en zo
een keer of vijf zes de dijk op en af. Dan had
men een wintervoorraad aardappelen. Op deze
manier was men gevrijwaard van prijsschomme-
lingen. Wat een gezeul. Ik heb me nooit goed
voor kunnen stellen hoe ze dat op de graanmolens III



aeden met 80 kilo balen. Wel eens een molenlad-
der beklommen? Een vak apart. En dan met een
baal van 80 kilo op je nek. Nee .liever niet. Er
werd daarom natuurlijk ook wel getakeld.

Naast bakker Van der Linden woonde een oom van
ons die bakkersknecht was bij Van der Linden.
Ook' werd door vader tijdens het venten nogal
eens koffie gedronken. Ook hier weer een sterk
verhaal. De buitendeur van dit huis zat vooraan
opzij. Een motorrijder, die. de boc:ht een,~ te
snel nam knalde de deur er flnaal Ult, en par-
keerde" ~p deze wijze zijn voertuig in het t'.'ch
al smalle gangetje. Een vreemde gewaarwordlng
moet dat zijn geweest.

Er schuin tegenover, in het huis vaz:. v:an 't
Hoff is enige tijd een soort drukkerl]t]e ge-
vestigd geweest. Geestelijke geschriften. werden
hier gedrukt die gratis door heel Hardlnxveld, . . t ld ?werden verspreid. Of ieder het op prl]S s e e.
In ieder geval kon Douwe van Wir:gerden '.'l? deze
manier zijn godsdienstige opvattlngen kWl]t aan
zijn dorpsgenoten.

Enkele panden verderop stond een kantoorgebouw
van hem, dat helaas is afgebrand. Dit stond
naast melkboer Ruitenburg. Achter deze huizen
zat aan de rivier nog een parlevinker. In die
tijd zaten er tussen de scheepswerf de Me:rwe<;ie
en de boogbrug vier parlevinkers. Ook dlt .1;-s
alweer verleden tijd. Toen was het nog ~ogell]k
om te parlevinken. Ziet u ze nog gaan, dle lange
sleepkasten achter een vaak kleinere sleepboot?
De spitsen, kempenaars, luxe motors, zoals de
beurtscheepjes in vakjargon veel werden genoemd
en vele andere scheepstypen. Tjalken, klippers
enz. enz. Het ging allemaal nog n~~t zo sne~ ~
Dus de parlevinker kon gemakkell]k langsZl]
komen.
Eigenlijk was het stukje rivier dat achter deze
huizen liep een stukje uitloper van de Giessen.
Waar nu de steenbergen van de gemeente liggen
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had je in mijn schooljaren het Diepje liggen.
Het zal u duidelijk zijn dat toen de rijksweg er
nog niet was, het Diepje in de rivier uitmondde.
De ark die langs het fietspad ligt dat naast de
rijksweg richting Sliedrecht loopt, ligt dus
buitendijks in de monding van het diepje.

Door U weer wat verteld te hebben over de groen-
tehandel en ons dorp denk ik U weer wat informa-
tie en leesplezier te hebben gegeven. Heeft U
opmerkingen, geef ze mij rustig door.

Wordt vervolgd.

Theo van Houwelingen Rzn.

IETS MEER MAG OOK

Wanneer u bij de slager of de kaasboer iets
bestelt, hoort u vrlJ vaak "Het is iets meer,
mag dat?" En dan zegt u :"Ja". Oké één of twee
zullen er nee zeggen. Zo is het eigenlijk ook
met de contributie van de H.V. We proberen die
op een redelijk bedrag te houden. Velen zijn er
echter die meer betalen. Zou men dan vragen,
zoals bij de slager: "Het is iets meer, mag
dat?" dan zegt onze penningmeester altijd "ja".
Ondanks die "ietsje meer's" houden we toch
altijd nog een soort bedelactie aan het einde
van het jaar. Is dat nodig? JA.
U kunt dat zien in de financiële stukken maar u
kunt het ook gerust van ons aannemen. In onze
grote vereniging gaat heel wat om.
We stoppen met bedelen, want eigenlijk weten we
zeker dat u in 1991 nog wel een extraatje over
hebt voor onze vereniging.
De acceptgiro treft u ingesloten aan.

Alvast bedankt!

Het bestuur.
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MERKLAPPEN GEVRAAGD

In de periode 7 maart tot en met 2 mei 1992
organiseert Museum "De Koperen Knop" een
expositie over merklappen.
Velen van u kennen de merklappen slechts van
school, waar het maken ervan tot een van de
verplichtingen behoorde. Voordien waren er ook
al merklappen, vaak gemaakt ter gelegenheid van
de geboorte van een kind. uit die tijd stammen
prachtige exemplaren.
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H7t.museum ~oekt exemplaren, die voor de expo-
Sl t1e gebru1kt kunnen worden. Heeft u één of
meer merklappen, die u tijdelijk wilt afstaan,
dan kunt u kontakt opnemen met mevrouw A.E. de
Jong-Ambachtsheer, tel. 01846 - 11366. Schrif-
telijke reacties kunt u zenden naar het Museum:
Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam.

ALLEDAAGSE DINGEN

De Historische Vereniging ontving een persbe-
richt van de Stichting Informatiecentrum Volks-
cultuur. Dit vonden wij zo de moeite waard dat
wij het hierna hebben opgenomen. '

PERS:BER.ICHT

ALLEDAAGSE DINGEN, tijdschrift van het informa-
tiecentrum volkscultuur.

Eindelijk is er een blad voor volkscultuur-
minnend Nederland: ALLEDAAGSE DINGEN. Dit tijd-
schrift belicht uiteenlopende zaken als puz-
zeIs, Sint Nicolaas op Ameland en ondergoed.
Het hoort er allemaal bij, want volkscultuur
beslaat een zeer breed terrein. Er is tegen-
woordig heel veel belangstelling voor de cul-
tuur van het dagelijks leven. Voor al die men-
sen, die zich daarvoor interesseren is er nu
ALLEDAAGSE DINGEN.

VOLKSCULTUUR
De titel van het tijdschrift is nu precies waar
het informatiecentrum Volkscultuur zich mee
bezig houdt: ALLEDAAGSE DINGEN. Talloze dingen
in het dagelijks leven zijn zo gewoon, dat we
vaak niet weten waarom ze zo zijn, waar ze
vandaan komen en hoe het vroeger was. Denk
bijvo~~beeld aan gebruiken rondom geboorte,
huwel1Jk en sterven maar ook aan kermis,
wonen , bijgeloof en rages als punk, graffiti
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en tatoeages. Niet alleen wordt het dagelijks
leven van Nederlanders onder de loep genomen,
ook dat van mensen van culturele minderheden in
Nederland komt aan bod.

ALLEDAAGSE DINGEN
Iedereen vindt in ALLEDAAGSE DINGEN wel iets
van zijn gading. In het blad komen uitgebreide
artikelen over aspecten van zowel traditionele
als hedendaagse volkscultuur (zoals volksdansen
en tatoeage) te staan; er is plaats ingeruimd
voor tastbare uitingen van volkscultuur (bij-
voorbeeld bidprentjes, behang, puzzels) en
interessant onderzoek naar zaken als hekserij,
liefde en bijgeloof wordt voor een breed pu-
bliek toegankelijk gemaakt. Ook de volkskunst
en streekcultuur wordt niet vergeten. De ach-
tergrondartikelen en de agenda nemen in ALLE-
DAAGSE DINGEN een belangrijke plaats in. De
lezers worden goed op de hoogte gehouden van
tentoonstellingen, manifestaties, cursussen en
dergelijke. Alle boeken die op volkskundig
gebied uitkomen, worden meteen nadat ze ver-
schenen zijn genoemd. Het tijdschrift is nog
eens extra aantrekkelijk door de vele illustra-
ties.

EERSTE NUMMER
Eind november komt het eerste nummer van ALLE-
DAAGSE DINGEN uit. Hierin vindt u al meteen
hele leuke leesbare artikelen: de geschiedenis
van de legpuzzel, een verhaal over koekplanken
en de aparte viering van het Sint-Nicolaas-
feest op Ameland. Verder de eerste delen van de
series over het leven van mensen in een middel-
eeuwse stad en over spreekwoorden. Er is uitge-
breide informatie over een tentoonstelling over
de geschiedenis van het ondergoed en verslagen
van studiedagen over textiel en historische
films. Ook is er aandacht voor het informatie-
centrum Volkscultuur , het behangproject en de
uitgaven van een liedboek. Onder de groene
linde en het conferentieverslag Begeleiding in
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de Regionale Geschiedbeoefening . Alle actuele
informatie over tentoonstellingen exposities. "
studledagen en dergelijke kunt u vinden in de
overzichtelijke Agenda.
KORTING VOOR DE LEZER

ALLEDAAGSE DINGEN verschijnt 8x per jaar en
kost f 6,95 in de losse verkoop.
Lezers van uw blad kunnen een proefexemplaar
aanvragen door een envelop met een briefje met
naam en adres (in blokletters) en f 3,00 aan
postzegels te sturen naar:

Informatiecentrum Volkscultuur
Lucasbolwerk 11
3512 EH UTRECHT

De hoepmakerij toen nog een bloeiende
bedrijfstak.
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KERSTVERHAAL

Dit verhaal probeert de sfeer van ons dorp op
een morgen vlak voor het kerstfeest weer te
geven. U moet dit dateren eind vijftiger jaren.
Het gewone doen en laten. Daarnaast krijgt het
geestelijk karakter van onze dorpsgenoten wat
aandacht.

Het miezerde, en af en toe viel er een natte
sneeuwvlok naar ber..edenuit de grauwe hemel,
zodat je smoezelig en vies, koud en klam werd.
Bepaald geen weer om naar buiten te gaan. Toch
waren er vandaag ook weer veel mensen die onder
andere vanwege hun beroep erop uit moesten. Zo
was er net op Rivierdijk B (nu de Peulenstraat)
even wat drukte. Westra, de Jong en Ruitenberg
kwamen het postkantoor uit, en gingen de post
bezorgen. Zij groetten een zich voortsnellend
vrouwspersoon, die op weg was naar de slagerij
van Boer, waar zij enige momenten later dan ook
binnen stapte. Voor de postbodes een dagelijks
weerkerende gebeurtenis, het dorp door, bij de
mensen langs, zodat zij nagenoeg een ieder
kenden, vaak met hun deugden en ondeugden er-
bij. Vandaag geen pretje. Het maakt je zo klam
en vochtig, zodat je rilt onder je uniform. In
Buitendams was Driekusje Verschoor (Driekusje
Schutte) de schillen aan het ophalen. Hij ver-
langde alweer naar zijn huisje tegenover de
oude burgemeesterswoning. Daar zou hij met zijn
vriend Pauw van de Minkelis (Pauw Pik) weer
zijn verhalen kunnen uitwisselen.
Bakker van Mill reed net de Achterdijk (Kerk-
weg ) af. Het brood nog warm in de bakf iets.
Vandaag ook wat extra's in de kar. Krentebol-
len, krentebrood met spijs en nog wat meer van
dat soort spul. Hij rilde onder zijn warme
duffelse jas. Eén ding had hij mee, het ver-
kocht goed om deze tijd van het jaar.
Een groenteboer zocht zijn weg door de Peulen.
Zin handel onder een dikke deken verborgen.
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Even iets meer vorst en de tere kassla zou op
de wagen bevriezen. Klompen aan, zodat de voe-
ten niet zo gemakkelijk nat en koud worden.

Over de rivier hing een waas vol geheimzinnig-
heid. Aan het lange veer lagen tal van schepen.
Veel schippers, die hier hun komaf hadden, zou-
den deze dagen hier doorbrengen. Op de lichter
zelf was het een gezellige drukte. Al die
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Overmorgen Kerst I!!!

T. van Houwelingen Rzn.

in
het
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Meerkerk, geplaatst
de verruiming van

bij haar thuis niet de tekst boven de schoor-
steen: "werpt al uw bekommernissen op Hem, en
Hij zal u rust geven"?
Een glimlach krulde om haar lippen. Natuurlijk,
dat zei toch het Kind uit de kribbe?!!
Kerstfeest. Christusfeest. Voor haar kon de
Kerst niet meer stuk. Blijdschap vervulde haar
het hart. Neuriënd toog zij weer aan het werk.
Straks even boodschappen doen en morgen alles
klaarmaken.

VERDWIJNENDE HISTORIE BUITEN ONS DORP

Een historisch prentje:
de Kraneschipbrug te
1890, enige jaren na
Merwedekanaal.

schippers brachten zo hun verhalen mee. In de
tussentijd deed de eigenaar redelijk goede
zaken. Een verlaat schip ploegde nog tegen de
eb in. Een Werkendammer merkte één van de
schippers op, die door het raam naar buiten
keek. Ook deze schipper zou de komende dagen in
zijn geboortedorp doorbrengen. Achter één van
de half beslagen ramen van haar woning stond
een schippersvrouw naar buiten te staren. De
gedachten tolden door haar hoofd. Nu de bood-
schappen gaan doen? Bepaald geen aanlokkelijk
idee. Blij in ieder geval dat de bakker, de
groenteboer en de slager aan de deur kwamen.
Hoefde zij wat dat betreft de deur niet uit.
Toch wilde zij nog even naar bakker Benders en
naar Klaas Mostert voor wat groen. Gezelligheid.
moest er toch zijn deze dagen. .
Elk jaar had zij er toch weer wat moeite mee.
Hoeveel trok al dat bijzondere af vanwaar het
deze dagen om ging? Kerstfeest, het Kind in de
kribbe moest toch centraal staan? Zij kwam er
niet uit. Waren zij met z'n allen niet zo druk
geweest met van alles en nog"wat, met het huis-
gezellig maken, eten klaarmaken, dat toch be-
duidend méér tijd vergde dan gewoon maar eten
koken, de rollade braden, en nog vele andere
dingen, dat wanneer het zover zou zijn, zij
niet half slapend van vermoeidheid en de warmte
de dagen zouden doorbrengen?
Haar gedachten gingen uit naar de kerk.
Ds . Bakker en de heer Hubach zouden preken.
Kees van Dommelen zou voor de zondagsschool-
kerstfeestviering het kerstverhaal vertellen.
De kinderen die opgetogen daar vandaan zouden
komen, het boekje dat zij gekregen hadden onder
de jas, het zakje snoep al half opgepeuzeld in
de hand. Het vervulde haar met een wee gevoel.
Enerzijds van geluk, van voldoening, anderzijds
van zorg. Kon zij maar overal voor zorgen.
Domme gedachte natuurlijk. Je moet nu eenmaal
veel overgeven en overlaten aan anderen.
Maar vertelt het kerstverhaal nu juist daar
niet van? Zij had toch de Bijbel? Hing vroeger
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Hilde van Geelen
(Brugwachter)

De kaart is te verkrijgen bij de volgende
adressen:

Bij de Stichting Streektaal Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden" verscheen al weer enige tijd
geleden het boekje "Din hort op" met als onder-
titel "Reisverhalen uit Waard en Landen". Het
boekje bevat maar liefst 17 korte verhalen die
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Rustte de unieke oeververbinding aanvankelijk
op houten scheepjes, in 1910 werden deze ver-
vangen door stalen exemplaren. In de volksmond:
de Scheepjesbrug.

Sinds augustus 1991 ligt de brug langs de oever
aan een andere ketting. Het wachten is op een
nieuwe "bestemming". Jazeker, Rijkswaterstaat
heeft te kennen gegeven sloop te willen voorko-
men. Het succes van historisch besef biedt
tezijnertijd wellicht een nieuw plaatsje.
Binnenkort verschijnt er een boekwerk, geheel
gewijd aan het inmiddels ruim 100-jarige Merwe-
dekanaal.
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in het dialect zlJn geschreven. Het leuke is
dat uit een groot gebied anekdotes worden ver-
teld. De toegevoegde tekeningen zijn eenvoudig
maar daardoor zeker niet minder fraai. Een leuk
leesboekje voor de perioden waarin men niet dIn
hort op gaat.
Het boekje is voor slechts f 14,95 verkrijgbaar
bij de stichting; tel. 03451-13926.

50 jaar voetbalvereniging Hardinxveld

In een oplage van 1000 stuks verscheen in ver-
band met het jubileum van de V.V.H. een schit-
terend boek. Het boek bestrijkt overigens een
langere periode dan 50 jaar.
De eerste Hardinxveldse voetbalclub H.V.C. werd
namelijk al in 1921 opgericht. Het boek is voor
iedere (ex)voetballer een "must". De zeer vele
foto's zijn van een redelijk tot goede kwali-
teit. Overigens maakt het gehele boek een goed
verzorgde indruk. uit historisch oogpunt is het
boek wellicht voor niet-leden van iets minder
belang, maar toch best leuk om te lezen en
vooral te bekijken.

Tien jaar lustrumbundel 1991 Historische
Vereniging West-Alblasserwaard

Het woord bundel is in bovengenoemd geval goed
gebruikt. 15 verhalen zijn gebundeld en geven
een goed beeld van de historie van het desbe-
treffende gebied. Het is duidelijk dat aan het
boek veel onderzoek is voorafgegaan.
Het geheel maakt een gedocumenteerde indruk. De
omslag en foto's zijn helaas wat donker uitge-
vallen, waardoor het geheel wat somber aandoet.
Dit is echter het enige minpuntje. Verder is
het een mooi, goed leesbaar en interessant boek
geworden.
Inlichtingen bij de desbetreffende vereniging:
01859 - 14713.

Schouten's Boek- en
Kantoorboekhandel
Voorstraat 25

De Snuffeltiek
Dorpsplein 3

V.V.V.

Boekhandel Anja Ritmeester
Gorinchemsestraat 37

Meerkerk

Gorinchem

"D'n hort op"

BOEKBESPREKINGEN

- Vianen



Tussen Lek en Linge - Mens en natuur in de
Vijfheerenlanden

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden ver-
scheen aan het begin van de herfst een heel
mooi boek. Een boek, waarin een schitterend
beeld wordt geschetst van de dingen die aan het
verdwijnen zijn of reeds het veld hebben moe-
ten ruimen. Prachtig geïllustreerd met vele
kleurenfoto's. Er wordt aandacht geschonken aan
talrijke onderwerpen. Een beperkte opsomming:
melken, strak in de verf, fransgezind, het
kooihuisje, aan de martelpaal staan , knotwil-
gen, sijsjes en nog veel meer.
ISBN 90 6486 068 8, j 39,90, verkrijgbaar in de
boekhande I.

Eilandje achter "De Koperen Knop"
wordt in ere hersteld.
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AANWINSTEN DEPOT:

1 Vijlmachine voor lintzagen op houten on-
derplaat

1 Vloeraandrijver
1 Grote spanzaag met 1]Zeren spanstang
1 Rek voor op de fiets
1 Geëmailleerde peilschaal
1 Pikhaak
3 Houten boorhouders, gemerkt "K.W". van

boormachine of draaibank
1 Kruishout
1 Onbekend houten gereedschap of hulpstuk
1 Moersleutel
1 Kettinghaal
Schenking van de familie Wervenbos.

5 Tegels met bijbelse voorstelling in blauw,
voorstelling binnen cirkel met tekst-
aanduiding en anjers als hoekmotief
Tekstaanduidingen:
Gen. 8 vers 24
Mat. 2 vers 11
Mat. 17 vers 1,
Luc. 23 vers 33 (2x).
Deze tegels werden gevonden bij de
de Damstraat naast De Zwaan in de kelder.
Ze dateren uit het einde van de 18e eeuw.

Schenking van mevr. Van de Waal - van Dijk.

1 Grijs geverfde waard- of griendkist,
bestekbakje ontbreekt en sloffen zijn
verteerd (moeten vervangen worden)

Schenking van de familie Advokaat via de heer
R.A. Nederveen.

1 Hoepmakersdissel zonder steel
Schenking van de heer Buik, via de heer A.C .
van der Meijden.

1 Beige, gebreide onderjurk
Schenking van de familie Vlot.
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1 Metalen spookschaafje
1 Haalmes (gebruikt door wagenmaker voor

b.v. spaken)
1 Persellingshamertje (gebruikt om zeildoek-

naden van scheepsluiken te timmeren)
2 Kapmessen
1 Dissel
1 Kalefaathamer (gebruikt voor het breeuwen

van schepen)
1 Haalmes
Schenking van de heer D. vld Wiel

1 Biedemeier theekistje in de vorm van een
secretaire, een bijbehorend plankje met
koperen knopje waarmee de thee werd
aangedrukt.

Schenking van de heer W. de Leeuwerk.

1 Donkerbruin geglazuurde aardewerken kan
met schenklip op standring.

Schenking van Nelleke Los.

2 Vioolblokken met bijbehorend touwwerk
1 Duitse helm uit WO 11, geheel compleet,

maat 57
1 Houten spanzaag met gebogen handvaten
1 IJzeren dregje
1 wit aardewerken po met deksel, ongemerkt
1 Stel houten, Friese doorlopers
1 "Welfare biscuits", blikje uit WO 11
1 Blikken trommel "Van Melle" met afbeelding

van flamingo's
1 Haalmes (hoepmakerij)
1 Houder om schaatsen bij het slijpen in

vast te klemmen, ijzer
1 Ets "Nieuwe Kaarte Vertoonende den Gehee-

len Alblasserwaardt met de Vijf Heeren
Landen" door Abel de Vries, 1738 (origi-
neel)

1 Blank gelakt houten kastje met zes laden
met grijze voorzijde, met 47 klosjes garen
in diverse kleuren

1 Ronde porseleinen botervloot met deksel
1 Geëmailleerde glazen kan "Esso 5 ltr.

Petroleum, Ned. Octrooi 69389"
1 Glazen voorraadpot met porseleinen deksel
1 Rechthoekige, vrij platte koperen warm-

waterkruik met diverse reparaties
1 Paar ronde houten schaatsen zonder voor-

riemen, merk op ijzers "De Muis"
1 Wiedhaak met houten steel, op· blad inge-

slagen "W" of "M"
Schenking van de heer A. van Wijngaarden

126 Klein monument langs het kanaal. 127



Uit de ouwe daas

Aonnaaie

Aonneeme

Aonraaike

Aonrecht

Aonrikkommandeere

Aonroepe

Aons'meere

Aonzakke
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= [aannaaije] vastmaken,
voor de gek houden

- Ik lao me niks aonnaaie.
- Neeje, ze naaie mijn gêên

ooren aon.

= aanpakke, aonvatte
- Je waark zoo hard; 't is

gêên aongenoome waark!
- As ie wat gegeeve wordt

dan mot jie 't aonneeme,
aonpakke, aonvatte

= aangeven, afgeven, in
handen geven

- Raaik dat boek es aon, ik
kan d'r nie bij.

- Kà je dut paksie effe aon
raaike bij Gerrede; je
komt 'r toch langs.

= van aanrechtbank.
Ook rechtbank.

= aanbevelen

= in 't voorbijgaan af-
halen.

- Kom ie me maarge aonroepe
as ie naor school toe
gaot?

= iets verkoope teege een
veul te hooge prijs

= laat aankomen
- Eindeluk kwam Jan ok nog

aonzakke.

Arte

ArtepelIers

Ashok

Astrant

Avventuure

Avveseere

= erwten
- Arte en boone zijn knap

voeizaom.
D'r zijn verschillende
soorte arte: gruune,
graauwe en witte.

- Van gruune arte komt de
artesoep. Mêêstentijds
wordt die Snart genoemd.
Wel heb ik dan nog een
vaarkespootjie of krabbe
chies noodeg om 't lek-
ker te maoke.

= Bijnaam voor de
papendrechters.

= vroegere schuur in
Buitendams, ter hoogte
van de Hagibrug waar de
kolenas in werd verzameld
door de gemeente. Gelief-
de plaats van samenkomst
voor werklozen enz. om de
tijd te doden.

= brutaal, vrijpostig
Die Jaon, dat was me toch
een astrant mins.
Ik mot niks van die as-
tranteregheid hebbe.

= wagen, riskeren.
- Dat we doar saoterdags

te recht kanne motte we
dan maor avventuure; we
zelle wel zien as we d'r
komme.

= opschieten.
Ook wel: affeseere.

- Je mot een bietjie
avveseere anders ..
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Goede
Xer.5tdagen

en een
~ors~qediS

tettWJaar
net bestuur
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COLOFON

Secretariaat/redactieadres:
Buitendams 77
3371 BB Hardinxveld-Giessendam
telefoon 01846 - 14563
telefax 01846 - 11589

Redactie en samenstelling:
W.F. van de Bree-Ooms
D.J. de Jong (eindredactie)
C.D. van Bennekom
E. van Lopik
M.J.A. de Haan
A.E. van der Wal (typewerk)

Penningmeester
J. Dubbeldam
Buitendams 134
3371 BN Hardinxveld-Giessendam
telefoon 01846 - 13938

Druk:
Drukkerij Van den Dool, Sliedrecht

Dit mededelingenblad is een halfjaarlijkse
uitgave van de Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam en wordt de leden
van de vereniging gratis toegezonden.

De Vereniging telt momenteel ca. 660 leden.
De minimum contributie voor 1991 bedraagt
f 20,00 (tot 18 jaar en ouder dan 65 jaar
minimum f 15,00). Hogere bedragen zijn welkom.

Donaties aan de Vereniging kunnen worden
overgemaakt op gironummer 38.79.669 t.n.v. de
Historische Vereniging Hardinxve1d-Giessendam
onder vermelding van "donatie".


