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De 'zomer' viel vroeg dit jaar! Ik hoop niet dat
u op het moment dat u dit blad in handen krijgt
deze kreet slaakt. Want dan betekent het dat de
warme dagen aan het einde van april zoveel energie van 'moeder natuur' hebben gevergd, dat er
geen mooi weer meer over blijft voor de rest van
het jaar.
Nog maar nauwelijks was de eerste warme zonnestraal verschenen of ik ontwaarde al mensen die
dachten dat we de 'veertig-graden-grens' benaderden: half Nederland was plotsklaps gekleed in
uiterst korte broek en een -veelal te klein
gekocht- hemdje!
Bij dit aanschouwen moest ik onwillekeurig denken aan de kledij van onze voorvaderen: warm of
niet, de lange onderbroek bleef aan, evenals het
hemd met mouwen. Alleen de meest vooruitstrevenden droegen een -overigens nog tot aan de knieën
reikend- hemd met korte mouwen. Daarover heen
natuurlijk een overhemd (in 95% van de gevallen
zonder stropdas, maar wel tot boven aan toe
dichtgeknoopt (met losse knopen!). Daarover heen
een jasje en eronder een klepbroek. Natuurlijk
werd ook een hoofddeksel gedragen. De pet of
hoed ging alleen af als de spreeuwen al lang
door een zonnesteek bevangen in de dakgoot waren
gerold.
Maar tijden veranderen nu eenmaal. En dat is
maar goed ook, want anders verdobbelden W1J nu
misschien nog steeds onze vrouwen. Of dat verhaal van de Batavieren waar is, weet ik niet.
Het geeft echter wel aan dat er heel wat veranderd is in onze maatschappij. Want er is thans
geen enkele vrouw meer, die zich zou laten verdobbelen! En dat is maar goed ook.
Cultuurveranderingen heet dat wel. Dergelijke
veranderingen vindt men op elk terrein. In een
landelijk dagblad las ik kort na Koninginnedag
een artikel met als kop 'Van allegorische optocht tot spijkerpoe ...' Daarin werd op heel
posi tieve wijze neergeschreven dat het gezamen-
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lijk initiatief om tot iets te komen is verdwenen en dat iedereen met zichzelf bezig is. Maar
aan de andere kant mag niet worden vergeten dat
er toch heus nog wel wordt samengewerkt.
Enkele voorbeelden uit onze vereniging maken dit
duidelijk:
1.
De expositie 'De watersnood van 1953', die
wij samen met de museumcommissie hebben
verzorgd. In totaal 5.339 bezoekers kwamen
naar De Koperen Knop, een absoluut record!!
2.
Een fotoboekje over de binnenscheepvaart,
geschreven door ons lid de heer J.W. Sluimer, ter gelegenheid van het Schuttevaercongres 1993 dat op 13 en 14 mei in onze
gemeente werd gehouden.
3.
Onze activiteiten met betrekking tot de
bouw van de Oudkerkse smederij met wagenschuur op het terrein van het museum.
In dit verband zijn nog veel andere zaken te
noemen. Laten we zo doorgaan! Graag wil ik uw
bijzondere aandacht vragen voor de bij dit blad
gevoegde vragenlijst. Ik reken erop dat u allemaal de lijst invult en naar ons terugstuurt.
Juni 1993,
Dick de Jong.
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BOUW SMEDERIJ/WAGENSCHUUR GESTART
Jaren later dan oorspronkelijk werd gedacht zijn
onlangs de eerste werkzaamheden gestart voor de
bouw van een smederij met wagenschuur op het
terrein van museum De Koperen Knop. Toen onze
vereniging 11 maanden voor de officiële opening
van museum De Koperen Knop door de eigenaren van
de voormalige smederij werd benaderd, dachten
wij binnen afzienbare tijd te kunnen beginnen.
De praktijk was echter anders.
In het vorige mededelingenblad heeft u kunnen
lezen dat de financiering nagenoeg rond was.
Inmiddels ontvingen wij de toezegging van een
forse
investeringssubsidie door de gemeente
Hardinxveld-Giessendam! Helaas zijn de prijzen
ten opzichte van de eerste begroting gestegen,
terwijI er ook extra kosten moeten worden gemaakt tengevolge van de constructieve adviezen.
Daarom moeten we voorlopig blijven zeggen dat de
financiering bijna rond is.
De bezwaarschriften zijn inmiddels ook afgehandeld. De Raad van State heeft voor ons het licht
op groen gezet. Dat dit gepaard ging met negatieve publiciteit rondom het museum moeten wij
maar voor lief nemen. Bovendien was een van de
stellingen van de vroegere burgemeester Ridder
van Rappard dat het belangrijk was dat je in de
publiciteit kwam. Positief of negatief, dat
maakte niets uit: als men je naam maar las. Dat
was de basis voor succes! Dat die stelling waar
is hebben wij met betrekking tot de smederij met
wagenschuur ervaren.
Inmiddels zijn ook nadere afspraken gemaakt over
bijkomende maar beslist niet onbelangrijke zaken. Het gebouw zal worden neergezet onder auspiciën van onze vereniging. Het eigendom ervan
komt op langere termijn in handen van de Stichting Vrienden van De Koperen Knop, zodat alles
met betrekking tot het museum in één hand
blijft.
Inmiddels zijn de eerste bouwactiviteiten ge3

start.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door
een van de zakelijke sponsors van het museum,
Aannemingsbedrijf Visser & De Koning.
Op deze plaats doen wij nogmaals een dringend
beroep op u: Geef u op als vrijwilliger
voor het
verrichten van de vele nog resterende werkzaamheden. Er is van alles te doen. Als u zich opgeeft ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging
voor een bijeenkomst, waar wij gaan bespreken
wat er zoal te doen is. Reacties kunt u kwijt op
het secretariaat.

Op de steen de initialen
van mevrouw
Lakerveld
1890: het jaar waarin de oorspronkelijke
smederij werd gebouwd
1993: het jaar waarin de kopie achter museum
De Koperen
Knop wordt gebouwd

Mevrouw A. Lakerveld-Bakker
legt de eerste steen.
Zij wordt hierbij geassisteerd door de heer L. Visser
van Aannemingsbedrijf
Visser & De Koning
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Toespraak door de voorzitter van de
Historische Vereniging, de heer D.J. de Jong,
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AUTOMATISERING

DEPOTBESTAND

Al
geruime
tijd bestond
de behoefte
om ons
depotbestand
te automatiseren.
Door de steeds
toenemende hoeveelheid opgeslagen depotgoederen,
die tot voor kort alle werden geregistreerd op
een kaartsysteem, werd het steeds moeilijker om
bepaalde zaken terug te vinden. Als in het museum een expositie
van bijvoorbeeld
speelgoed
werd voorbereid,
dan moest eerst ons kaartsysteem, waarin zich vele honderden kaarten bevinden, worden doorgenomen
om te zien welke zaken
uit ons depot in deze expositie zouden passen.
Om aan dit tijdrovende
zoekwerk een einde te
maken werd onlangs het computerprogramma
PC-File
6.5 aangeschaft. Momenteel wordt hard gewerkt om
de gegevens vanaf het kaartsysteem
in te voeren
in de computer. Daarbij worden alle depotgoederen ingedeeld
in rubrieken.
Hierbij
afgedrukt
ziet u een voorbeeld
van een uitdraai van de
rubriek "Bouwelementen" . Behalve de hier afgedrukte gegevens (registratienummer
en beschrijving) worden van elk depots tuk nog veel meer
gegevens opgeslagen zoals door wie het stuk is
geschonken,
de datum van de schenking, de herkomst, eventuele gegevens over restauratie,
of
er al dan niet een foto van bestaat, welk negatiefnummer
daarbij behoort
en waar het desbetreffende voorwerp zich bevindt.
Behalve
dat per rubriek een selectie van het
materiaal
kan worden
gemaakt
kan ook worden
gezocht
op een enkel woord,
bijvoorbeeld
het
woord
"makelaar"
of het woord "inmaakpot".
In
deze gevallen zal de computer alle makelaars of
alle inmaakpotten uit het bestand selecteren met
de daarbij behorende gegevens.
Ook het tijdrovende
invullen van systeemkaarten
behoort
binnenkort
tot de verleden
tijd zodat
dankzij deze modernisering
onze Vereniging
nog
sneller en efficiënter kan functioneren.

6

Voorbeeld:
Depot H.V. Rubriek bouwelementen
April 1993 at 9:32 p.m.
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-HV-

BESCHR-

006
017/1-3

Makelaar.
Gietijzeren
roosraam,
Makelaar
en
naamplank Melkbron.
Aardewerken
console
met plantaardige
motieven in reliëf
Rode oudhollandse
dakpan met inscriptie "K BERK 1888"
Makelaar afkomstig van pand Rivierdijk
723.
Gestoken eiken steun voor lezenaar.
Deel van houten wand waarin ovaal
raampje.
Houten
stokmakelaar
in
de
kleuren
d.groen en rood.

023
025
023
096/2
107
120

TOTALS:
Printed

8 of the 432 records

PRIMARY

SORT FIELD: D-HV-

SELECTION CRITERIA:
RUBRIEK-="Bouwelementen")

NOTA MONUMENTENBESTAND
Eind januari 1993 heeft ons bestuur een nota
inzake de erosie van het monumentenbestand
gezonden aan de Stichting Dorpsbehoud
en aan de
Gemeentelijke
Monumentencommissie.
Onderstaand
treft u de inhoud van deze nota aan.
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NOTA
Eén der eerste activiteiten,
die ter hand werden
genomen kort na de oprichting
van onze Vereniging, was het inventariseren
van "monumentwaardige" panden binnen onze gemeente. Onder "monumentwaardige" panden worden verstaan panden van
voor ca. 1900, die nog vrijwel in hun oorspronkelijke hoedanigheid bewaard zijn gebleven.
Deze inventarisatie
werd uitgevoerd
in de winter
1977/1978 en resulteerde
in een lijst
waarop 212
panden werden ingeschreven.
Per pand werd een
fiche ingevuld waarop een aantal vaste gegevens
werden genoteerd,
zoals het adres, de datering,
de aanwezigheid van onderdelen met cultuurhistorische en/of geschiedkundige
waarde zoals makelaars,
gedenkstenen,
enz., eventuele veranderingen of verbouwingen en verder alle bijzonderheden die over het desbetreffende
pand vermeldenswaard waren.
In de loop der jaren zijn mutaties
in dit bestand verwerkt.
Een aantal panden werd van de
lijst
afgevoerd,
omdat ze werden gesloopt,
door
brand verwoest of door ingrijpende
verbouwingen
hun oorspronkelijke
geheelaantal:
verloren.
gem.
overig karakter
totaal
Enkele malen werdrijksmonumenten
dit bestand
in zijn geheel
gecontroleerd,
omdat in een aantal
gevallen
panden "geruisloos"
en onopgemerkt worden verbouwd en zelfs gesloopt.
Omdat de voorlaatste
algehele
controle
in 1980
was uitgevoerd,
werd onlangs besloten het gehele
bestand opnieuw te bekijken. Deze "visitatie"
werd uitgevoerd
in de laatste
week van december
1992. Overigens zij opgemerkt, dat door het adviesbureau
"Stad en Landschap" in 1980/1981, op
verzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam,
een soortgelijke
inventarisatie
werd gemaakt.
Deze inventarisatie
diende als basis voor het
aanleggen van een gemeentelijke
monumentenlijst.
Beide inventarisaties
overlappen elkaar grotendeels,
met dien verstande , dat in het rapport
van "Stad en Landschap" slechts
136 objecten
werden opgevoerd,
waaronder ook enkele panden
van na ca. 1900.
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Na de laatste,
hierbovengenoemde controle,
van
de oorspronkelijke
inventarisatie
van onze Vereniging blijkt,
dat het bestand aan rijksmonumenten,
gemeentelijke
monumenten en overige
monumentwaardige panden, aan een zorgwekkende
erosie bloot staat. Van de aanvankelijk
geregistreerde
212 objecten moeten er noodgedwongen in
de periode
januari
1978 tot januari
1993 in
totaal 61 worden afgevoerd (dat is bijna 29%!!).
In verreweg de meeste gevallen zijn deze afgevoerde objecten gesloopt.
Het resterende
gedeelte werd door verbouwing zó ernstig verminkt, dat
handhaving op de lijst
geen zin had. Hieruit
blijkt
dat per jaar gemiddeld 4 objecten
verdwijnen. Als de erosie van het bestand in dit
tempo doorgaat, zal dit over ruim 37 jaar geheel
hebben opgehouden te bestaan!!!
Hieronder volgt een overzicht
van de nog bestaande en reeds verdwenen objecten,·
ingedeeld
naar hun status:
monumenten
128
212
13
15 oorspr.
1151
0aantal:
57
185
261
12huidig
afgevoerd:

Ernstige
verminkingen van monumentwaardige panden zonder wettelijke
status blijken
de laatste
tien jaar voor een groot gedeelte te zijn veroorzaakt door het verstrekken
van isolatiesubsidies. Als gevolg van deze regeling werd in veel
panden in deze categorie
dubbele beglazing aangebracht.
Hierdoor verdwenen de oorspronkelijke
(schuif)ramen met roedeverdeling.
In veel gevallen werden daarbij
ook de kozijnen
vervangen door smallere exemplaren van hardhout
of (nog erger) kunststof.
De tot dan toe in veel
gevallen nog aanwezige raamluiken gingen daarbij
eveneens verloren.
9

WERKGROEP GENEALOGIE OPGERICHT
In maart 1992 is binnen de Historische Vereniging het plan opgevat om een werkgroep genealogie te starten. De aanleiding hiervoor was de
schenking van de familie Tromp van een bijna
compleet beeld van vele stambomen van diverse
Hardinxveldse en enkele Giessendamse families.
De werkgroep heeft onder andere als doel om de
werkzaamheden van de amateurgenealogen te volgen
en daarbij proberen te voorkomen dat deze mensen
gegevens zoeken die misschien al een keer zijn
uitgezocht. Inmiddels hebben zich al enige mensen bij deze werkgroep aangesloten. In de onderstaande lijst staan hun namen en de gegevens
waar zij naar op zoek zijn.
Deze subsidieregeling had, zij het in mindere
mate, ook invloed op de daken. In een aantal
gevallen werden ook deze geïsoleerd. Hierbij
werden overstekken, makelaars en dakkapellen
verwijderd of verminkt en werd de oorspronkelijke dakbedekking (meestaloudhollandse
pannen)
vervangen door moderne materialen. In één geval
bleek zelfs een gemeentelijk monument ernstig te
zijn aangetast door deze moderniseringen.
Geschetst erosieproces is nog steeds in volle
gang. Van een aantal monumentwaardige panden is
nu al te voorspellen dat ze binnen afzienbare
tijd zullen verdwijnen. Ook van een pand dat
voorkomt op de gemeentelijke monumentenlijst is
de toestand kritiek. Als niet snel wordt ingegrepen moet dit als verloren worden beschouwd.
De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn
wat onze monumenten betreft dan ook weinig rooskleurig te noemen.
Duidelijk zal zijn dat wij, al& Historische
Vereniging, deze gang van zaken bijzonder betreuren. Wij doen dan ook met klem een beroep op
u, als zijnde de instanties die binnen deze
gemeente de belangen van onze monumenten dienen
te behartigen, om in te grijpen voordat het
daarvoor te laat is.

Een ander streven van de werkgroep is het samenwerken met andere genealogische werkgroepen,
iets wat tot nu toe nog niet echt van de grond
kwam. J
Graag willen wij in contact komen met mensen die
als amateurgenealoog zich willen aan- sluiten
bij onze werkgroep.· Ook mensen die misschien
weinig tijd hebben voor het zelfstandig doen van
onderzoek, maar wel geïnteresseerd zijn in hun
stamboomonderzoek, zijn van harte welkom. Ook
met mensen, die in het verleden al eens iets
hebben uitgezocht maar er nu geen tijd meer voor
hebben komen we graag in contact, omdat alles
wat zij hebben misschien voor een ander van
belang kan zijn en mogelijk daardoor aangevuld
kan worden. De werkgroep bestaat inmiddels uit
de volgende personen:
B. Bode, Giessenburg
Zoekt alle gegevens over geëmigreerde mensen uit
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
B. Both, Haastrecht
Zoekt alle verhalen, foto I s en andere gegevens
over dhr. P.T. Both (geb. 1928) en diens voorvaderen
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P. Hoekwater, Willemstad
Zoekt naar de wortels van de familie Hoekwater.
W. de Leeuwerk, Hardinxveld-Giessendam
Is bezig (geweest) met de families De Leeuwerk,
De Kok en Boelhouwer.
R.A. Nederveen, Hardinxveld-Giessendam
Is op zoek naar alle gegevens over
Nederveen.
T. Hoftijzer, Sliedrecht
Is bezig met de families

Hoftijzer

de

familie

en De Rooij.

Misschien staan er bij de gegevens, waar dus al
het een en ander over is uitgezocht, of waar nog
naar wordt gezocht, wel namen waar u ook naar op
zoek bent of in bent geïnteresseerd.
Neem dan
gerust kontakt op met bestuurslid RonaId Nederveen (01846-17760), die ook deel uitmaakt van de
werkgroep.
WORDT
VERTREK

LID VAN DE WERKGROEP
VOORZITTER

EN GEEF U OP

!!!

ALS BEHEERDER

Als één van de initiatiefnemers
van museum De
Koperen Knop heeft onze voorzitter, de heer D.J.
de Jong, zich destijds beschikbaar
gesteld als
beheerder van het museum met de bedoeling om de
start en de eerste jaren van exploitatie zo goed
mogelijk te kunnen begeleiden. Het resultaat is
u
ongetwijfeld
bekend:
Hardinxveld-Giessendam
beschikt over een nationaal bekend museum, dat
als streekmuseum
voor de Alblasserwaard
grote
bekendheid heeft. Na vijf jaar trekt onze voorzitter zich terug als beheerder om te gaan wonen
op de plaats waar zijn voorvaderen altijd hebben
gewoond en gewerkt. Hij en zijn echtgenote z~llen zich in de toekomst op een andere manler
voor het museum gaan inzetten.
In zijn plaats
als beheerder komen de heer J.J. van Houwelingen
(ons bestuurslid)
en diens echtgenote
I. van
Houwelingen-Mussche.
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50 JAAR NA DATO: APRIL-MEI

STAKINGEN VAN 1943

Op 29 april 1943 vermeldden
de kranten dat de
Duitsers
willen dat de voormalige
Nederlandse
militairen opnieuw in krijgsgevangenschap
worden
genomen. De oorzaak van dit besluit moet worden
gezocht in het feit dat het de Duitsers op veel
fronten niet goed gaat. Bovendien is men bang
voor een invasie vanuit Engeland. De onverwachte
Duitse maatregel leidt tot een evenzo onverwachte reactie van de Nederlandse
bevolking:
Een
reeks van stakingen, die later de geschiedenis
zijn ingegaan als de 'april-mei stakingen van
1943' .
De stakingen beginnen bij Machinefabriek
Stork
in Hengelo, waar 3.000 werknemers weglopen. Veel
andere bedrijven
in het land volgen dit voorbeeld. Voordat de dag om is wordt er al bij
veertig
bedrijven
gestaakt.
In Hardinxveld
en
Giessendam worden pamfletten verspreid door een
verzetsgroep
uit Dordrecht,
waarin
opgeroepen
wordt om ook tot staking over te gaan. Reeds op
30 april wordt er gestaakt bij Scheepswerf De
Merwede (400 man), Scheepswerf De Hoop (65 man),
Scheepswerf
en Machinefabriek
De Holland
(100
man) en bij IJzergieterij
Versteeg
(25 man).
Daarnaast
wordt er bij tal van bedrijven
gestaakt.
De Duitsers slaan hard terug. Er volgt direct
een onderzoek
dat voor wat de Alblasserwaard
betreft
wordt
geleid
door
'Kriminalsekretär'
Hoffman
van
de
'Dienststelle'
Rotterdam.
Op
vrijdag 30 april is er politie langs de Merwede
actief. Op zaterdag
1 mei komt Hoffmann
zelf
naar Hardinxveld,
maar hij gaat nog niet tot
actie over. Wel eist hij lijsten van werknemers,
die niet op het werk zijn verschenen.
De zondag daarop wordt burgemeester De Boer door
officier Renner van de 'Grüne Polizei ' uit de
kerk gehaald omdat er een aanplakbiljet bij het
13

viaduct over de Nieuweweg was aangetroffen,
waarin werd opgeroepen te bI ijven staken. Vervolgens overlegt De Boer met de directeur van De
Merwede en roept vervolgens de werknemers op om
de staking te beëindigen, anders zou er IS maandags I bloed vloeien I. Als op die maandagmorgen
veel werknemers opnieuw niet verschijnen vlucht
de directie van De Merwede.
Als in de loop van de dag er toch werknemers
verschijnen om weer aan het werk te gaan, worden
er enkelen door Hoffmann gearresteerd. Hoffmann
was eerst met overvalwagens naar De Holland
gereden, waar directeur Caljé zich met hand en
tand verzette. Hofmann druipt af en gaat naar De
Merwede, waar een belangrijk deel van de mensen
al weer aan het werk is gegaan. Op grond van een
personeelslijst worden er 19 werknemers opgepakt, die hun persoonsbewijs moeten inleveren.
Vier anderen, die juist het terrein van de werf
willen betreden, worden gevangen genomen:
- Cornelis Willem de Kok uit Sliedrecht
Cornelis van der Giessen uit Hardinxveld
- Dirk Loeve uit Giessendam
- Jan Willem de Blaey uit Hardinxveld.
Ze worden afgevoerd naar Rotterdam, waar ze nog
dezelfde dag in een uiterst summiere procedure
worden veroordeeld tot de kogel, welk vonnis
direct wordt uitgevoerd. Ze krijgen nog kort de
gelegenheid om een afscheidsbriefje te schrijven
naar hun dierbaren. Voordat dit briefje de geadresseerden bereikt hangt er al een I Bekanntmachung' op scheepswerf De Merwede, waarin het
verschrikkelijke feit wordt gemeld.
Die bekendmaking vermeldt enkele fouten, wat de
snelheid waarmee de Duitsers te werk gingen
illustreert. Zo wordt Van der Giessen als 'Van
der Giesser' vermeld, met als 'geboorteplaats
'Boidiejen'. Dit moet Poederoyen zijn, welke
plaatsnaam voor de Duitsers kennelijk onbekend
was.
Op bovenstaand feit werd ik weer opmerkzaam
gemaakt door de voormalige Hardinxvelder A.W.
14

JEUGDLEDEN EN HUN ACTIVITEITEN
De activiteiten van onze leden vinden veel waardering bij onze vereniging. Dit geldt zeker voor
onze jeugdleden. Eén van hen vroegen we een
stukje te schrijven voor ons mededelingenblad:

Beste lezers,
Er werd aan mij gevraagd of ik een stukje over
mijn hobby wil schrijven.
Maar eerst zal ik mij
voorstellen.
Ik ben Pieter Wemmers, 15 jaar oud.
Ik woon in Hardinxveld-Giessendam
op Bui tendams
150. Ik zit in de examenklas van de Gomerus Mavo
in Gorinch em.
Mijn grootste hobby is archeologie en spulletjes
van vroeger verzamelen. Toen ik 11 jaar was, ben
ik begonnen met pijpekoppen
te zoeken. M'n eerste pijpekop
(en steeltjes)
vond ik boven aan
het tegenwoordige Hoepmakerspad. Wat was ik daar
blij mee. Ik weet nog steeds welke pijpekop het
is.

Alle steeltjes,
stukjes pijpekop
e.d. legde ik
boven mijn bed op de boekenplank.
Maar op den
duur kreeg ik zoveel steel tjes e. d. dat mijn
boekenplank
te klein werd. Toen hebben mijn
vader en ik een tweedehands vitrine gekocht.
Ondertussen
had ik een goedkope tweedehands
metaaldetecor
van mijn vader gehad, omdat ik de
verf van ons hek afgeschrapt
had. Ik heb er
nooi t een muntje mee gevonden, maar wel veel
roestige
spijkers.
Maar in de Peulenstraat
vond
ik een mooi pondsgewicht
ui t begin 17e eeuw.
Verder vond ik nog meer pijpekoppen,
waaronder
een mooie Duitse porseleinen
pijpekop;
die vond
ik in de polder. Al die pijpekoppen
en spulletjes kregen een mooi plekje in de vitrine.
Vaak ging ik op zaterdagmorgen naar de Historische vereniging om m'n 'vondsten'
te laten zien
en te determineren
en bijna altijd
wisten ze
daar te zeggen wat het was. Ik kom graag op
Buitendams 4, maar de laatste
tijd komt er niet
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meling. Van hem heb ik ook heel wat opgestoken
en ik ben ook al verschillende
keren met hem
meegeweest om te gaan zoeken. Sinds een jaar
beschik ik over een goede nieuwe metaaldetector,
waar ik heel tevreden mee ben.
Wat ik alleen zo jammer vind is, dat de detector
nogal eens misbruikt wordt. Mensen gaan zoeken
op plaatsen waar dat verboden is en zo krijgen
detectors een slechte naam, hoewel er ook mensen
zijn die met hun detectors archeologen helpen
bij hun werk. Als je belangrijke vondsten gedaan
hebt, moet je dat melden bij het R.O.E. vinden
wij. Ik ga nogal eens met Kees Holster op maïsakkertjes zoeken. Dat kan geen kwaad want dat is
geen bodemverstoring.

De jonge

verzamelaar.

zoveel meer van, omdat ik al ruim een jaar op
zaterdagmorgen een centje bijverdien bij bakker
Nout.
Ook ben ik in contact gekomen met de heer Van
Wingerden ui t Sliedrecht,
die over zeer veel
pijpekoppen beschikt (er zitten veel schitterende exemplaren tussen). Van hem en zijn zoon ben
ik veel te weten gekomen over de pijpekop en ik
heb er van hen ook veel gekregen.
Ik ben blij dat ik ook kennis gemaakt heb met
Kees Holster. Die heeft een schi tterende verza16

Ik heb ook een paar vrienden die dezelfde hobby
hebben als ik: Menno Klop en Peter Korevaar.
Vooral met Peter ga ik nogal eens zoeken. Dat is
veel gezelliger dan alleen. Ik heb met m'n nieuwe detector al veel leuke dingetjes
gevonden
(voornamelijk op maïsakkers),
zoals: duitjes,
knoopjes,
gespen, loodbuskogel tjes en andere
gebruiksvoorwerpen.
Van familie heb ik ook veel spullen gehad, o.a.
een mooie kijkdoos uit eind vorige eeuwen distributiebonnen ui t de oorlog. Daar ben ik heel
blij mee. Alleen heb ik niet zoveel ruimte meer.
De twee vi trines zi tten boordevol en ik heb nog
aardig wat in dozen zitten. Misschien maakt m'n
vader nog eens één grote vitrinekast.
Verder wil ik nog zeggen, dat ik heel blij ben
dat wij een Historische Vereniging hebben, die
er voor zorgt dat er nog zoveel bewaard wordt
van vroeger. En ik vind het ook fijn als veel
mensen lid of donateur zijn. Ik wens de Historische Vereniging veel succes met hun werk.
Pieter Wemmers.
NIEUW BESTUURSLID

Op de ledenvergadering van 4 maart j1. hebben
wij afscheid genomen van ons bestuurslid de heer
T. Hoftijzer. Door persoonlijke omstandigheden
17

werkzaamheden van mevrouw Van der Plas zijn
voorlopig van algemene aard. Te zijner tijd zal
zij zich gaan bezighouden met vaste taken.
Op de uitnodiging voor de ledenvergadering heeft
u gelezen dat ook ons bestuurslid de heer P. den
Breejen uit Utrecht zich terug wilde trekken. In
deze vacature is voorlopig nog niemand benoemd
omdat wij als bestuur ons eerst willen berade~
over de te verrichten taken. De heer Den Breejen, die al heeft toegezegd als adviseur nauw
bij de bestuursactiviteiten betrokken te willen
blijven, zal voorlopig nog deel blijven uitmaken
van het bestuur.
LANGS DE DEUR (vervolg)

E.H.B.O.-cursus
onder leiding
van dr. Graftdijk,
rond 1920.

genoodzaakt moest hij zich terugtrekken als
bestuurslid. Jaren achtereen heeft de heer
Hoftijzer zich ingezet voor onze vereniging.
Zijn vaste activiteit was de fotorubriek, eerst
in 'De Merwestreek' en later in 'Het Kompas".
Dankzij zijn werk weten wij inmiddels van veel
oude foto's wie erop staan en wat er verder op
voorkomt. Daarnaast zette de heer Hoftijzer zich
in voor allerlei andere activiteiten. Wij zullen
hem node missen!
De fotorubriek is inmiddels overgenomen door
iemand buiten het bestuur, mevrouw A. Dubbeldamvan der Waal van Dijk, Buitendams 134 te Hardinxveld-Giessendam, tel. 01846-13938.
Als bestuurslid trad op de vergadering mevrouw
c. van der Plas te Gorinchem toe. Mevrouw Van
der Plas woont in Gorinchem, maar is afkomstig
uit Boven-Hardinxveld. Wij zien haar dan ook als
een vertegenwoordiger uit dit dorpsdeel. De

18

Zoals u reeds heeft bemerkt, dekt de vlag de
lading niet helemaal. De titel van deze epistels
geeft aan dat we aan het venten zijn als groenteboer. Echter om dat als een "los" verhaal te
presenteren lijkt mij niet goed. Er gebeurt
zoveel omheen. Organisatie, regelgeving, dorpsstraat, enz. Vandaar.
Ook nu weer eerst een stukje theorie. We hadden
u reeds gemeld dat het archief van de groentehandelaren in mijn bezit was. Daaruit komen wat
zaken boven drijven die uit de vergetelheid
worden gerukt. De "Kleinhandelarenvereniging in
aardappelen, groenten en fruit - Door Eéndracht
Sterk - opgericht op 6 October 1948". Dat wordt
vermeld op de titelpagina van een groot notulenboek. Voorheen geen groentehandelaren? Natuurlijk wel. Maar bepaald niet georganiseerd.
In het wat grijzere verleden was het vaak zo,
dat, zeker in een dorp, veel mensen hun eigen
aardappelen en groenten verbouwden. In alle
buurten was er dan wel iemand die als een soort
groenteboer fungeerde. In dit verband in het
misschien vermeldenswaard dat nogal veel weduwvrouwen in de handel zaten. Als pa wegviel waren
er geen inkomsten, en op deze manier kwam er dan
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toch wat binnen, en gelijktijdig kon men toch
met het huishouden bezig zijn. Soms kwam het
voor dat een op die manier opgezet bedrijfje zo
goed liep dat je kon spreken van een groentezaak. De Tweede wereldoorlog versnelde het proces. Groenteboer was een vak geworden. In de
stad natuurlijk al veel eerder! In 1948 waren er
19 groentehandelaren in ons dorp.
Die handel was dus hun beroep. En als het je
beroep is, heb je verplichtingen en rechten.
Denk b.v. maar aan de belastingdienst. Iemand
die dus zomaar "los" wat verkoopt, dus buiten de
boeken om.,.is in hedendaaqse termen een zwartwerker. H1J kan dan ook goedkoper werken omdat
hij geen belasting over die inkomsten bet~alt. U
begrijpt een scheve verhouding. Vandaar die
organisatie. U begrijpt dat dit in de beginjaren
van de georganiseerde groentehandel nogal eens
aanleiding tot discussie en conflicten gaf.
Een voorb~eld. Er .vestigde zich in ons dorp een
persoon dle een wlnkel begon met kruidenierswar~n en aardappelen, groenten en fruit. Hij wilde
lld van de groentehandelarenvereniging worden.
J~, was. de man nu kruidenier of groenteboer? De
dlscussle werd geopend. Hij is kruidenier, zeiden de meeste groenteboeren. Nee, zei de persoon
in. . kwestie,
ik ben groenteboer dat was ik in
.
mlJn vorlge plaats ook. Alleen om een beter
belegde boterham te hebben, verkoop ik er kruiden~erswaren bij. Informeren jullie maar in mijn
vorlge woonplaats, daar stond ik als groentehandelaar ingeschreven. Aldus gedaan. Inderdaad
daar was ~ij groenteboer. De vergadering besloot
toen hem lnderdaad maar in te schrijven.

'

Het andere verhaal is een wat· principiëlere
kwestie. Het betrof weer een persoon die van
buiten ons dorp kwam. Zijn beroep was griendpachter . 's Zomers had hij dus tijd over. Hij
g~ng da~ groenten verkopen. Dat kon natuurlijk
nlet! Wle controleerde die man aangaande eerlijke concurrentie e.d.? In een gesprek van het
20

De heer

Bongen

met

de hondekar.

bestuur van groentehandelaren met deze man zei
hij dat het om zelf verbouwde groenten ging. Ja
man, helaas, op die manier is dat nu eenmaal
verboden. Hij bleef toch doorgaan. Duidelijk was
ook dat hij wel degelijk groenten inkocht bij de
groothandel. De veiling in Gorinchem, waar velen
lid van waren, en de grossiers zouden hem geen
handel meer leveren. U begrijpt dat de klandizie
van 19 groentehandelaren wel enig gewicht in de
schaal legde. Na enige tijd verkocht de man in
kwestie toch weer gewoon zijn waren. Hoe kon
dit? Toen bleek dat één van de eigen leden zo
"collegiaal" was, deze man toch handel te leveren. Ik zal maar niet verhalen hoe dit precies
in het notulenboek verwoord stond. Bepaald niet
vleiend voor de persoon in kwestie.
De vergaderingen, die men belegde,' werden niet
bij iemand thuis gehouden maar in verschillende
lokaliteiten ter plaatse. Eerst bij Delmeé, toen
bij Trapman tegenover het lange veer. Later weer
21
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in hotel "De Zwaan". Een rekening van
25,00
geeft wel aan dat het niet de goedkoopste manier
van vergaderen
is, we spreken over 1953. Alhoewel een prijs van 40 cent voor een cognacje nu
supergoedkoop
klinkt.
In voorgaande
epistels
hebben we het reeds over vakanties gehad. uit de
notulen blijkt dat in 1951 voor het eerst werd
besloten om 3 dagen vakantie te houden. Dit werd
in 1953 al een week. Ook hier dient weer vermeld
te worden, dat het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Sommige leden hielden zich niet aan de
afspraken.
Indi vidualistisch
bleef men. Aan de
hand
van de winkelsluitingswet
werd
door de
gemeente
dwingend
sluiting
opgelegd
voor een
bepaalde periode. Dit gebeurde pas in 1953. In
het jaarverslag
van 1956 staat vermeld dat de
groentehandelaren
de eerste waren van de middenstanders die gezamenlijk vakantieafspraken
maakten. In later jaren pas de melkboeren
en de
kruideniers.
via 9 dagen vakantie in 1953 en 10
dagen in 1961, kwam men tot 14 dagen in 1963.

Vele jaren waren H. Bongen en J. Overgaauw de
drijvende krachten binnen de vereniging. De één
als secretaris
en de ander als voorzitter.
In
1961 werd D. den Breejen secretaris, en in 1963
T. Bongen . Inmiddels is W. van Iperen dan al
voorzitter. In 1963 vermeldt het jaarverslag dat
de toekomst van de kleinvakhandel
een verloren
zaak is, vanwege prij sverhoging, belastingdruk,
huurverhoging e.d. Inderdaad heeft het grootwinkelbedrijf vele kleintjes opgeslokt. Of dit ten
dienste van de cliënt is? En ten voordele? Misschien
op korte termijn,
maar zeker niet op
langere. Het ligt niet in de lijn van dit verhaal om hier een verhandeling over te gaan houden. Toch kan ik het niet laten even te wijzen
op de miljoenensteun
voor de grootwinkelbedrijven. Wel van uwen
mijn belastingcenten !
Dit
soort bedrijven is op zich veel kwetsbaarder dan
een kleinvakhandelaar.
Alleen
als deze kleine
man zoals dat heet, op de pot gaat, staat het
rijk niet klaar met miljoenen. Het zij zo!

Pas in 1963 werd er besloten dat men met een bel
langs de deur zou gaan in de vakantietijd. Voordien zag men dat als het afsnoepen van
elkaars
klanten. Wat veel kwaad bloed heeft gezet bij de
plaatselijke
groenteboeren
was het gegeven dat
er uit andere plaatsen mensen een ventvergunning
kregen van de gemeente om met groente of fruit
langs de deur te gaan. De gemeente verstrekte
namelijk van die vergunningen.
Begrijpelijk
was
die aversie tegen deze mensen wel. In de winterperiode , wanneer
de handel moeizaam
ging, zag
men deze mensen niet. In de zomer, wanneer er
wat te verdienen viel, kwamen zij even de room
van de melk afhalen, zoals dat verwoord werd in
het notulenboek.
Tevens konden zij overal tussendoor
zeilen.
Vakantie
voor'
hen
niet
verplicht.
Zwart inkopen? Wie controleerde
dat?
Vele malen hebben de plaatselijke
groentehandelaren de gemeente hierop aangesproken.
In 1952 werd de maandagmiddag
als de verplichte
sluitingsmiddag
opgelegd.
Dit in tegenstelling
tot de winkeliers die de dinsdagmiddag
gesloten
waren.
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De namen, die zo gelezen werden in de notulen
zijn de volgende, in alfabetische volgorde:
A. de Boer, H. Bongen met zoon T. Bongen, Bot,
D. den Breejen, P. den Breejen, L. Hommerson, M,
van Houwelingen, R. van Houwelingen,W.
van Iperen met zonen Gijsbert, Adriaan en Wim, A. van
Iperen met zonen Aart, Henk, Jacob en Janus, R.
Kamsteeg,
K. de Keizer, J. Kroon, De Koning,
Kooy, Meiwaard, J. Overgaauw met zonen Dirk en
Teus, J. van der Plas met zoon Kees, A. Romijn.
Van al deze zaken zijn er anno 1993 nog 4 over:
T. Bongen, C. van der Plas, A. van Iperen en D.
Overgaauw. Drie hiervan met een winkel, één dus
nog puur ventwerk.
Hierbij dient vermeld te worden, dat de winkel
van Van der Plas door een zus van Cees wordt
gerund.
De volgende
winkels
en verkooppunten
zijn erbij gekomen: Van der Zouwen, In 't groene
knollenland,
verder
nog
groenteafdelingen
in
winkels zoals Adriaan van Iperen in de zaak van
Timmer op het Peulenplein, bij Bas van der Heyden, Kroon, Van Holten, De vrije vogel. En nog
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een persoon die weer het ventwerk heeft opgenomen: Schild. Tevens zijn er op de markten diverse groentehandelaren te vinden.
U ziet, er is een verschuiving opgetreden van
thuisbezorgen naar zelf halen. En dat zelf halen
dan in combinatie met andere levensmiddelen. Het
heeft alles te maken met "mobiliteit". Mobiliteit van de mensen die kopen, dan wel te verstaan.
Tot zover "archief" en heden. We zullen nog een
stukje met u langs de deur gaan. We nemen de
draad weer op bij de Boogbrug over de Rijksweg.
Dus bij Peulenstraat-zuid. In mijn jonge jaren,
alhoewel zo "oud" ben ik niet, heette dit hier
nog gewoon Rivierdijk. Wij woonden zelf waar nu
de Rabobank staat en dat was Rivierdijk B 544.
Aan de buitenkant begon de rij met een imposant
herenhuis. Het werd in tweeën bewoond. Onder
woonde juffrouw Benders, een vrijgezelle schooljuffrouw van school 4. Zelfs vader had nog van
deze juffrouw les gehad. Zij was er nog één van
het oude type. Op dijkniveau woonde de schrijver
stout, die enige boeken over deze streek heeft
geschreven. Later is dit huis nog een tijdje
door B.M. van Houwelingen en diens zoon bewoond.
Dit monumentale pand is inmiddels onder de slopershamer een eerloze dood gestorven. Daarnaast
staat een bungalow die al jaren wordt bewoond
door de fam. Van der Aa. Wederom een groot monumentaal gebouw verschijnt er dan binnen ons
gezichtsveld. Nu bewoond door notaris Schuurbiers
die er tevens kantoor houdt. Daarvoor
woond~ er Klijn in, één van de gebroeders die
het bedrijf "Jenti" kokerbouw hebben opgebouwd,
en nog wat verder terug in de tijd bezat dit
pand de naam "Stoutjesburcht". Eigenaar, ja,.u
raadt het al, mijnheer M. Stout. Een plaatsel1Jke aannemer.

soort op de betonnen vloer, in de schuur
". die
achter op het erf staat, te besterven. De ~~g:wijden" mochten hier wel eens even een klJkJe
nemen. Als ik hier stond, voelde ik me soms zo'n
halve batavier. Links tientallen eenden, rechts
wat wintertaling slobeend een enkele smient en
natuurlijk bijna'altijd wel wat hazen. Zo'n ,Rien
Poortvliet plaatje, maar dan echt. Over, ~agen
zou natuurlijk wel zo het een en ander zlJn te
vertellen.
Nou, goed, een verhaaltje. We waren ,in de Gi7~sendamse polder aan het jagen. Een tlental drlJvers en wat jagers. Eén van de jagers had er met
zijn mond al honderden geschoten, als U begrijpt
wat ik bedoel. Maar ja, hoe gaat dat, een ander
had deze morgen alle kans, maar hij natuurli~~
niet. Net na de middag kwam deze man naast mlJ
te lopen. Ik struikelde bijna over een haas die
zich "gedrukt" had. Jouw beurt zei ik, met dat
de haas wegsprong. De man had een enkelloops,
dus zes schoten kraakten en het haas Iiep nog
steeds vrolijk verder. Wat een
.

Het volgende huis staat wat meer aan d'n dijk.
Piet van der Plas woonde hier vele jaren,
griendwerker-jager. Als hij was wezen jagen
lagen de geschoten vogels keurig op een rij per
24

Groenteboer
Bongen
ker (op fiets).

en melkboer

Bak-
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Weer zo'n knoert van een huis. Zolang ik er van
weet, staat de naam Uilenhof
op de gevel. En
inderdaad, vele jaren klonk vanuit de bomen die
links van het huis staan 's avonds uilengeroep.
Dokter Rollingwier hield hier zijn praktijk. Nu
is dat dokter Blokhuis.
Het volgende huis dat weer aan de dijk staat,
was van oorsprong een Groene Kruis gebouw. Als
zodanig heb ik het nooit meegemaakt, de familie
Daniëlse woonde
er. Twee ervan herinner ik me
heel duidelijk.
Zij· waren aan de zondagsschool
verbonden.
Een lange gevel van enkele woningen
met aan de rechtse kant nog duidelijk herkenbaar
dat daar ooit een winkel is geweest. Een sigarenwinkel.
De fam. Van der Meyden runde deze
zaak. Het was een grote winkel voor die tijd.
Zeker voor die handel. Als ik dat vergelijk met
het sigarenwinkeltje
van de dames Monteban naast
dokter
Cornelis
in Buitendams!
Het één super
groot en het andere super klein. We vonden het
toch wel interessant om in zo' n winkel te gaan
vragen of er nog iets nodig was.
T. van Houwelingen

DE BETEKENIS

VAN DE PLAATSNAAM

R.zn.

HARDINXVELD

De gemeente zond ons een aan haar gerichte brief
met het verzoek deze te willen behandelen. Graag
voldeden wij aan dit verzoek, maar wij willen
ook u hiervan op de hoogte stellen. De brief is
afkomstig van de Duitser Hans Hermans uit Bocholtz en luidt als volgt:

Aangezien zich in België en Dui tsland een groot
a~ntal.plaatsnamen bevindt die afgeleid zijn van
h~storIsche
haardplaatsen
i.c.
haardbossen
verricht ik momenteel een onderzoek naar Neder~
landse plaatsnamen die eventueel afgeleid zouden
kunnen zijn van een historische haardbos.
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Graag zou ik in dit kader van u vernemen of zich
in de buurt van Hardinxveld bossen bevinden of
bevonden. Zo ja, mochten de vroege bewoners in
die bossen hun stookhout halen?
Ons bestuurslid Drs.
volgende reactie:

Enkele

,\
J

opmerkingen

P. den

Breejen

schreef

de

over de naam Hardinxveld:

Het
woord
Hardinxveld,
vroeger
Herdingfelde
gespeld, bestaat uit drie lettergrepen, die ook
alle drie een afzonderlijke
betekenis lijken te
hebben. Hoewel ik geen kenner van het MiddelNederlands ben, laat staan van de dialecten die
hier voor het jaar 1000 gesproken werden, ga ik
maar af op de meest logische verklaringen, die
ik ergens ben tegengekomen.
Veld
~beste
verklaring
voor het woordje veld in
deze samenstelling is m.i. te vinden in het boek
'De beneden-delta van Rijn en Maas', geschreven
door Dr. P.A. Hendrikx
(Hilversum
1978). Hij
stelt dat dit woord in deze omgeving in de middeleeuwen gebruikt werd voor wat oorspronkelijk
woeste vlakten geweest zijn, die collectief gebruikt werden, o.a. voor het weiden van vee.
Doorgaans waren dit stukken op of vlak achter de
oeverwallen van de rivieren gelegen en waar al
in de ge of 10e eeuw bewoning was geconstateerd.
Voorbeelden: Hardinxveld, Rietveld, Aaksterveld,
Liesveld, Jaarsveld, Lakerveld, Zijderveld, enz.
Ing (want die x zal beslist een later toevoegsel
zijn) .
De toevoeging
'ing' betekent in samenstellingen
als plaatsen familienamen
in de Saksische
gebieden
(waaronder
Oost-Nederland)
'behorend
tot', 'behorend bij', 'eigendom van', of gewoon
'van'. Denk b.v. aan de familienaam die de zonen
van Jan in Nederland aan konden nemen.
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overgang van 'Her' naar 'Har' is taalkundig geen
moeilijkheid. Denk b.v. aan 'haard' en 'heerd'
of 'waard' en 'weerd'. Naar de oors~ronkelijke
eigennaam, waaraan Harding ontleend 1S, kunnen
we slechts raden. Misschien aan dezelfde waarnaar Harlingen genoemd is. Vooral in Noord-Nederland zijn er verschillende namen bij te verzinnen.
Er zijn zoveel plaatsnamen in Nederland die met
Har of Her beginnen, dat ik daar maar niet op in
zal gaan. De buurtschap Harreveld, ook wel Herveld genoemd, lijkt mij taalkundig de meeste
verwantschap met Hardinxveld te hebben.

Bierbrouwerij,
later
te Boven-Hardinxveld,

kopergieterij
Is-winters.

In Friesland werd het Jansma, in Holland en
Brabant Janssen (= Janszoon), en in Oost-Nederland Jannink.
Deze
lettergreep komt ook in verschillende
plaatsnamen in deze omgeving voor. Denk aan
Ever~ing~n, Gorinchem, Houweningen e.d. (Het
grapje U1t de oorlog dat Gorinchem naar Göring
vernoemd zou zijn: 'Göring-heim' is op zichzelf
zo gek niet, al is het dan naa~ een heel oude
naamgenoot van deze oorlogsmisdadiger!).
Hart of Hert
In deze.~ettergreep zou een oude eigennaam opgenomen z1Jn. In Oost-Nederland behoeft dit echter
niet altijd een persoonsnaam te zijn, maar kan
het ook slaan op b.v. de boerderij waarvan een
bepaalde familie afkomstig is. De achternaam
'Harding' komt wel voor. In Onstwedde woont een
van m'n zwagers aan de Hardingstraat, genoemd
naar een vroegere wethouder van die gemeente. De
28

Haardbossen
De richting waarin de vraag van dhr. Hermans
wijst, behoort echter volgens mij ook wel tot de
mogelijkheden. In de middeleeuwen waren de oeverwallen langs de grote rivieren ongetwijfeld
met bos begroeid. En als 'veld' wijst op collectief gebruik, lijken mij de mogelijkheden om
langs de rivier bomen te kappen groter dan om er
vee te laten grazen. Een combinatie is echter
evenmin uitgesloten. Werden er in Oost-Nederland
niet vaak varkens het bos ingejaagd, om daar
zelf hun kostje op te scharrelen?
De naam van onze provincie, 'Holland', is ook
afgeleid van de bossen in de vroege middeleeuwen
(Holtland = Houtland), hoewel ik niet weet of de
strijd rond de vraag waar deze naam ontstond,
bij Haarlem of bij Vlaardingen en Dordrecht al
definitief is beantwoord.
'
Waar die mensen vandaan kwamen, die in deze
omgeving vóór het jaar 1000 hun hout kapten of
hun vee lieten weiden, is een andere vraag,
waarop het antwoord niet gemakkelijk meer te
geven zal zijn. Dat zij uit de richting van
Tiel, dus 'van boven uit' kwamen, lijkt mij
waarschijnlijker dan vanuit het westen of noorden, waar veenmoerassen weinig aanlokkelijk
waren voor bewoners. Ook vanuit het zuiden lijkt
mij minder logisch. Ten eerste omdat de grote
verkeersweg, de rivier, oost-west liep en ten
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tweede omdat de Saksische invloed op namen als
Hardinxveld en Gorinchem meer op een oostelijke
invloed dan op een Frankische invloed wijst.
Mocht dhr. Hermans dus redenen vinden om aan te
nemen dat de eerste lettergreep van Hardinxveld
ontleend is aan haardbossen, geef ik hem evenveel (of mogelijk zelfs wat meer) kans, dan dat
de theorie klopt, dat onze 'eerste voorvader' in
deze streek, Heerdt of Harre genaamd, er de
aanleiding voor geweest is.
EEN STEENFABRIEK TE BOVEN-HARDINXVELD
Wij hadden er nog nooit van gehoord en u waarschijnlijk ook niet. Toch heeft er ooit in
Boven-Hardinxveld
een
steenfabriek
gestaan.
Berichten over deze steenfabriek doken op in de
Nieuwe Merwebode van 1905 en 1906 bij de inventarisatie van de inhoud van de leggers van deze
courant waaraan op dit ogenblik wordt gewerkt.
Hieronder volgen enkele feiten uit de korte
bestaansgeschiedenis van deze onderneming.
De voorgenomen bouw van de steenfabriek wordt
voor het eerst vermeld op 5 november 1904. Daarbij wordt "de Rokerij" aangegeven als plaats van
vestiging. Het terrein dat onder die naam bekend
stond, was eigendom van de heer B. Wisboom uit
's Gravenhage.
Deze eigenaar had kort voordien het terrein met
alle daarop aanwezige bebouwing voor vijf jaar
verhuurd. De naam van de huurder was op dat
moment nog niet bekend, maar men wist al wel dat
er een steenfabriek zou worden gebouwd. In de
krant van 7 december wordt melding gemaakt van
het feit dat de voorbereidende werken voor de
bouw zijn begonnen. De fabriek zal' "de Merwede"
gaan heten.
Ondernemers zijn de heren G.J. van Hussen, A.T.
van Hussen en P. Romeijn, die voor dit doel per
1 december een vennootschap hadden opgericht met
een looptijd van 10 jaar.
Het werk verliep blijkbaar voorspoedig want op
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24 januari 1905 arriveert de stoomketel voor de
fabriek. Hoe deze ketel naar de plaats van bestemming werd vervoerd, vermeldt de krant niet.
We mogen aannemen dat dit per schip gebeurde
want andere mogelijkheden voor transport van een
dergelijk objekt waren er in die tijd niet.
Om de ketel vanaf de losplaats naar zijn definitieve opstelling in de fabriek te vervoeren
waren 50 mannen nodig. Vermoedelijk is de ketel
op rollen verplaatst. Op 4 maart is de fabriek
zo ver klaar dat de produktie waarschijnlijk
half maart kan beginnen. Dat bleek wel een wat
erg optimistische voorspelling want pas op 20
mei wordt gemeld dat schipper T. van Lopik Tz.
alhier de eerste lading van ca. 30.000 cementsteen naar buiten vervoerde.
Om de fabriek rendabel te maken moesten natuurlijk afnemers voor de stenen worden gevonden.
Adverteren speelde daarbij een belangrijke rol.
Aanvankelijk zal zijn geproduceerd om een voorraad van diverse soorten stenen aan te leggen.
In de krant van 8 juli 1905 verschijnt de eerste
advertentie. (Zie afbeelding).
Dergelijke advertenties worden met grote regelmaat geplaatst tot 25 augustus 1906.
Merkwaardig is dat daarna taal nog teken wordt
vernomen van deze onderneming. Vermoedelijk zal
de produktie niet lang na laatstgenoemde datum
zijn gestaakt. Blijkbaar was het bedrijf niet
levensvatbaar maar waarom niet, is ons niet
bekend. Aan de omvang van de produktie zal het
wel niet gelegen hebben want in één van de advertenties wordt met trots vermeld dat per jaar
10.000.000 stenen konden worden gemaakt.
Wij houden ons aanbevolen voor nadere informatie
betreffende deze fabriek,
M.J.A. de Haan.
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OORLOGSHERINNERINGEN
Van de heer G. van Bergeijk ontving de redactie
een verhandeling over wat hij in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Op latere leeftijd
komen de herinneringen steeds meer naar boven en
dat heeft er mede toe geleid dat hij dit deel
van zijn leven op papier heeft gezet. De redactie heeft gemeend in de tekst geen wijzigingen
aan te moeten brengen omdat het om een persoonlijk stukje geschiedenis gaat. Aan de andere
kant realiseert het bestuur zich dat bij sommige
oudere lezers met dezelfde ervaringen wellicht
minder plezierige herinneringen naar boven komen.

In 1942 maakte ik deel ui t van een groep van 40
werknemers van de scheepswerf de Merwede, die in
het kader van de arbeidsinzet
werd aangewezen
voor werk in Duitsland. De arbeidsinzet was een
door de Duitse bezetter
toegepaste verplichte
tewerkstelling
van arbeidskrachten.
Na ons zijn
nog meer: mensen van de Merwede vertrokken. Wij
waren n~et de eersten van de bedrijven in deze
omgeving die werden ui tgezonden, want reeds
enkele weken eerder was een groep van de machinefabriek
Baan Hofman te Gorinchem afgereisd
naar Schweinfurt.
Het nu volgende is slechts een samenvatting van
drie ellendige jaren, waaraan ik met verbi ttering terugdenk, en af en toe nog van droom.
We moesten ons melden op het arbeidsbureau te
Dordrecht, waar we konden kiezen tussen ui tzending naar Bremen of Bochum. Maar iedereen koos
Bremen, omdat het uurloon daar twee Pfennig
hoger lag, wat in die tijd niet: onbelangrijk
was. We waren liever dieper Duitsland ingegaan,
omdat men daar moeilijker
bereikbaar was voor
bommenwerpers.
Te Dordrecht waren we verplicht een contract te
tekenen voor de duur van een jaar, maar dat werd
ons na aankomst in Duitsland onmiddellijk afge32

nomen. En het was meteen duidelijk dat we moesten blijven tot het eind van de oorlog. We hadden er toen gelukkig nog geen idee van dat het
nog bijna drie jaar zou duren. Voor ons vertrek
waren we medisch gekeurd, en enkelen hadden het
geluk afgekeurd te worden. Maar een van hen werd
tijdens een staking in 1943 gefusilleerd,
en een
andere overleed aan zijn verwondingen na een
bombardement op de werf.
We vertrokken op 29 juni, 's morgens om een uur
of tien, met een lange transport trein vanui t
Dordrecht. Via een omwegdoor het westen van het
land, waar nog veel mensen werden opgeladen,
kwamen we de andere dag tegen de ochtend in
Bremen aan. Daar werden we, na een korte omscholing, tewerkgesteld in een grote vliegtuigfabriek, waar duikbommenwerpers gemaakt werden van
het type Junker 87, de zogenaamde Stuka 's. Qua
outillage en was- en kleedgelegenheid lag deze
fabriek mijlen ver voor op de Merwede. Wekregen
daar ons eerste middagmaal, dat bestond uit
macaroni met een schepje vruchten. We vonden het
vreemd, en het smaakte ons niet, zodat we het
meeste lieten staan. Daar hebben we spijt van
gekregen, want nadien is het eten vrijwel elke
maand slechter geworden. Maar onze familieleden
in Holland gingen er al snel toe over levensmiddelen bij elkaar te scharrelen, waardoor we af
en toe een pakket kregen. Dat mocht maximaal
drie kilo wegen, maar het bleef door de censuur
soms wekenlang onderweg, waardoor de inhoud
geheel of gedeeltelijk
bedorven was.
Aanvankèlijk werden we ondergebracht in de wijk
Gröpelingen, later in Oslebshausen, en tenslotte
in Gramke, waar we pas in november een kacheltje
kregen. Het enige waaraan we in het verdere
verloop van de oorlog geen gebrek hadden, waren
k~len. We lee!den in een, barakkenkamp in primit~eve, armzal~ge omstand~gheden, in een vijandige omgeving, en ik voelde me er net zo thuis als
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een paling in de Sahara. De Lagerführer heette
Reinecke. Hij was een schoft, en met zijn revolver joeg hij iedereen schrik aan. Af en toe
vroegen we ons af of we nu dwangarbeiders waren
of gedeporteerden, of een combinatie van beide.
Na een paar maanden kregen we een keer pap. Die
bestond ui t een soort griesmeel, maar het spul
stonk, want ze hadden er stukken koolraap doorgekookt, en bijna niemand kon die rotzooi door
zijn keel krijgen. De keren dqt we eetbare pap
gekregen hebben, zijn op de vingers van een hand
te tellen.
In Gramke, dat nogal aan de bui tenkant van de
stad lag, zagen we voor het eerst, en tot onze
stomme verbazing, dat een boer een koe als trekdier gebruikte.
Al snel werd de ploeg door overplaatsingen enkele malen uitgedund. Ik ben tot juli 1944 in
Bremen gebleven. Toen werd de afdeling waar ik
werkte overgebracht naar Düstrup, een dorpje
onder de rook van Osnabrück. Men nam aan dat de
kostbare machines daar minder kans liepen door
de bombardementen vernield
te worden. Voor zover
ik weet is Düstrup later door Osnabrück geannexeerd.
De Duitsers reisden per trein, maar wij als
buitenlanders
zaten op de vrachtwagens die een
deel der machines vervoerden. Onderweg moesten
we een half uur onder de bomen blijven staan, om
ons te verschuilen
voor de Engelse jachtvliegers, die zelfs de bakkers met hun paard en
wagen van de weg afschoten. Van de groep die in
1942 vertrok was inmiddels de helft overleden.
Maar de oorlog hebben ze allemaal,
sommigen
licht beschadigd, overleefd. Zelf heb ik er als
souvenirs enkele onbeduidende li ttekens en een
misvormde teen aan overgehouden. De ploeg bestond natuurlijk
ui t vogels van diverse pluimage, waardoor er wel eens wat wrijving ontstond.
Maar dat had meestal niet veel te betekenen. Er
was echter één smeerlap bij, die zich tegoed
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deed aan andermans broodrantsoen. Ik ben ook
enkele keren bestolen,
en ik weet bijna zeker
dat hij de dader was. Bovendien staat hij nog
sinds 1943 bij me in het krijt.
Hij had ook
leedvermaak als een ander in de penarie zat.
Andere gedeporteerden waren hoofdzakelijk
Russen, Russinnen, Polen en Fransen, en ook grote
aantallen Russische en Franse krijgsgevangenen.
Een der Franse gevangenen, de elektriciën
Jean
Poudevigne, heb ik zeer toevallig in 1972 weer
ontmoet in Zuid Frankrijk.
De behandeling in Duitsland, de huisvesting,
de
kwali tei t en de kwanti tei t van het eten, waren
in de verste verte niet in overeenstemming met
datgene wat de Duitse propaganda ons in Holland
had geprobeerd wijs te maken. De Russen en de
Polen werden zelfs nog slechter behandeld dan
wij. De meeste van hen waren met goederentreinen
aangevoerd. Corresponderen met thuis mochten ze
niet. In ons kamp werkte een ca. veertigjarige
Russische vrouw als schoonmaakster. Haar beide
ongeveer 16-jarige dochters waren ook gedeporteerd, en werkten in de fabriek. 's Avonds ontmoetten ze elkaar weer in het Russenkamp. De
moeder was doodsbang om door overplaatsingen van
haar kinderen gescheiden te worden. Maar toen ik
ui t Bremen vertrok waren ze nog bij elkaar.
Misschien heeft een goedwillende Duitser, die
wat in de melk te brokkelen had, hen in bescherming genomen.
Naarmate de oorlog langer duurde werden steeds
meer Nederlanders op transport gesteld.
Tussen
april 1942 en juni 1943 waren het er 250.000,
waarvan tussen april 1943 en juni 1943 86.135
man. Wie weigerde te vertrekken werd opgepakt,
en na een verblijf
van enkele weken in het
strafkamp Amersfoort alsnog afgevoerd. Volgens
de grote winkler Prins wordt het aantal gedeporteerde Nederlanders geschat op 600.000. Karel
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Volder vermeldt in zijn ruim 500 pagina's tellende boek 'Werken in Duitsland',
dat 8.000
landgenoten die door mishandeling, ziekte, on~~vallen,
ondervoeding en bombardementen z1.Jn
omgekomen, zijn geregistreerd,
en dat er enkele
tienduizenden vermist zijn.
Op het Hoger Friedhof te Osnabrück, dat ik in
1965 bezocht,
liggen talrijke
Nederlanders begraven. Er zijn geen aantallen bekend van hen
die na de oorlog zijn overleden aan oorzaken,
direct samenhangend met hun verblijf
in Duitsland. Minstens tien Hardinxvelders die ik heb
gekend, zijn niet teru.gflekeerd. Of er: Giess~ndammers in Duitsland z1.Jn omgekomen, 1.S me n1.et
bekend.
Het onderduiken kwam pas in 1943 op gang, maar
slechts weinigen waren zo fortuinlijk
een adres
te vinden. Maar onderduiken was ook niet alles,
want men leefde voortdurend in angst. Bij razzia 's zijn er veel gegrepen, wat ook kwalijke
gevolgen had voor degenen die voor een schuilplaats gezorgd hadden.
Voornaamste doel van de arbeidsinzet
was het
vervangen van de in mili taire dienst opgeroepen
Duitsers. Op de opengevallen plaatsen moesten de
bui tenlanders met een zo klein mogelijk aantal
calorieën een optimale prestatie
leveren. Het
rantsoen was dan ook precies toereikend om niet
dood te gaan. Melk of vis heb ik nooit gekregen,
en fruit maar één keer in de bijna drie jaar.
Het warme eten dat werd verstrekt
was meestal
slechts op zondag t.e genieten, en ook dan soms
nog niet.
Wordt vervolgd.

G.

van Bergeijk.

BOEKRECENSIES
DE ALBLASSERWAARD - C.L. van Groningen
In de reeks 'De Nederlandse Monumenten van Ge-
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schiedenis en Kunst' werd op 13 november vorig
jaar het deel over de Alblasserwaard gepresenteerd. Hiermee is een belangrijke aanzet gegeven
tot verbreding van de monumentale kennis van de
gehele streek. Het bovenlokale karakter van ~:t
boek draagt ertoe bij dat de streek als een
geheel wordt gezien.
....
Achtereenvolgens wordt na een u1tgebre1de 1nle1ding (50 pagina's) aandacht geschonken aan. de
verdedigingswerken, wegen waterbouwkund1ge
werken, openbare gebouwen, kerkelijke gebouwen,
inventaris van Hervormde kerken, gebouwen van
sociale zorg woningen en woningbouwcomplexen,
kastelen en buitenplaatsen , bedrijfsgebouwen en
boerderijen. Het boek is geïllustreerd met veel
foto's en tekeningen. Het vormt een standaardwerk, dat op de boekenplank van iedere ech~e
Alblasserwaarder thuishoort. Het kan een bas1s
vormen voor een gedetailleerder beschrijving per
plaats. Misschien een aardige ~~ggestie voor .~e
lokale verenigingen! Het is Z1]n -hoge- pr1]s
meer dan waard.
400 pagina's
f 95,00
verkrijgbaar in de
boekhandel - Uitgeverij Waanders.
Zwolle ISBN 90-6630-386-7.
DORDRECHT 1811-1914 - Carolien Koopmans
Hoewel de stad Dordrecht buiten de Alblasserwaard ligt, is er toch altijd een. bel~ngrijke
band geweest. Niet alleen daardoor 1S d1t boek,
zoals de ondertitel zegt handelend over 'Een
eeuw demografische en economische geschiedenis',
interessant. In het boek schetst de auteur de
ontwikkeling van ons land na de Franse Tijd tot
aan de Eerste Wereldoorlog. Die periode vormt de
basis voor onze hedendaagse maatschappij. Het is
dan alleraardigst dat we die geschiedenis kunnen
bezien in een zo nabij gelegen stad.
310 pagina's
f 49,00
verkrijgbaar in de
boekhandel - Uitgeverij Verloren, Baarn ISBN 906550-405-2.
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GROTE HISTORISCHE ATLAS VAN NEDERLAND
In vier delen verscheen deze historische atlasproduktie, waarvan deel 1 'West-Nederland 18391859' voor onze regio het meest relevant is. De
kaarten zijn de meest complete verzameling van
de oudste topografische kaarten van Nederland,
die ooit in boekvorm verschenen is.
Mede door een inleidend gedeelte is deze atlas
een waardevol instrument voor iedereen, die op
enigerlei wijze bij de historie van Nederland is
betrokken.
XVI en 104 pagina's - f 94,75 - verkrijgbaar in
de boekhandel
Wolters Noordhoff Atlasprodukties, Groningen - ISBN 90-0196-230-0.

Dit gemaaltje
stond tussen de Huibjesbrug
en het huidige
gemaal.

DE GESTAMPTE POT - EETCULTUUR IN NEDERLAND
Als nummer 2 van de negende jaargang van 'Volks-
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cultuur' verscheen een alleraardigst boekje met
bijdragen van Adel P. den Hartog, Jozien Jobsevan Putten, Hanneke H. van Westerloo en Marcel
Jansen. Zij schenken aandacht aan de sociaal
culturele aspecten van ons voedsel. De voeding
in een veranderende maatschappij en de eetgewoonten en het beschavingsproces. Aan te bevelen
voor iedereen, die zich bezighoudt met of belangstelling heeft voor de geschiedenis van ons
dagelijks leven.
88 pagina's - f 17,50 - verkrijgbaar bij Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Lucasbolwerk
11, 3512 EH Utrecht - ISBN 90-71840-19-0.
TUINEN IN DE MIDDELEEUWEN
Dankzij de welvaart zijn er de laatste jaren
heel wat boeken verschenen over tuinen en alles
wat daarmee te maken heeft. Ook over de geschiedenis van de tuinen, dus over hoe de tuinen er
vroeqer uitzaqen, wordt heel wat qeschreven.
Een voorbeeld daarvan is dit boek, dat verscheen
in de reeks 'Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek'. Hoewel dit boek zich niet beperkt tot
Nederland, laat staan onze streek, is het toch
aan te bevelen voor iedereen die belangstelling
heeft voor de natuurbeleving . Verschillende
auteurs belichten de afzonderlijke onderdelen,
waarbij zij zich niet beperken tot de beschrijving van de tuinen zelf. De redactie was in
handen van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop.
248 pagina's
f 40,00
verkrijgbaar in de
boekhandel - Uitgeverij Verloren te Hilversum ISBN 90-6550-243-2.
WEERBERICHTEN - A.H. de Weijer
SPREUKEN EN BOERENWIJSHEID ALS WEERVOORSPELLERS
Wie kent niet de weerspreuken. Er zijn er talloze en menigeen maakt er wel eens gebruik van. De
auteur heeft er duizenden verzameld en gerubriceerd. Het resultaat is in boekvorm uitgegeven
en vormt een schat aan interessante informatie,
een onderdeel van de dagelijkse cultuur om ons
heen. Het boek behandelt de maanden van het
jaar, de ruimte om ons heen en ook de 'taal' van
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huisdieren, vogels, spinnen en insecten, slakken, padden en kikkers, muizen en hazen vissen
veermu1zen en mollen. Tenslotte wordt aandacht
geschonken aan de 'taal van de planten' en de
'taal van de materie'. Niet echt een historisch
werk, maar wel op alle facetten van de historie
van toepassing. Er zijn enkele illustraties
opgenomen.
306 pagina's
f 27,50
verkrijgbaar in de
boekhandel - Uitgeverij Bigot & Van Rossum B.V.
te Baarn - ISBN 90-6134-382-8.
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ALS HET TIJ VERLOOPT - OVER BINNENSCHIPPERS EN
HUN BONDEN 1898-1975 - Jojada Verrips
De auteur, die voor onze streek vooral bekend is
van zijn onovertroffen boek 'En boven de polder
de hemel' (over Ottoland), schreef een goed
leesbaar boek over de problemen waarmee de
schippers de laatste driekwart eeuw te maken
hadden. Als dorp aan de rivier hebben wij hier
ongetwijfeld affiniteit mee. Hoewel de behandel<;leonderwerp.en vrij diep in de materie grijpen,
1S het van 11lustraties voorziene boek ook heel
geschikt voor hen die zijdelings of vrijwel niet
met het onderwerp te maken hebben. Het boek
verduidelijkt veel!
262 pagina's
f 37,50
verkrijgbaar in de
boekhandel - Uitgeverij Het Spinhuis te Amsterdam - ISBN 90-73052-25-5.
DE ZALMVISSERS VAN DE BIESBOSCH 1421-1869
P.J.M. Martens
In de serie 'Bijdragen tot de geschiedenis van
het zuiden van Nederland' verscheen in 1992 een
proefsch~ift over de rivi~rvisserij. Dat hierbij
gekozen 1S voor de benam1ng zalmvissers achten
w~j. logisch.. Dat was verreweg de b~langrijkste
r1v1ertrekv1s.
Het boek is voor ons, die dichtbij de vroegere
Hardinx~eldse vissers staan, een belangrijke
aanvull1ng op het boek 'Hardinxveld en de riviervisserij'. Het is zeer lezenswaard en veel
zaken worden op een prettige en duidelijke manier uit de doeken gedaan. Zo wordt eindelijk
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eens afgerekend met het verzinsel (wie zou die
geschiedvervalsing op zijn geweten hebben?) dat
dienstbodes zich alleen verhuurden mits zij niet
meer dan zoveel maal per week zalm te eten kregen. Zalm is altijd een relatief dure vis gewêest, zeker sinds de tijd dat dienstbodes een
contract aangeboden kregen!
522 pagina's
f 80,00 - verkrijgbaar bij de
uitgever: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Warande laan 2 te Tilburg - ISBN 90-7064143-7.
BEGRAAFPLAATSEN ALS CULTUURBEZIT
Begraafplaatsen zijn voor velen weinig aanlokkelijke plaatsen. Toch zijn begraafplaatsen cultuurverzamelplekken bij uitstek. Vereniging 'De
Terebinth' wil hier door middel van dit boekje
meer aandacht voor vragen. In het eerste deel
wordt ingegaan.op de historie van het begraven,
op de versch11lende typen begraafplaatsen in
Nederland, de graftekens, de symboliek enzovoort. Het tweede deel is een handleiding voor
een inventarisatie.
64 pagina's - geïllustreerd - nadere inlichtingen: Vereniging de Terebinth, 1e Daalsedijk 240,
3513 TK Utrecht, telefoon 030-334493 ISBN 9074455-01-8.
DE SUIKERFABRIEK WERKENDAM 1873-1917
Als tweede uitgave van de zustervereniging "Werkendam en De Werken", verscheen van de hand van
D.C. Hakkers een boekje over de vroegere suikerfabriek. Het boekje beperkt zich niet tot de
fabriek zelf, maar gaat ook in op aanverwante
activiteiten. Het is voorzien van -helaas wat
slecht afgedrukte- foto's.
64 pagina's
nadere inlichtingen: Historische
Vereniging Werkendam en De Werken, p/a Sasdijk
67, 4251 AD Werkendam.
GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDS
Iedereen die wel eens oude stukken leest, weet
dat onze Nederlandse taal aan veranderingen
onderhevig is. Dit boekje is een overzicht van
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de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van onze
taal. Aan te bevelen!
494 pagina's
Aula pocket
Het Spectrum
Utrecht - f 27,50 - ISBN 90-27418-39-X.

UIT 'DE MERWESTREEK' VAN 10 AUGUSTUS 1951:

VAN DE A TOT DE AA - HET DIALECTENBOEK 2
De Stichting Nederlandse Dialecten (gevestigd te
Waalre) heeft haar tweede boek uitgegeven. Het
feit dat we daar hier melding van maken komt
door de plaatselijke bijdragen. Van ons lid ~e
heer de Leeuwerk is een bijdrage opgenomen ln
het Giessendams en van de in Gorinchem wonende
P. Verhagen een stukje in het Hardinxvelds:.
168 pagina's - ISBN 90-73869-02-1 - verkrlJgbaar
in de boekhandel.

De tweeduizend inwoners, die Giessendam en Giessen-Oudekerk ongeveer een eeuw geleden telden,
konden in die dagen nog volop genieten van de
jaarlijkse kermisvreugdei één week in Giessendam
en daarna nog een week in Giessen-Oudekerk.
Eerst op 28 Januari 1854 besloot de raad om aan
de kermisvermakelijkheden een einde te maken en
sindsdien hebben de spullebazen eigenlijk nooit
meer gelegenheid gekregen om in Giessendam hun
tenten op te slaan.

GESCHIEDENIS VAN HET KIND - C. JOHN SOMMERSVILLE
Dat geschiedenis tegenwoordig niet saai meer is
blijkt onomstotelijk uit dit boek. In een ondertitelinformatie staat: 'De schokkende geschiedenis van de wijze waarop kinderen sinds de vroegste tijden zijn opgevoed, onderwezen, behandeld
en mishandeld' .
232 pagina's
ISBN 90-26962-68-1
Fibula,
Houten - f 39,90 - Verkrijgbaar in de boekhandel.

SINT VICTOR.
he kermis in Giessendam begon de eerste maandag

Een eeuw geleden werd de Giessendamse "paardenen beestenmarkt' afgeschaft

WERKENDAM: 'LUCTOR ET EMERGO' i RAMPEN, DIJKDOORBRAKEN EN OVERSTROMINGEN
Na een inleiding over de watersnoden uit vroeger
tijd wordt uitgebreid ingegaan op de situatie in
Werkendam in 1953. Het rijk geïllustreerde boekwerkje is bijzonder lezenswaardig. Van de auteur, Thomas Westerhout, mogen we ook niet anders verwachten.
84 pagina's - Nadere inlichtingen: Historische
Vereniging en De Werken e.a. tel. 018~5-2528.

De schoorsteen
is verdwenen.
gelukkig
nog niet.
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De rest
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na Sint Victor (10 act.) of op de feestdag zelf,
wanneer deze op maandag viel. Die Sint Victor is
overigens een weinig bekende heilige. Er zijn
verschillende pausen van die naam geweest en
waarschijnlijk werd deze dag in ere gehouden ter
nagedachtenis aan Victor, de Heilige Paus, die
ca. 18 eeuwen geleden geleefd moet hebben. De
kermis duurde een week en werd de daaropvolgende
week in Giessen-Oudekerk gehouden, zodat de
inwoners in dit buurtschap de bloemetjes nogmaals buiten konden zetten.
GEEN PLANEETLEZERS.
"Planeetlezers" hebben op de kermis misschien
goede zaken gemaakt, maar de Giessendamse markt
was voor hen streng verboden terrein. In artikel
10 van het reglement op de "Paarden- en Beestenmarkt" in Giessendam en Giessen-Oudekerk, dat
door burgemeester Buijs van Sittert in Mei 1848
werd vastgesteld, staat immers duidelijk te
lezen: "Ook zullen geene planeetlezers en industriëlen van dien aard worden toegelaten, terwijl
de bedelarij gestreng blijft geweerd".
De markt werd gehouden op de drie eerste woensdagen van de maanden april en november, aldus
werd bij "Notifcatie" door burgemeester en assessoren bekend gemaakt. De kooplieden en veehouders, die de meeste paarden en het meeste vee
ter markt brachten kregen premies. Vee hetwelk
teekenen van longziekte of andere overslaande
gebreken mogt hebben, zal niet ten toon gesteld
of verkocht mogen worden.
WEINIG BELANGSTELLING
De Giessendamse markten zijn nooit een succes
geworden en zijn dan ook niet lang gehouden. In
1848 werden de eerste paarden en koeien aangevoerd in Binnendams bij de herberg van Cornelis
van der Vlies, des morgens om 7 uur; in 1851 was
de paardenmarkt al zachtjes ter ziele gegaan en
volgend jaar werd ook de beestenmarkt wegens de
geringe belangstelling opgeheven.
uit de Keur blijkt, dat het gemeentebestuur toch
zeer
schappelijke tarieven had vastgesteld.
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Vette koeien, melkkoeien, schotten, vaarzen en
pinken mochten voor een dubbeltje per exemplaar
tentoongesteld worden, kalveren voor vijf cent,
schapen en lammeren voor 2,5 cent, vette en
magere varkens voor een stuiver en een hele kooi
biggen voor een dubbeltje. Ook kippen, duiven,
eenden e.d. mochten verhandeld worden (vijf cent
per kooi). De betaling moest geschieden "zonder
eenige tegenspraak", en in geval van weigering
kon een boete van f 6.- voor ieder stuk vee
worden opgelegd. Wijn, bier, sterke drank e.d.
"zullen geene in- of afgezetenen in het openbaar
op de straten of openbare plaatsen, ter plaatse
waar de markt wordt gehouden of elders mogen
verkopen en geene kramen, kisten, tafels en
dergelijke zullen op de openbare straat worden
opgeslagen op gesteld".

Het Lange veer. Een zeer
stukje van ons dorp. Hoe

beeldbepalend
lang nog?
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AANWINSTEN

DEPOT
Beide eerstgenoemde voorwerpen zlJn te zien
in de vaste expositie in Museum De Koperen
Knop (Kruispootkabinet in "mooie kamer").

Schenking van de heer Strikker:
- 35 stuks timmermansgereedschap.
Schenking van de heer Korevaar:
- Een pomp, een zogenaamde kattekop,
met bijbehorende slang.

op wielen

Schenking van de heer A.P. van Bennekum:
- Foto
in
zilverkleurig
opengewerkt
lijstje
voorstellende
een heiwerk in bedrijf. Van de
erop voorkomende
personen
zijn er inmiddels
twee bekend: Klaas Leenman en Jan den Dunnen.
Schenking van de heer P. den Breejen:
- Vier tegeltableaus
van elk vier
tegels,
lx
landschapjes in blauw, 18e eeuw, lx ruitertjes
in blauw, laat 17e eeuw, lx dieren in blauw,
laat 17e eeuw. Tevens een losse tegel met een
mannetje in blauw omstreeks 1700. Deze tegels
zijn gevonden bij de afbraak van café "Den
Adelaar" in de Peulenstraat.
Schenking van mevrouw De Keyzer:
- Een houten tol, een groen houten bakje (houder
voor
zelfgeknipte
velletjes
WC-papier),
wit
geëmailleerde
toiletemmer en een blikken doosje "Cliever's roomtoffees".
Schenking van de heer A. Versluis:
- Twee profielschaven en twee sponningschaven.
Schenking van de heer W. de Leeuwerk:
- Zilveren
tasbeugel , ajour met gravering
van
ranken en bloemen en voorzien van een eveneens
zilveren kettinkje. Aan de binnenzijde
ingeslagen het meestermerk "JS73" (=1873).
- Tabakspot van gedraaid en gepolijst notenhout
met dito deksel, omstreeks 1840.
- Schoenmakersleest.
- Elf jaarboeken
van het Centraal Bureau voor
Genealogie 1982 tlm 1992.
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Anonieme schenker:
- Vijf scheermessen
etuis is ingekrast

in etuis. Op één van
"A. Dubbeldam 1915".

deze

Schenking van de heer J.B. Kroon:
- Een handzeisje (zicht) met houten handvat.
Schenking van de familie Bakker:
- Een zwarte wollen omslagdoek
met franjes en
ingeweven ruitmotieven,
vermoedelijk
uit het
begin van deze eeuw.
Schenking van J.W. Dekker:
- Een paar stalen kunstschaatsen

met schoenen.

Schenking van de heer N.J. van Meteren:
Timmermanskist
met 40 stuks timmermansgereedschap.
Schenking van de heer P. de Rover:
- Een mestriek met houten steel.
Schenking van de heer Loeve:
- Een paar handkappen voor aan de fiets.
- Sierdeksel van een kolenkachel met de afbeelding van een vuurspuwende draak.
Schenking van de heer Zijderveld:
- Blikken trommel, groen.
Schenking van mevrouw Van 't Verlaat:
- Eikenhouten kerkstoof met initialen "H M R" en
jaartal
"1855" met bijbehorende
aardewerken
test.
- Geel geglazuurde aardewerken
tulbandvorm, ca,
1900.
- Aardewerken
tulbandvorm aan binnenzijde bruin
geglazuurd.
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Schenking van de heer P. den Dikken:
- Hamer
van
betontimmerman,
een
"Duitse hamer".

zogenaamde

Anonieme schenker:
- Een blikken mok,
bakvormpjes.

Schenking van de heer D.P. de Jong:
- Een avegaar.
Anonieme schenker:
- Een haalmes.
Schenking van de heer Van Veen:
Een
ijzerzaag,
een booromslag,
trommel "Wees slim gebruik Glim"
ijzeren tuinsproeier.

Schenking van de heer A. Voogd van der Straten:
- Een paar zwarte handschoenen en een begrafenispet.
een

bakblik

en
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blikken

Schenking van de heer B. Sloof:
- Twee pakken "Sunlight" zeep en twee olielampjes, gemaakt van jampotjes met brander erop.
een blikken
en een giet-

schenking van de heer Ph. Dekker:
- Een groenhoutzaag
met verplaatsbaar
handvat,
een kolenschop en een aluminium tulbandvorm.
Schenking van de heer J. Buitenwerf:
- Een trekzaag en een houten kruiwagen.
Schenking van de heer J. van Dijk:
Een zwarte vil ten hoed (maat 54), een hak,
twee houten tollen, voordeurslot met deurkrukken afkomstig van het oude gemeentehuis in de
Damstraat, een messing soldeerlamp, een bikhamer,
twee haalmessen,
een tafelbankschroef
~wee dissels, een zinksnijder,
een tafelzaag~
Je, een kapmes,
een enkel
schijfblok,
een
spanzaag en een kleine trekzaag.

Schenking van de heer Den Breejen:
Gestoken houten dienblad en uitgezaagde
tenhanger.

kran-

Schenking van de heer J. van Houwelingen:
- Fles "Draisma" levertraan.
Schenking van mevrouw C.L. Vermeer:
Militaire kepie, kwartiersmuts en veldmuts.
Deze
zijn
gedragen
door
de vader
van
de
schenkster die in dienst was tijdens de eerste
wereldoorlog.

Schenking van mevrouw Hordijk:
- Een roggebroodsnijmes.
Schenking van de heer Soeterbroek:
Model van speelwagen . Een speelwagen
is een
rijtuig dat o.a. werd gebruikt voor de kerkgang en familiebezoek.
Model van een "Gelderse" landbouwwagen.
Schenking van de heer A. Klop:
- Een damestasje van zwart pitriet.
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Schenking van de heer W.C. van Dijk:
- Een
gietijzerenplaat
met
jaartal
1895 van
Huibjesbrug.
De plaat werd aangetroffen
in een kelder van
het
voormalige
stoomgemaal.
Oorspronkelijk
bevonden zich twee van deze platen op de beide
hefdelen van de Huibjesbrug.
Schenking van de heer J. van Dijk:
- Grijs geëmailleerde oliekan en bruine
ken bultzak met initialen "c. B." van
Brand.

zeildoeCornelis

Schenking van de heer J. Buitenwerf:
- IJzeren trekzaag met houten handvaten
schiliizer.
Schenking van mevr. E. de Rover-Schild:
- Gebreide wit katoenen broek en twee
katoenen kousen.
Anonieme schenker:
- Zwarte hoge hoed en zwarte vilten

en

een

paar

wit

hoed.

Schenking van Niels Meerkerk en Jaap van
Wingerden:
- Duitse legerhelm, gemerkt "Oberwachtm. Mü ..er"
(Naam niet goed leesbaar). De helm werd gevonden bij het pand Binnendams 74.
Schenking van ketellapper A. van Huuksloot uit
Bleskensgraaf:
- Nieuwe zinken weischep en gelapte pan en melkkoker.
Schenking van de fam. Van Dijke:
- Ouderwetse naaimachine, merk "Naumann".
Schenking van de fam. Terlouw uit Bleskensgraaf:
- Houten kapstok.
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iIuis-aan-huis
reclame
uit de jaren 60.
o
meeste van deze producten
bestaan nog
m ar wel tegen een andere prijs.
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