'IN DE TEIL'

;

In dit stukje zal ik proberen een beeld te
schetsen van de wekelijkse grote wasbeurt van
mijn vader, toen ik zelf een meisje was van
een jaar of tien. Ik was de derde dochter uit
het gezin. Zoals velen onder u misschien nog
wel zullen weten, werd er jaren geleden ook
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Adrianus

Uanus) Tak.

op zaterdag nog tot 12 uur gewerkt. Mijn
vader was smidsvoorslager op scheepswerf 'de
Merwede'. Na thuiskomst van de werf werd er

Eerst werd er een stoof op de tafel gezet
daarop kwam de suikerbus te staan. Tegen dit
geheel werd een spiegel geplaatst. Naast de
stoof stonden verder een klein grijs met wit
steelpannetje zonder handvat
een potje
scheerzeep en de scheerkwast. Tenslotte werd
het
gevaarlijke,
vlijmscherpe
scheermes
tevoorschijn gehaald. Tijdens het scheren had
mijn moeder reeds een paar pannen heet
water gemaakt en de zinken teil klaargezet.
Een stuk Sunlight zeep en een blauw handdoekje maakten de uitrusting compleet. Het
baden kon beginnen. Een zachte baddoek en
lekkere zeep waren er toentertijd niet bij!
Ook legde mijn moeder het ondergoed van
mijn vader klaar: een molton hemd met dubbele borst, een molton onderbroek met bandjes (waar soms de jonge katten achteraan holden). Verder een paar zwarte halflange
kousen, waarover de bandjes van de onderbroek heen gingen. Vervolgens een boezeroen, wat wij tegenwoordig een overhemd
noemen. In de winter werd er over het molton
hemd ook nog een baaien hemd gedragen.
Dit was meestal gemaakt van een tricotstof
gevoerd met wol. Tot slot werden de bovenbroek en -jas aangetrokken. Wanneer vader
zijn bovenbroek weer aan had riep mijn moeder ons: 'Meiden, je vader is klaar, ik ga thee
zetten!' Na de thee ging mijn vader op stap.
Bij Monteban haalde hij dan zijn pakje tabak.
Mijn verhaal is niet zo lang; maar toch heb ik
weer even mijn jeugd beleefd!
Mw. T. Tak (77 jaar), Peulenlaan 131
te Hardinxveld-Giessendam.

eerst gegeten, en na nog een poosje knikkebollen kon de ceremonie beginnen. Mijn jongere zus en ik werden weggestuurd ('S zomers
naar buiten, 's winters naar de zolder). Mijn
moeder riep dan: 'Je vader moet in de teil!' In
het eerste huis waarin wij toen woonden,
moest het baden in de woonkamer plaatsvinden, omdat er geen aparte keuken was. Het
huis bestond uit slechts één kamer met een
alkoof met daarin twee bedsteden, en een zolder.
Voor het baden kwam het scheren aan de
beurt. Wellicht zullen de mensen van tegenwoordig hier wel hartelijk om moeten lachen.
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HET ONTSTAAN
AMBTSKETEN

VAN DE

De traditie van burgemeestersketens in de
Nederlandse gemeenten gaat 'slechts' 125 jaar
terug. Toch moeten de voorbeelden hiervoor in
de hieraan voorafgaande eeuwen worden
gezocht. Het gebruik van de penning voor
representatieve doeleinden dateert al uit de zestiende eeuw, toen in Zuid-Duitsland de zogenaamde Gnadepfennig in de mode kwam.
Deze vormt tevens het begin van de Europese
orde- en eretekens. De Gnadepfennig was
meestal voorzien van het portret van de vorst of
vorstin, die hem had uitgereikt en was gevat in
een kostbare zetting van bijvoorbeeld diamanten. Bij dit soort penningen behoorde doorgaans een gouden ketting. De talrijke Duitse
vorsten beconcurreerden elkaar in de zestiende
eeuw in het uitgeven van dergelijke penningen
als blijk van erkenning, genegenheid of voor
bewezen diensten.
De Staten-Generaal hadden op hun beurt
sedert 1628 eveneens de gewoonte aangenomen aan buitenlandse ambassadeurs beloningen uit te reiken. Deze penningen vertoonden
de wapens van de Generaliteit (de Republiek
der Verenigde Nederlanden, vertegenwoordigd
door de Staten-Generaal)en van de Zeven Provinciën. Vóór 1628 kende men al wel de zogenaamde triumfpennijgen, doch ook particulieren konden
deze op
bestelling
laten
vervaardigen. Van de nieuwe exemplaren was
de uitgifte alleen voorbehouden aan de StatenGeneraal. Regelmatig kwam het ook voor, dat
zeehelden hun prestaties met een gouden
keten zagen beloond, wat tevens als een vorm
van status kon worden opgevat. De graad van
verdienste bepaalde de lengte van de gouden
keten.
Eén van de weinige burgemeesters in ons land,
die in de zeventiende eeuw konden beschikken
over een keten, was de Amsterdamse burgemeester Willem Bader, zij het dat het hier weliswaar geen ambtsketen maar een ordeketen
betrof. In de 1ge eeuw kwam de keten opnieuw
in de mode: niet alleen de burgemeestersketen,
maar ook menige Huisorde, met de daarbij
behorende keten is in deze periode ontstaan.
Op 16 november 1852 werden bij Koninklijk
Besluit de onderscheidingstekenen van de burgemeester in Nederland vastgesteld. Hierin
stond onder meer vermeld hoe die er uit moes18

Burgemeester A. Noordergraaf

met de nieuwe ambtsketen.

ten zien en hoe die gedragen moesten worden.
Hierbij werd soms onderscheid gemaakt tussen
dorpen en steden. Dit was afhankelijk van de
financiële mogelijkheden van zo'n gemeente.
Ook stond in het besluit vermeld dat de koning
de onderscheidingstekenen van de burgemeester bepaalde, evenals de gelegenheden waarbij
deze gedragen werden.
Als onderscheidingsteken kon men de keuze
maken uit een penning of een sjerp. De meesten verkozen de penning boven de sjerp omdat
deze beter in Nederland thuis hoorde dan de
sjerp. Maar omdat deze voorkeur niet voor elke
gemeente tot de financiële mogelijkheden
behoorde, werd de keuze tussen lint of keten
vrij gelaten. Wel zou de kleur van het lint die
van het Koninklijk Stamhuis, oranje, moeten
zijn. De meningen over deze voorkeur bleven
verdeeld, maar toen de economische omstandigheden steeds beter werden, konden ook
meer gemeenten zich een keten veroorloven
(een keten varieerde van zes- tot achtentachtig
gulden, terwijl een lint in bijv. Tietjerksteradeel
al voor zestig cent te verkrijgen was) en raakte
de oranje sjerp in veel gemeenten in onbruik.
Vandaag' de dag zijn er nagenoeg geen
gemeenten meer te vinden waar de sjerp nog
gebruikt wordt.

NAMENTAAL
In België wonen opmerkelijk veel mensen die
Zeep heten. Of Alles, Enis of Wij. Dat zit zo.
In Leuven werkte in 1787 een ambtenaar van
burgerlijke stand, die schoon genoeg
het schrikbewind
van Keizer Jozef

had van
Belast

11.

met het inschrijven van vondelingen,
begon
hij een stille eenmansguerrilla.
Toen op 27
januari 1787 een vondeling werd binnengebracht die volgens een briefje Maria Theresia
heette, gaf hij haar de achternaam Enfin. Petrus, die op 7 februari binnenkwam,
kreeg als
familienaam
Alles en Johanna Maria, te vondeling gelegd op 10 februari,
ontving
de
naam Gaetom.
In de loop van dat jaar kregen in totaal
negenendertig
Leuvense vondelingen
uiterst
curieuze familienamen.
Wie deze namen voor
het eerst met elkaar in verband heeft gebracht
weet ik niet, maar samen lezen ze: 'Enfin, alles
gaet om zeep ende
met

gestolen

maegere

ratten

worden

vet

goed,
zoodat
stelen,
herboots
geene zonde meer en is. Hela-

moven, plunderen

es, onder wat tirannen lee ven wij: galges, Pruijsman, recruet, canon! Komt ons helpen uijt de sla-

kundige die de naam Paardekooper draagt.
Toch komen er regelmatig
combinaties voor
die de wenkbrauwen
doen fronsen. Onlangs
zijn er twee boekjes uitgekomen
waarin een
aantal amusante voorbeelden
zijn verzameld:
Vishandel Hein Graat en taxibedrijf
Antiloop
en
andere taalcuriosa,
beide van Jules Welling,
vaste medewerker van het maandblad
'Onze
Taal'. Daarin violiste Houtzager van Flairck,
voorzitter
Mank van de Invalidenbond,
de
familie Dellen op de Slettenweg in Epe en
natuurlijk Dutman van de Ambtenarenbond.
In de overwegingen
van de Reclame Code
Commissie
vond
Welling
de naam
van
Mevrouw Pappzack, die in 1989 een klacht
indiende
tegen een persoonlijk
aan haar
gerichte reclame voor een vermageringskuur
('Nog voor de zomer slank, mevrouw Pappzack'). Om echter zeker te zijn dat dit haar
nooit meer overkomt,
kan zij het best haar
naam laten veranderen in De Jong, want dat
is in Nederland de meest voorkomende naam.
Ook onder ouderen.
Ewoud Sanders

vernije vande booze tyran.'

Verzet per familienaam
kwam tenslotte nog
een keer voor. Toen. Napoleon op 18 augustus
1811 decreteerde dat alle Nederlanders voor

I
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het eind van dat jaar over een achternaam
moesten beschikken,
lieten sommigen
hun
afkeer van deze maatregel blijken door zichzelf Naaktgeboren
te noemen, Pielkenrood,
Hebniks, Manweg, De Kwaadsteniet, Suykerbuyk, Angsteribbe, Pardon of Zondervan. Een
staaltje koelbloedigheid
-mogelijk ook humorwaar de nazaten nog steeds mee zitten.
In beide gevallen brak men met een oude traditie. Tot dan waren familienamen
diep verankerd in de taal. Je heette naar je beroep Bakker, Slager, Molenaar, Boer, Smid, Schipper of
Schoenmaker. Of naar de plaats van herkomst
bijvoorbeeld Van Aken, Van Gendt, Italiaander
of Lalleman (van l'Allemagne).
Een vondeling
heette simpelweg Vondeling, Stoepmens, Op
Den Stoep, Drempel of Trap -naar de plek
waar de ongewenste boreling was gevonden.
Tegenwoordig is de band tussen betekenis en
familienamen ver te zoeken. Niemand kijkt op
van een slager die Bakker heet, van een autosloper die Schoenmaker heet, of van een taal-

ALLES HEEFT EEN
GESCHIEDENIS
Geslachtsrichting ... Waarom zijn de
sluitingen
van dameskleding
rechts
over links, en die van herenkleding
juist andersom?
Vroeger droegen alleen rijke mensen
kleding
met een sluiting.
Mannen
kleedden zichzelf aan en aangezien
het merendeel
van de mensheid
rechtshandig
is, zit de sluiting links
over rechts. Vrouwen
daarentegen
werden gekleed door hun personeel.
Omdat een dienstmeisje
tegenover
de vrouw stond die zij aan moest kleden, was het praktisch de sluiting bij
vrouwen rechts over links te doen. Dit
systeem is nooit veranderd.
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ER ZAT EEN AAPJE OP EEN STOKJE • ACHTER MOEDERS
KEUKENDEUR TWEEDE AFLEVERING
HAAIEIND

Beëindiging van het dakbeschot tegen een hoekruiter.

HAAIENTAND

Stormboog, vooruitstekende boogjes bovenaan stads- en kasteelmuren,
die het opstellen van stormladders door de vijand moesten verhinderen.

AFHAAIEN

Schuren met fijn schuurpapier. Vroeger gebeurde dit met haaienvellen.

HAAN

In de schijf van een blok of katrol, een vierkant stukje koper waarover de schijf loopt.

HAANHOUTEN

Wanneer de
dwa'rsbalk van
een kapspant
(hanebalk) dubbel wordt uitgevoerd noemt
men deze balken...

HANENBALK

De dwars aangebrachte balk bij
een kapspant.

HANENKAM

Strook metselwerk, strek genoemd,
ter overspanning van muuropeningen bij ramen en deuren.

HANENPOOTJE

Beëindigingsknoop aan het eind
van een touw om uitrafelen te
voorkomen.

HARINGBAND

Lat met een omtrek van 5 tot 8 cm en een lengte van 2.20 m. Ze wordt
ook tuinlat genoemd.

HARINGBANDEN

Halfronde twijgen, welke met de gebogen zijde tegen de onderkanten
van trappen worden gespijkerd, waarna de pleisterspecie wordt aangebracht. Ze worden ook traphoepels genoemd.

HARINGGRAATSTAAL

Metaalglas, dat door de stucadoor bij het maken van plafonds tegen de
onderkant van de balklaag wordt bevestigd, waarna de pleisterlaag
wordt aangebracht.

HAZENPOOTJE

Vroeger werd een hazenpootje gebruikt voor het gladstrijken van opgelegde bladgoud blaadjes. De blaadjes zijn zeer dun; 10.000 blaadjes
hebben slechts de dikte van 1 mmo
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HENGST

Een in de lengte doorgeslagen baksteen. Wordt ook klisklezoor
genoemd.

HOND

Vlaktemaat, het zesde deel van een Rijnlandse morgen, of honderd vierkante Rijnlandse roeden overeenkomende met 1419.3 m2. De term is
afgeleid van honderd en heeft dus geen relatie met de hond als dier.

HONDSGAT

Opening in de muur van een steenoven, waardoor de te bakken stenen
in- en uitgekruid worden.

HONDSOOR

Loodplaatje, in een bepaalde vorm geklopt. Wordt gebruikt als loodindekking bij schoorstenen en dakkapellen.

JUFFER-KAP

Kapconstructie, waarbij gebruik gemaakt wordt van juffers (licht paalhout). Vooral op het platte land vonden deze kappen veel toepassing bij
schuren en boerderijen.

JUFFERS

Ontschorste palen te gebruiken als staanders bij het samenstellen van
steigers.

KALF

Horizontale tussenregel in raam- of deurkozIJnen.

KALFSOOG

Snij- of versieringsmotief in de vorm van een
halfrond in een kwartronde lijst. Komt vooral
voor in verschillende meubelstijlen, voornamelijk in de Renaissance.

KALFSTAND

Versiering, aan het hoofd van een kolom
aangebracht, welke de vorm van tanden
heeft.

AFKALVEN

In brokken afschuiven van grond bij oevers,
dijken, spoorbanen enz.

KALKOEN

Uitsteeksels, die aan steenankers worden gemaakt, waardoor een betere
verankering van de natuursteen aan het metselwerk tot stand kan worden
gebracht.

KALKOENENHOUT

Voor omschrijving zie; 'Fazantenhout'.

KAMEELDAKVORM

Dakvorm, waarbij de nok van het dak op de plaats waar het hooi wordt
opgeborgen hoger wordt gelegd, waadoor meer bergruimte ontstaat.

KAT

Prop, bevestigd aan een ketting of draad, om rioleringen te reinigen of
te ontstoppen.

KATROL

Door een bout in een blok bevestigde schijf, voorzien van een groef
waarin de hijskabel loopt.
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KATTEN BLOK

Een met twee schijven naast elkaar uitgevoerde katrol. Zie Schildpad.

KATTENGAT

In vroegere steenovens werd, behalve het hondsgat, op manshoogte
boven de grond eveneens een boogvormig doch kleiner gat aangebracht, waardoor de katten in- en uit konden gaan.

KATTENKLEI

Stijve, rulle, geelachtige, sterk ijzerhoudende grond.

KATTENKOP

Een eenvoudige diafragmapomp voor het wegpompen van grond- en
ander vuil water uit putten en dergelijke.

KATTENKOP

Halfbolvormige loden rooster, dat vroeger vaak op de afvoeren van
goten en platte daken werd geplaatst ter voorkoming van vervuiling van
de afvoeren.

KATVANGER

Medewerker van koppelbaas die rechtstreeks contact met het personeel
onderhoudt (en dus ook de eerste klap mag opvangen).

LOOPKAT

Verplaatsbare installatie op een hijskraanconstructie waarmee materialen
getransporteerd kunnen worden.

Bronvermelding:

Bouwen met dieren, door JAM.

Claasens, uitgeverij NCIV, De Bilt, 1985.

Bargoens voor de bouw, uit Bouwkundige termen, door Dr. E.J. Hastinghuis, uitgeverij
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1995.

Het Giessendamse zwembad.
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JAAR PROTESTANTSE

EREDIENST

OP DE DAM
met een voorstel voor een
combinatie van hun kerk
met die van Giessendam.
Maar zo eenvoudig als dit
voorstel zou lijken, was het
niet. De Giessen was nl.
niet slechts de grens tussen
Hardinxveld en Giessendam en tussen de kerkelijke gemeenten van Hardinxveld en Giessen-Oudekerk, maar ook tussen de
classis Gorinchem, waar
Hardinxveld
bijbehoorde
en de classis Dordrecht
waar Giessendam met Giessen-Oudekerk toegerekend
werden.
Tussen 1596 op kerkelijk
terrein en 1956 wat de

Schilderij van de kapel.

In 1597 is de protestantse eredienst in de
omgedoopte rooms-katholieke kapel op de
Dam begonnen. Bij de dam in de Giessen was
in de loop van de jaren Giessendam verrezen,
een klein dorpje dat aan het uitgroeien was.
Nu stond eveneens bij de dam een kapel. Deze
kapel stond aan het benedeneind van Hardinxveld en was jarenlang een soort dependance
geweest van de hoofdkerk in Boven-Hardinxveld, de parochiekerk. Men had oog gehad
voor de parochianen in Neder-Hardinxveld en
in het verrezen Giessendam, die een eind
moesten lopen zowel naar Boven-Hardinxveld
als naar de andere parochiekerk, die van Giessen-Oudekerk. Een kapel dus als dependance
om de afstand te overbruggen. Jarenlang moet
hier de rooms-katholieke eredienst hebben
plaatgevonden, maar bij het doorbreken van
de reformatie in deze streken had de dienstdoende priester de vlucht genomen. Daarna
volgde er een periode van zo'n 25 jaar waarin
de kapel leegstond en langzamerhand in een
vervallen staat raakte. Op de classisGorinchem,
op 30 april 1596, verschenen twee broeders
van Hardinxveld, wonende bij Giessendam,

burgelijke gemeenten betreft, was weinig veranderd. We zullen deze animositeit
tussen
beide
samenstellende delen van
de gemeente nog dikwijls tegenkomen.
Op 5 maart 1597 beschikken de Staten van
Holland gunstig op het verzoek van beide
broeders. De officiële beslissing kwam erop
neer dat de Staten toestaan dat er in de kapel
elke zondag gepreekt wordt door de jongste
predikant van beide naastgelegen plaatsen. De
jongste kerkdienaar was de dominee van Giessen-Oudekerk. Maar de Hardinxveldse kapel
met alleen de Oudkerkse dominee, dat ging
niet. Daar was de onderlinge naijver bepaald
te groot voor. De classis Gorinchem verzocht
de Staten de resolutie aan te passen, wat op
21 mei 1597 gebeurde. In plaats van de jongste predikant alleen werd het nu om beurten
de kerkdienaar van Hardinxvelden
GiessenOudekerk. Het was wel een zware belasting
voor de betrokken predikanten. Regelmatig
lezen we dat het zo'n bezwaar is voor de kerkgangers om zo ver te lopen, in het bijzonder in
het natte jaargetijde en in de winter, als de
wegen bijna onbegaanbaar zijn. Dit gold echter ook voor de dominee, al verdiende die er
dan elke veertien dagen f 2,-- extra mee.
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AANWINSTEN

DEPOT

- PTT-uniform,
-overjas, -cape en postzakje.
Schenking dhr. D.G. de Ruyter.
- Groot rechthoekig blik 'Douwe Egberts' koffie en thee. Schenking dhr. C. den Breejen.
- Aardewerken
schaal, wit, gemerkt
'Petrus
Regout & Co.',
6 delen in naaldbanden
van: 'Berichten van de Ze W.O.' Schenking
dhr. j. Putters.
- Replica van gietijzeren steurkogel met initialen VBZ. Schenking in verband met 5-jarig
bestaan van de Vereniging tot instandhouding van de zalmschouw.
- Twee schoenmakerstangen.
Schenking dhr.
De jong.
- Naamplank 'Metta - Hardinxveld'. Schenking
dhr. L. van der Plas.
- Geëmailleerde

zakketel,

blikken

beschuit-

trommel
met half rond tleksel, gietijzeren
treef. Schenking mevr. Van 't Verlaat-Bakker.
- Vesta handnaaimachine.
Schenking
dhr.
Ekema.
- Houten kistje voor anijsmelktabletten,
glazen flesje 'Akker abdijsiroop'.
Schenking
mevr. G. Brandwijk
- Kerkbode
N. H. kerk van 1945-gedeelte
1984. Schenking familie Van der Plas.
- Drie ouderwetse fietsdynamo's,
bandhaak,
tromptang voor loden buizen, zegeltang om
loodjes aan te brengen en een zelfstellende
steeksleutel. Schenking dhr. Mekenkamp.
- Koperen benzinebrander,
puree knijper voor
het maken van aardappelpuree,
eigen fabrikaat
waterpom ptangen.
Schen ki ng
dh r.
Brouwer.
- Spakenboor en zaagzettang voor cirkelzagen.
Schenking De jong's Wagenbouw.
- Schoenmakersleest. Schenking Volker.
- Ketting eg, twee slagersbijlen, sikkel, bottenzaag en twee takelkatrollen.
Schenking dhr.
De Koning.
- Hooiharkmachine
en mestkar.
Schenking
Familie Van Beuzekom.
- Polderkruiwagen
1938.
Schenking
mevr.
Stam-Bongen.
- Trapslijpsteen en bietensnijmachine.
Schenking j. de Keyzer.
- Houten wasmachine, iepenhouten
zittekist,
groen geëmailleerde
toiletemmer,
metalen
graanmolen, houten emmer. Schenking H.A.
de Kok.
24

- Diverse smederij handgereedschap,
timmergereedschappen,
staartbankschroef,
houten
hoosschep, twee wiedhaken.
Schenking T.
Dubbeldam.
- Drie houten
stoelen met biezen zitting.
Schenking P. Boer
- Staande + hangende metalen treef. Schenking Hartog.
- Reepijzer, trekzaag, stamper, handvat van
zeis, bronzen
schildje
'je Maintiendrai',
tabakstrommel
'Rode Ster', houten straathamer, houten handhei, Pfaff handnaaimachine, losse slijpsteen met slinger, haardstel.
Schenking dhr. Van Noordenne.
- Bellen voor het 'Visluiden'. Schenking L.C.
van Houwelingen.
- Groen geëmailleerde
zoutpot. Schenking P.
den Dikken.
- Smidshamer,
diverse smederijgereedschap.
Schenking T.P. Klein.
- Briket z.g.n. 'Slof', geëmailleerde
spiritusbrander. Schenking dhr. De Bruin.
- Onderbroek
met bandjes. Schenking mevr.
De Hek.
- Hemd gemaakt van meelzakjes, drie vilten
hoeden. Schenking mevr. Dankers-van 't Verlaat.
- Wasplank, heiblok, houten slee met geschilderde decoratie,
diverse gereedschappen,
twee paar klompen, waterpas in houten kistje, hand aangedreven slijpsteentje, Oranjebitter kruikje (speciale uitgave), doos 'Zwaluw'
lucifers,
kaart
'Goudoognaalden'.
Schenking j. van Dijk.
- Metalen kapstokje. Schenking dhr. Aan de
Wiel.
- Blik oorlogsbiscuits.
Schenking K.G. de Ruiter.
- Verfkammen om houtnerf decoratie aan te
brengen. Schenking mevr. De Hek-Verwoerd.
- Wafelijzer eind 1ge eeuw z.g.n. plooiijzer
(smederij), lashoekmeter, hoefijzers en diverse smederijgereedschappen.
Schenking dhr.
Van der Voorde.
- Sponningschaaf.
Bommel.

Schenking

dhr.

H.

van

- Een paar 'Nooitgedacht'
schaatsen (zwierbollen),
twee paar schaatsen en antislip
zolen. Schenking mevr. P. Bosman-jansen.
- Blik oorlogbiscuits.
Schenking C. van den

Berg.
- Beitel voor een grondschaaf, breeuwhaak en
diverse timmergereedschappen. Schenking
mevr. Hendrikse.
- Loodreep, drie drijfnetten, zak drijfkurken,
twee vissersschorten. Schenking dhr. Den
Breejen.
- Rijwielbelastingplaatje
in lederen etui.
Schenking mevr. De Nijs-Zwijnenburg.
- Zinken handwasmachine. Schenking W. de
Ruiter.

T

r

- Glazen melkfles met beugelsluiting. Schenking familie Rietveld.
- Metalen aardappelpoter/legger.
Schenking
dhr. W. de Nijs.
- Tinnen beddenkruik. Schenking mevr. J.J. de
Jongh.
- Trechter voor het vullen 'van weckpotten.
Schenking dhr. T. Verwoerd.
- Timmermanskist met gereedschap. Schenking dhr. M. Duurland.
- Scheepje in fles. Schenking dhr. W. van
Wijngaarden.
- Zilveren strik (concoursprijs 20 mei 1929).
Schenking dhr. P. Gort.
- Herdenkingsbord
50 Jaar Wilhelmina.
Schenking D. Boerman.
- Deel van een boerenwagen met uitgesneden
bloemmotief. Schenking C.A. van Beuzekom.
- Koperen keteltje en koperen haardstel.
Schenking A. Dubbeldam.
- Een paar schaatsen met lederen riemen,
militairen
veldfles,
schoenmakershamer,
tromptang, rijshaak, hakmes, melkfles van
een griendwerker, drie scheermessen. Schenking dhr. Van Dam.
- Houten tassendrager, schoenhaakje, vijf ijzeren vorken. Schenking mevr. Borsje.
- Pikhouweel, blikje 'Glim' meubelwas, voorraadblik, blikje voor mentholdragees, blikje
radiator mentholpastilles, glazen mosterdpotje, wit glazen flesje, doosje met 16 rijwielkaarsjes, bos oude sleutels, driehoekige
metalen treef. Schenking K.D. Poll.
- Houten betaal kistje van Klaas Adrianus den
Breejen, timmerman/aannemer te Hardinxveld. Schenking dhr. P. den Breejen.
- Roggebroodsnijder, ouderwetse spaarlampfitting 220-6 volt. Schenking mevr. Van
Asperen.

- Hooihark. Schenking dhr. L.P. de Klerk.
- Voorhamer, grote moersleutel, vlakke tas
voor aambeeld, spijkertrekker, bikbijltjes om
stenen te bikken. Schenking H. Kruize.
- Boekje 'Gek en wijs tijdens Seyss' en een
Rode Kruis gedicht. Schenking L. Putters.
- Gouds aardewerk beschilderd vaasje. Schenking familie Kamsteeg.
- Herdenkingsplaatje 'ter gelegenheid van de
tweeduizendste molenroe'. Schenking mevr.
G.M. Pot.
- Twee pluimen van een lijkkoets. Schenking L.
Buyk.
- Houten botervorm / pot. Schenking mevr. J.
de Groot-Schalk.
- Nieuw Testament plus psalmen uit 1827.
Schenking dhr. en mevr. De Danschutter-v.d.
Casteel.
- Prikstok voor slee, reischaaf, pootstok, schapenscheerdersschaar,
kapmes,
kaasmes,
graansikkel. Schenking P.Augustein.
- Boek 'Dora de werkmansdochter' , doosje
met nagelgarnituur, inktstel, houten poppenledikantje met beddegoed, twee kleine
schilderijtjes, Regout aardewerk fruitschaal,
huishoudweegschaal, twee foto achtergronden, houten wandelwagen. Schenking Den
Braven.
- Herdenkingsbordje Wilhelmina. Schenking
mevr. T. Hogewoning.
- Herdenkingstegel
Wilhelmina.
Schenking
dhr. G. Versluis.
- Hoekspiegel. Schenking mevr. J. van der
Wiel.
- Drie pakjes stijfsel, diverse paperassen w.o.
een uitgebreide collectie geboorte- rouw- en
trouwkaarten, eikenhouten plank waarop
tijden van spreekuren.
De tekst luidt:
1.30-1.45uur
Spreekuren
A. Lubbers
behalve Dinsdag
Boodschappen en Medic.
arts
bij Wed. v.d. Plas A414
A.C. Boot

11.15 - 11.30 op Maandag
Woensdag en Vrijdag
arts
Boodschappen en Medic.
bij S. Vogel A 351
Schenking van de erven Lubbers.
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KRONIEI(

VAN HARDINXVELD-CIESSENDAM

26e jaargang 1913
19 februari 191 3
Voor rekening van bakker Buizer wordt in Buitendams, nabij de openbare school, een oud
gebouw afgebroken. Door den metselaar J.
Brouwer, welke daar werkzaam is, werd onder
de afbraak een pot met ruim 240 stuks zilveren munten, daterend uit 1600 en 1700,
gevonden.
15 maart 1913
In de korenmolen van P. Verhoeff ontstond
brand door het warmlopen van de as. Door
het uit de wind kruien kon erger worden voorkomen.
19 maart 1913
Gisteren is het tweede treinspoor In gebruik
genomen.

20 septem ber 191 3
Vastgestelde loonregeling door de centrale patroonsvereniging in het hoepmakers- en hakkersbedrijf: Kitteband f 1.80, Lange kitteband
f 1.90, Karband f 2.20, Haringband f 2.40,
Gewoon tonneband f 2.80, Zware tonneband
f 3.20, 9-Voeten f 3.70, 10-Voeten f 4.40, 11Voeten f 5.00, 12-Voeten f 5.70, 13-Voeten
f 6.40, 14-Voeten f 7.40, 15-Voeten f 8.40, 4Ling tonband f 3.40, 4-Ling haringband
f 3.00, 4-Ling karband f 2.80, 4-Ling 170
f 2.90, 4-Ling 155 f 2.60, 4-Ling 140 f 2.40.
10 december 1913
Adv.: Aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van de Linge-Uitwatering van het slopen
van de houten ophaalbrug over de Steenenhoekse kanaalsluis en het leveren en stellen
van een nieuwe ijzeren ophaalbrug.

21e
30 april 1913
Gisteren op baanvak Hardinxveld-GiessendamGorinchem dubbelspoor in gebruik gesteld.
2 juli 1913
Adv.: Aanbesteding van het vergrooten der
kerk en het bouwen van een kerkekamer, catechisatielokaal en verdere werken. (Eerste steen
gelegd 6 aug.)
19iuli1913
,
Parlevinker De Rover'
wordt overvaren door
een sleep met zandbakken, maar wordt
gered.
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jaargang 1914

3 januari 1914
Op 2 januari is de 'Merwede I' van Fop Smit
& Co. ter hoogte van het Schelluinse gat
gezonken na aanvaring met een houtvlot.
7 januari 1914
De 'Merwede I' blijkt niet met een houtvlot in
aanvaring te zijn gekomen maar met de 'Leerdam lil'. Op ca. 30 m. boven de rivier werd
een vliegtuig waargenomen.

CORRECTIES
17 januari 1914
De 'Cornelis de Wit' van Fop Smit & Co. liep
gisteren bij het bovenveer dezer gemeente op
een krib. (Zie ook 21 januari)
4 februari

1914

De 'Merwede
21 februari

Î

I' wordt gelicht.
1914

De koningin
28 februari

(Zie ook 7 feb.)

passeert ons dorp per trein.
1914

De gemeente Giessendam zal met een 'nieuwe
installatie vermeerderd
worden' te weten de
maal inrichting

van P. de Vos.

In het boek 'Het verhaal van de dijk', staat op
pagina 63 een fout. De heer en mevrouw
Caljé-van den Berg maakten hiervan melding.
Er wordt gesproken over 'een van de dochters'. Dat kan niet, want in het huis Peulen~
straat 176 woonde Piet Caljé, directeur van de
scheepswerf 'De Hoop', die gehuwd was met
Grietje van Ballegooijen.
Het echtpaar had
drie zonen en geen dochters. De Caljé met
dochters was Riens, directeur van scheepswerf
en machinefabriek
'De Holland'. Deze broer
van Piet woonde in het pand Peulenstraat
158, in hetzelfde boek beschreven op pagina
61.

DE SAMENVOEGING

9 mei 1914
Aanbesteding
van een gebàuw
vischafslag in wijk A.

dienende

tot

20 mei 1914
Dezer dagen is bij grondwerk
een doosje
gevonden waarop drie koningsfiguren
zijn uitgesneden waarbij het jaartal 1494.
3juni 1914
In de sluis zinkt een aak met hoepels.

1914

Aankondiging
jaarlijkse
nen en stookplaatsen.

Ook in deze publicatie
zijn enkele foutjes
geslopen. Op pagina 38 staat SAP en dat
moet SGP zijn. Bovendien heeft de opvolging
van F. de Bruin door P. Eijkelenboom betrekking op de periode na de raadsverkiezingen
van 1953.
Op pagina 42 staat dat er afscheid wordt
genomen van P. Eijkelenboom en J. van Hoornaar. De eerstgenoemde
zat toen echter al
niet meer in de raad.

VROUWENRECHT

1 augustus 1914
Afkondiging
mobilisatie.
28 november

HET VERHAAL VAN DE DIJK

schouw op schoorste-

EN LIBERALISME

Op pagina 17 staat geschreven over wethouder J. van Noordennen.
Deze is echter geen
wethouder geweest.
Deze en de voorgaande correcties kregen wij
door van de fractievoorzitter
van de SGP, de
heer J. de Vos.

16 december

1914

Overlijdensbericht
van Adriaan
vader van dokter Graftdijk.

Dick de Jong

Graftdijk,

de

28e jaargang 191 5
8 mei 1915
In de nacht van 5 op 6 mei werden 53 militairen onder leiding van een officier te Giessendam ingekwartierd.
19 mei 1915
Overleden de heer G.A. Wagtendonck
hoofd van school 4.

in leven
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OPROEPEN
GENEALOGIE
De heer T. Vink te Zoetermeer regeerde naar
aanleiding van de publiCatie over de Samenvoeging met een pakket informatie en diverse
vragen. De informatie is inmiddels toegevoegd aan het genealogisch archief van de
vereniging. De vragen laten wij hieronder volgen.

oprichters van het Basaltbedrijf naast de
bekende
Amsterdamse
koopmansfamilie
Goedkoop en diverse anderen ook Arie Marinus Langeveld 'Steinbruchbezitser zu Rotterdam' en Paul Langeveld 'Unternehmer öffentlicher Arbeiten in Hardinxveld'. Arie Marinus
zou eigenaar zijn van de 'Steinbruchunternehmen Dungkopf bei Unkelbach'.
Als iemand nadere gegevens heeft voor Stefanie, kan dat worden gemeld aan het secretariaat van onze vereniging.

Wie weet waar jacob Advocaat (geboren
22.10.1835, timmerman) woonde en werkte?
Wie kan informatie geven over Bastiaan
(Saan) Langerak, in 1902 of 1903 in Giessendam geboren?
Op 26.09.1905 werd in Giessendam Willem Huibert Langerak geboren. Later was
hij paKhuisknecht. Bij wie was hij in dienst?
Een broer van Willem Huibert, Bertus Langerak, werd postbesteller. Wie weet er iets
over hem te vertellen of over zijn verdere
familie?
Dan was er nog een zuster, jantje. Ook over
haar wil de heer Vink meer weten.

Iedereen denkt wel eens over het dagelijks
leven van zijn voorouders. Wat voor kleding
droegen ze, wat aten ze, hoe woonden ze
enzovoort. Vaak krijgen we geen antwoord op
dit soort vragen. De toekomstige onderzoekers
van het dagelijks leven anno 1998 zullen met
ditzelfde probleem worden geconfronteerd.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur wil
hier wat aan doen door aan alle Nederlanders

Reacties graag naar het secretariaat van onze
vereniging.

te vragen een brief te schrijven aan de toekomst. In die brief moet alles komen te staan

FAMILIE LANGEVELD

hoe de briefschrijver deze dag (15 mei 1998)
heeft meegemaakt. U kunt uw brieven zenden
naar ons secretariaat en wij zullen ze gebundeld doorsturen naar de initiatiefnemende
instantie.

2

3

4

5

Via de Gemeente Hardinxveld-Giessendam
kregen wij het verzoek
om informatie over Arie
Marinus Langeveld. Het
verzoek komt van Stefanie Kirwald, een studente bedrijfskunde aan de
universiteit van Keulen
(D). Zij kent een pachtcontract van 2 juni 1881
tussen de burgemeesters
van Remagen en Unkelbach en Arie Marinus
Langeveld uit Hardinxveld. Stefanie heeft in
een archief ook een
boekje gezien, getiteld
'80 jahre Basalt-ActienGesellschaft 1888-1986'.
In dit boekje staan als
28

BRIEVEN AAN DE TOEKOMST

'I

150 JAAR POËTISCHE RIJMEN EN IDYLLISCHE PLAATJES
Rozen verwelken,

Halverwege de vorige eeuw gaven de jongelingen de brui aan het vriendenboek.
De
dames hadden het album ontdekt en het

schepen vergaan.
Doch trouwe vriendschap,
blijft eeuwig bestaan.
Glimlacht u bij het lezen van deze regels?
Omdat ze een lieve herinnering oproepen aan
een jeugdpassie, het poesiealbum. Dat blankbladige boekje waarmee je familie en vriendinnen afging, opdat zij er iets móóis in zouden schrijven
en daarbij
een felbegeerd
plaatje zouden plakken. Het poesiealbum
is
nu 150 jaar oud en heeft zich in die tijd ontwikkeld van een moralistisch boekwerkje tot
een nostalgische verzameling standaard-rijmelarij, die vertederende
vroeger.

herinr:eringen

wekt aan

De voorloper: het Album Amicorum
Ons poesiealbum spruit voort uit het Album
Amicorum, een vriendenboek dat reeds in de
vijftiende eeuw in zwang was. Zo'n boek was
een pure mannenaangelegenheid
in de welgestelde kringen van aristocraten, studenten
en kunstenaars.
Als heren
onder
elkaar
bezworen zij
edelmoedige
trouw.
Hun

elkander op
wijze
hun
romantische

ideeën over vriendschap tot
in den dood zetten zij zwart
op wit in de vorm van
ellenlange
verzen, overgeschreven uit het werk van
populaire dichters uit die tijd of van lang verscheiden klassieken. In een zeer verzorgd
handschrift
gaven de heren in het Latijn,
Grieks en Nederlands
een staaltje van hun
geletterdheid.
Voor de opgroeiende jongeling, die het Latijn
nog niet onder de knie had, waren er Nederlandse varianten die de jonge knaap de tijdelijkheid van het aardse verblijf op weinig subtiele wijze onder aandacht bracht:
Herman, 't roosje op ûwe wangen,
den met onschuld ûw gelaat,
erman, '0 blijf steeds onschuldig,
~~~ ::;:c aa
A ::e
afkuiJ s aat!

karakter van de bijdragen veranderde opmerkelijk. Met Franstalige en Engelse verzen imiteerden ze aanvankelijk de heren, maar gaandeweg
veroverden
rijmelarijen
van
vaderlandse
bodem
het albumpapier.
De
beloftes van vriendschap en trouw vervaagden
en werden overvleugeld door loodzware kost,
waarin de eigenaresse van het album werd
gewezen op de plicht van een onberispelijke
levenswandel en een christelijk bestaan vol
naastenliefde. Luiheid werd daarentegen afgeschilderd als een duivelse uitvinding.
De ernst
overheerste, verleidingen
loerden overal. De
albumhoudsters
werden opgezadeld met vermaningen, waar geen lachje afkon.
Uit 1885 bijvoorbeeld:
Wie gelukkig hier wil leven,
zegt niet 'leven is een last:
Niemand is een taak gegeven,
die niet op zijn schouders past.
De auteurs schreven volop van elkaar over en
putten uit het bestaande reservoir van rijmelarijen. Originele vondsten zijn schaars. Het rijmende erfgoed kent nauwelijks uitschieters en
onder het motto 'rijmen en dichten zonder je
hemd op te lichten' ging men het onbeschreven papier te lijf.
Maar al mogen de eigen probeersels nog zo
pover uitpakken, zij vormen wel de krenten in
de pap van de brij klakkeloos overgepende
standaardversjes.
Die paar eigenhandig
geconstrueerde regeltjes verraden veel van de
man of vrouw die ze zuchtend opschreef. Zo
had de opa van Gees het in 1943 niet gemakkelijk met z'n aandeel in het album, maar het
rijm was in ieder geval origineel:
Klijne Gees,
jij was mijn eerst klijnkind,
en daarom is het mijn plicht.
Dat ik een paar regels in je album dicht.
De vader van Beppie had ongetwijfeld
een
hard hoofd in zijn bijdrage aan het album van
dochterlief.
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In een onbekend jaar zette hij zich aan tafel
en schreef met knoestige werkmanshand
in
ongeoefend handschrift eerlijk, omonwonden
en origineel de gramschap van zich af:
Een bladvulling wil ik gaan schrijven,
hier voor dit slechtgevulde blad.
Een groot deel zal ik wit laten blijven,
er wordt al genoeg papier verklad.

Niet langer chic Frans.
maar Hollandse rijmelarijen.
Het poëziealbum
verloor al snel zijn chique
Franse accent en ging als 'poesieboek'
een
eigen Nederlands leven leiden. Alleen meisjes
koesterden zo'n album, jongens deden zoiets
niet.
Maar de ceremoniën
rond' het album zijn
onveranderd gebleven, zoals die van de inwijding: in haar mooiste handschrift pent de trotse eigenaresse een paar regels op het nog
maagdelijke papier, vaak standaardzinnen als:
'Dit album behoort aan mij,
zolang ik hoop te leven.'
Of van latere datum en wat pittiger:
Dit album is mij lief,
Wie het steelt is een dief.'
Na de verplichte en welgemeende
bijdragen
van de ouders is het de beurt aan de meester
of juf en de klasgenoten, waarna het album
een rondgang
maakt door de familiekring.
Het spel is aan strakke regels onderworpen,
de vorm ligt vast: op de rechter bladzijde het
versje -rijmend alstublieft en netjes schrijven,
zonder hanenpotenop de linkerzijde een
kleurig plaatje, tekening of andersoortige
iIIustratie.
Een
grote familie of een
uitgebreide
kennissenkring is een prettige bijkomstigheid,
want dat verhoogt de kans op een vol album.
Lege bladzijden tellen immers niet. Boordevol
moet het poëzieboek zijn, van de eerste tot de
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laatste bladzijde vol met goedbedoelde
wensen, raadgevingen,
al dan niet met morele
strekking, levenslessen en wijsheden die als
een vloedgolf de bezitster overstelpen.

Rijmpjes over de christelijke levenswandel
waren lang favoriet
Het beklemtonen
van een christelijke levenswandel en het aanprijzen van deugden waren
lange tijd favoriet. De oudere versjes ademen
vaak een loodzware sfeer uit, en gaven aan
dat het pad des levens niet over rozen ging,
maar over doornen. Op 17 mei 1848 pende
een tante met kroontjespen deze tot berusting
stemmende boodschap neer:
Bewandel tevreden
Den weg hier beneden
Soms strijd, soms genot;
Wat d'aarde ook moogt geven,
Begint eerst bij God.
Tientallen jaren blijft de ernstige toon van de
rijmpjes
aanhouden.
Een
onberispelijke
levenswandel en een forse dosis deugdzaamheid waren de sleutels tot een gelukkig leven.
'Lieve Ali' kreeg rond de eeuwwisseling
de
volgende raad:
Wie op eigen krachten leu nt
Valt spoedig in de zonde
Maar wie op 's Heeren hulpe steunt
wordt altijd sterk bevonden.
Ook ene Pietje had in 1909 een poëziealbum
waarin een dierbare de volgende onheilspellende woorden,
dreigementen
bijna,
had
opgeschreven:
Niet klagen, maar dragen,
En vragen om kracht.
Niet zorgen voor woorden,
Bij vallende nacht!
Niet beven voor 't leven,
Gegeven door God,

Maar 't heden besteden,
Naar plicht en gebod!
In veel versjes werden de christelijke waarden
en deugden in diverse toonaarden bezongen.

Veel bidden scoort hoog, evenals eren van
uwen vader en uwen moeder. Maar Anna

Als sneeuw zoo vlekkeloos,

kreeg in 1904 iets moois onder ogen van de
zeer geloofsvaste Allegonda, die tal van bijbelse figuren ten tonele voerde:

Mooge

van Gideon,
Uw wijsheid als van Salomon,
Uw zwaard zij als

Uw huis als Obed Edoms lot,
Uw hart als Davids hart met God.
Uw zaad zij als het zaad

van Sem,

Uw dagen als Methusalem.

Zoo blank, zoo rein,

Je

lieve Henny,

hart steeds zijn.

Ondanks de vele geboden, verboden, deugden en plichten werden de meisjes aangespoord om toch vooral opgewekt en vrolijk
door het leven te stappen. Wie van nature
somber was, had het niet gemakkelijk. Vreugde en zegen overspoelden de bladzijden, aangevuld met zoetigheden als:

In de lossere aanpak komen de deugden
naar voren

Weessteeds een Zonnestraaltje

Langzaam wordt in de jaren twintig en dertig
de verstikkende zwaarwichtigheid vervangen
•door een lossere
aanpak.
Het
graf gaapte niet
meer zo onheil-

Dan geeft gij licht en warmte

spellend, het alziend oog van
de
Here zag
soms iets door
de vingers. Het accent verplaatste zich naar
meer aardse doelen, zoals geduld, vriendelijkheid, reinheid van hart, een opgeruimd karakter, properheid, tevredenheid, ijver, vreugd en '
eerbied voor ouders en naasten. Maar echt
losjes ging het er nog niet toe, de rijmpjes
bleven waarschuwend van toon. Toen ene Catharina zich aan het schrijven zette, was ze duidelijk niet in een jubelstemming. Begunsteling 'Beste Duifje' werd in 1934 vermanend
toegesproken:
Wie nooit meer aan zijn moeder denkt
Wie nooit meer droomt haar stem te hooren
Die heeft zijn beste gids verloren.

Toch breekt af en toe de zon door in het eerste kwart van deze eeuw. De zwaarwichtige
teksten worden af en toe afgewisseld met versjes van lichter kaliber. De toegesprokene
wordt zelfs bejubeld, heilwensen zo zoet als
fondant vallen de gelukkige ten deel. Het hart
als symbool van al het goede en reine is een
geliefd thema. Een smetteloze blazoen werd in
1935 toegewenst aan 'Lieve Henny':

Voor allen die g'ontmoet
En hebt

't zelf

ook goed .

Eeuwige vriendschap bezongen
Een apart hoofdstuk vormen de versjes waarin
de vriendschap wordt bezongen, met als
bekendste waarschijnlijk het 'Rozen verwelken,
Schepen vergaan, Doch onze vriendschap, Zal
immer bestaan'. De dichter neemt hierbij een
centrale positie in en spreekt, bevangen door
een utopisch verlangen, de hoop uit op een
eeuwige relatie. Een voorbeeld uit 1899:
Wat ik

u wensch,

Is dat geen mensch,
U nimmer mogen krenken.
Maar

'k wensch daarbij

Dat gij aan mij,
In vriendschap

blijft gedenken.

Standaardzinnen in tijden van nood
De rijmelarij leidden tot een reservoir van versjes waaruit een ieder in tijden van nood
dankbaar gebruik maakte. Het leverde een
voorraad standaardzinnen op, die een eigen
leven gingen leiden en naar hartelust als opening van een gedicht of als extra's in de marges werden toegepast. Zoals:
Kilometers
Hectometers

zegen,
Vreugd

En:
Jong en gezond
Een lachende mond
En:
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Vele dingen

Je

zullen komen

En vele dingen zullen gaan

kunt wel zien aan mijn pen

Dat ik geen

notaris ben

En:
Bij alles wat je doet
Bedenk dat

of laat

God U gadeslaat.

Aan zulke zinnen kan geen dichter zich een
buil vallen. Ze zijn neutraal, op iedereen toepasbaar en bezitten de eigenschappen van
een kameleon.

Het lot van meesters en juffen
Onderwijzers en onderwijzeressen hadden het
zwaar te verduren wanneer de manie van de
poëziealbums weer oplaaide. De enorme hoeveelheid albums die zij onder hun neus
geduwd kregen, liet geen tijd voor sprankelende, op maat toegediende opvoedkundige
bijdragen. Velen namen dankbaar hun toevlucht tot het bekende arsenaal en kozen bij
voorkeur een kort rijmpje. De onderwijzeressen van het dorpsschooltje van Oostzaan bleken er een heel aparte opvatting op na te
houden om de blaadjes te vullen: jaar in jaar
uit bedienden de juffen zich van één en hetzelfde versje! Tientallen jaren hielden zij dat
vol en in vrijwel ieder Oostzaans poëziealbum
is wel zo'n versje te vinden. Dat van juffrouw
Schuitemaker luidde als volgt:
Kleine waterdropp 'Jen
Kleine kor 'Jen zand

Excuses op de voorhand
Een aparte groep bij de gelegenheidsdichters
zijn zij die hun eerste wankele schreden op het
dichterlijke pad al bij voorbaat in een valpartij
zien eindigen. Reeds in de eerste zin trekken
zij daarom het boetekleed aan en verontschuldigen ze zich voor hun povere, tot mislukken
gedoemde bijdrage:

Vormen saam de trotsche zee,
En het schoone strand

En de vier regels van haar collega juffrouw de
Vries:
Wees steeds een zonnestraaltje,

Voor elk, dien gij ontmoet,
Dan schenk gij andren vreugde
En hebt het zelve goed.

Als ik een dichtersgeest

bezat

Dan zou ik op dit albumblad

..

Peter Roggeveen

Of:
Als dichter ben ik niet geboren
Rijmen kan ik evenmin

Of:
Het is van weinig
Hetgeen

ik

waarde

u bied

Of:
Had ik maar een geleerde

bol

Dan schreef ik je hele album

vol

Mocht het werkstuk haastig zijn uitgevoerd,
vlekken of schrijffouten bevatten, dan was er
altijd wel ruimte voor een verontschuldiging.
Laconiek meldt een smeerkees:
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UITGAVEN IN DE HISTORISCHE REEKS EN SPECIALE UITGAVEN
DOOR DE HISTORISCHE VERENIGING

DIE NOG

TE LEVEREN ZIJN:
f

5,00

Buitendams 4 (1778-1978)
Molens van Hardinxveld-Giessendam

.

8,50

Den Eendenbout (opgraving in een woonheuvel)
Makelaars van Hardinxveld-Giessendam

.
.

8,50

Buitendams 118 (Giessendamse boerderij)
700 Jaar Dam

.
.

Swets tabak en daar blijf ik bij

.

14,50

Hardinxveld en Giessendam in de Franse Tijd
Café Schalk

.
.

12,50

De Hongerwinter

.

14,50

De Hennepteelt
Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam

.
.

12,00

Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam

.

5,00

Aart van Bennekum, kunstenaar

.

15,00

Herinneringen aan oorlogstijd

.

15,00

100 Jaar Nederlandse Protestantenbond
levers tussen Kaoi en Kloeve, deel 11

.

14,50

.

Uit de pen van tante
Schuttevaer en Binnenvaart

.
.

15,00
15,00

8,50
12,00
7,00

12,50

9,75

10,00

De Crisisjaren in Hardinxveld en Giessendam

.

16,50

Vrouwenrecht en Liberalisme aan de Merwedijk

.

14,50

De samenvoeging van Giessendam en Hardinxveld

.

19,50

C. Baardman, de schrijver en zijn werk

.

17,50

.

25,00

.
.

35,00

Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente

.

40,00

Hardinxveld en de riviervisserij
Van hondekarren en hobbelbussen

.
.

45,00
5,00

.

5,00

Dr. Aris Graftdijk, Photographie
Herberg De Zwaan

.
.

25,00

Scheepvaart op de Giessen

.

27,50

Onder ons gezeed

.

17,50

Het Verleden, Nu (fotoboek)
Een wandeling door Binnendams
Van Geslachte tot Geslacht

Anders nog iets

:
'

(neringdoenden en bedrijven)

ALLE UITGAVEN. TENZIJ UITVERKOCHT.
OP DE VOLGENDE ADRESSEN:
•

Historisch Informatie Centrum
Buitendams 4

•

Ijzerwinkel van de heer Coenraads
Rivierdijk 344 Boven-Hardinxveld

•

•

ZIJN VERKRIJGBAAR

elke zaterdagmorgen
van 10.00 - 12.00 uur
tijdens openingstijden
winkel

Secretariaat Historische Vereniging
Buitendams 77

maandag t/m zaterdag

'::lseu:r'

dinsdag- t/m zaterdagmiddag
van 13.00 - 17.00 uur

3

De Koperen Knop

~-e-Cè"""S

6

15,00

35,00

