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De grenspaal tussen Hardinxveld en Giessendam, zie stukje in dit blad

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
E. Blokland, e.M. Blom-Sterringa, W.F. van de Bree-Ooms, A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk en N.R. van der Wiel-de Rover
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W.F. van de Bree-Ooms, A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk, M.J.A. de Haan, E. Klop, de Rabobank en A. Koorevaar.
B.V. Grafisch Bedrijf Tuijtel
900
Buitendams 77, 3371 BB Hardinxveld-Giessendam, telefoon 0184-614563, telefax 0184-611589
Eenmaal per halfjaar. Het wordt gratis toegezonden aan de ruim 800 leden van de vereniging en de
zusterorganisaties in de regio. Daarnaast is er een beperkt aantal exemplaren beschikbaar voor andere
belangstellenden. De losse verkoopprijs bedraagt f 3,50,
Overname van artikelen of gedeelten daarvan is toegestaan mits duidelijke bronvermelding en toezending van een exemplaar
aan de uitgever.
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VAN DE VOORZITTER

Zoals u in het vorige mededelingenblad al
heeft kunnen lezen heeft Dick de Jong per 1
januari zijn functie als voorzitter van onze ver-
eniging na tien jaar neergelegd.
Dick wilde meer tijd vrij maken voor andere
zaken en dat gunnen wij hem graag, alhoewel
wij het natuurlijk ook jammer vinden hem in
het bestuur te moeten missen. Iemand met

zo/n tomeloze inzet als Dick is niet zo gemak-
kelijk te vervangen. Wij, en ik neem de vrij-
heid dat mede namens u te doen, willen Dick
bij dezen bedanken voor de geweldige hoe-
veelheid tijd en energie die hij in de loop van
de jaren gestoken heeft in het reilen en zeilen
van onze vereniging.

Omdat niemand van de ovecige bestuursleden
er veel voor voelde om naast zijn of haar/
vaak drukke taken binnen de vereniging ook
nog het voorzitterschap op zich te nemen,
dreigde er een probleem te ontstaan. Hier-
voor is echter een voorlopige oplossing
gevonden, doordat ondergetekende zich
bereid heeft verklaard om te fungeren als
interi m-voorzitter.

Om de overige bestuursleden wat meer te ont-
lasten werd besloten het bestuur met twee
leden uit te breiden. Dat betekende dus dat,
met het vertrek van de voorzitter meegere-
kend, er drie nieuwe bestuursleden dienden te
worden gezocht.

Gelukkig zijn die inmiddels gevonden. Twee
van de drie waren al eerder betrokken bij de
activiteiten van de vereniging en zijn voor de
meesten van u geen onbekenden. Ten eerste
is dat de heer A.c. Baardman die een zekere

faam verwierf als auteur van onze 32e publi-
catie 'c. Baardman, de schrijver en zijn werk/.
De tweede 'nieuwkomer' binnen het bestuur

is nog niet officieel in functie maar vangt zijn
taak aan per 1 september. Het is de heer A.
Koorevaar/ die een aantal van u kennen als lid
van de voormalige werkgroep genealogie.
Zijn taak binnen het bestuur zal dan ook
bestaan uit het behartigen van genealogische
zaken.
Het derde nieuwe bestuurslid is min of meer
'uit de lucht komen vallen/. Het is mevrouw
J.I.c. de Jong-Kooij die nog maar net in onze
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gemeente woont. Zij studeerde geschiedenis
in Leiden en heeft dus een bijzondere belang-
stelling voor en kennis van historische zaken.
Tijdens de ledenvergadering van 31 maart jl.
werden deze, toen nog aspirant-bestuursleden/
voorgesteld en daar er geen tegenkandidaten
waren heeft de ledenvergadering deze
bestuursmutaties goedgekeurd.

20 jaar Historische Vereniging

Verder is het dit jaar voor onze vereniging een
bijzonder jaar in verband met het 20-jarig
bestaan. Voor deze gelegenheid is een speci-
aal logo ontworpen zoals hierbij afgebeeld.
Het symboliseert de beroepen waarmee het
grootste gedeelte van de bevolking binnen
onze gemeente tot nog bijna halverwege deze
eeuw zijn brood verdiende.
De ontwerper van dit logo is ons lid de heer P.
Boer. Omdat de vereniging 20 jaar geleden in
november officieel werd opgericht is het de
bedoeling in het volgende mededelingen-
blad, dat omstreeks diezelfde tijd zal verschij-
nen, uitgebreid aandacht te besteden aan de
historie van onze vereniging.

Arnold de Haan, voorzitter

Historische Vereniging
Hard inxveld-Giessendam.



INCEZONDEN

In het vorige mededelingenblad trof ik een
aardig artikel aan over de aanwezigheid van
een taanketel op het erf van de voormalige
'Pauwtjesmolen' aan de Neerpolderseweg.
Het bestaan van dit soort ketels, die werden
gebruikt om molenzeilen, scheepszeilen,
touwwerk en visnetten te tanen (verduurza-
men), wordt allengs schaarser.
Wat mij echter het meest interesseerde in dit
artikel was het gegeven dat Arnold de Haan
ter plaatse een sluitsteen uit 1766 ontdekte
die herinnert aan de 'Pauwtjesmolen'. Bij het
schrijven van de publicatie 'Molens van Har-
dinxveld-Giessendam' in 1979 heb ik achteraf

te weinig aandacht besteed aan het terrein
waarop deze molen stond, want het bestaan
van deze steen was mij niet bekend. Als
vroegste (schriftelijke) vermelding van deze
molen kwam ik toen niet verder terug in de
tijd dan 1820.
Nader aanvullend archiefonderzoek leerde mij
enkele jaren geleden dat niet alleen de 'Pauw-
tjesmolen', maar ook de 'Spindermolen' al in
1579 bestond. In dat jaar namelijk werd de
polder Hardinxveld beboet door het ook al
voormalige waterschap 'De Overwaard' van-
wege het boven peil malen van de (Over-
waardse)boezem met haar beide molens. Het
boezemstelsel van een waterschap kent
immers een vastgestelde maximum hoogte
van het waterniveau; het maalpeil. Zouden de
molens of gemalen die hun water lozen op
zo'n boezem maar door blijven malen, dan
zouden uiteraard die boezemkaden overlopen
of doorbreken met alle gevolgen van dien.
Ook al werd de boezem van de Overwaard

tussen 1570 en 1580 met behulp van vijf
molens die buitendijks stonden opgesteld
nabij Giessendam afgemalen op de Merwede,
men bleef toch voor een belangrijk deel
afhankelijk van de rivierwaterstanden om de
lozing van een boezem mogelijk te maken.

Na deze uitwijding terug naar het onderwerp:
de sluitsteen die werd aangetroffen in de
gemetselde waterloop van de 'Pauwtjesmo-
len'. In dat jaar blijkt dat de hierboven
genoemde molen moest worden vervangen
door een nieuwe molen, hetzij doordat de
oude molen in een dusdanig slechte toestand

was geraakt dat reparatie niet zinvol was, of
omdat de molen was afgebrand. Twee ver-
schillende bronnen uit die tijd spreken elkaar
hierin tegen. Feit is dat in genoemd jaar een
nieuwe wipwatermolen werd gebouwd door
molenmaker Pieter Schram voor f 7.099,-.
Hiervoor werd door het polderbestuur een
lening afgesloten bij Wouter Janse van 't Ver-
laat van f 5.000,-. De aangetroffen sluit-
steen in de waterloop herinnert dus aan de
herbouw van de molen in 1766.

Wat de naamgeving van de 'Pauwtjesmolen'
betreft denk ik dat deze is afgeleid van Paulus
Ariensz. Brand, die aan het einde van de 18e

eeuw als molenaar werd genoemd. Iets derge-
lijks treffen we aan bij de 'Spindermolen'.
Deze molen werd halverwege de 17e eeuw
bemalen door Jan Jansz. Spinder. Ik neem aan
dat de molen rond die tijd aan z'n naam is
gekomen en die heeft behouden tot aan de
afbraak in 1939.
In Nederland komen en kwamen meerdere

molens voor die de naam dragen van een
vroegere (markante?) molenaar.

Arie van der Plas

Van mevrouw C. van der Rest- van Herwaarden te

Heemskerk ontvingen wij de volgende brief.

Naar aanleiding van het feit dat ik, mevrouw
C. van der Rest- van Herwaarden, in mei 1997
mijn 75e geboortedag vierde, heeft mijn
dochter Nicolien van der Rest contact gezocht
met mevrouw van de Bree van uw vereniging,
met het doel mij als verjaarsverrassing een
tocht aan te bieden door mijn geboortestreek
Giessendam. Mij te brengen naar plaatsen als
mijn geboortehuis, school enzovoorts.
Ik ben geboren in een straat welke loodrecht
op de spoorweg was gelegen, maar waarvan ik
helaas de naam niet meer weet. Destijds was
dat de laatste straat maar bij ons bezoek afge-
lopen zomer bleek deze door latere nieuw-
bouw te zijn vervangen. Het straatje eindigde
aan de linkerkant met een soort winkel, waar
naar mijn weten 's maandags warm water
werd verkocht, een zogenaamde waterstokerij.
Een oude foto van deze straat is nog in mijn
bezit. Een dierbare herinnering voor mij,
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omdat daarop nog enkele van onze vroegere
buren staan. Daarna zijn mijn ouders verhuisd
naar een woning in Binnendams, welke eigen-
handig gebouwd was door mijn vader. Te
weten het middelste van drie huisjes,
genoemd in het blad 'Een wandeling door
Binnendams' met huisnummer 65, gelegen
tegenover de boerderij van A. Blokland. Ook
van dat huis is een foto van destijds in mijn
bezit. De buren van nummer 63, de familie
van postbode Van Dijk staan op deze foto.
Dan staat in hetzelfde blad een foto op blad-
zijde 30, genoemd: 'Een doorkijkje Binnen-
dams', waar ik mijzelf meen te herkennen als
zijnde één van de twee meisjes. Deze foto is
namelijk genomen opzij van het huis van de
familie Van Bennekom (schilder/barbier). De
hoepen op het plaatje stonden bij het huis
nummer 67 van de familie De Boon (nu kanti-
ne van timmerfabriek Brand).
We hebben die dag ook het huis IDe Koperen
Knop' bezochtl waar wij hebben genoten van
de prachtige landschapstuin en de inrichting
van de boerderij. Voor de inwendige verster-
king van de mens bezochten wij het café-res-
taurant, gelegen aan de prachtige Giessen.
Mijn vroegste jeugdherinneringen zijn ver-
bonden aan dit riviertje, waar wij 's winters
schaatsten, door onze ouders over het diep-
zwarte bevroren water in de slee werden

voortgeduwd of in de zomer met een roeiboot
de prachtige waterlelies bewonderden. Wat
heb ik vaak tot grote angst van mijn oudersl
op mijn buik gelegen, over de beschoeiing
heen in het water liggen turen waarin van
alles leefde en groeide.
Mijn schooltje waar meester De Groot het
hoofd van was, is ook helaas verdwenen zoals
zoveel andere dingen (oude klassefoto in mijn
bezit).
Bij zuiver toeval reed er de dag van onze aan-
wezigheid in Giessendam, om het nog feeste-
lijker te makenl een mooie optocht van oude
boerenwagens en koetsen door het dorp. Ook
de weergoden waren ons die dag welgezind
met stralend zomerweer.

Van Giessendam uit werd onze tocht vervolgd
naar Hardinxveld, waar we in eerste instantie
ons latere woonhuis zochten en wel aan de

Rivierdijk, in de bocht van de weg waar dus
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niet meer het huis stond wat ik verwachtte te

vinden, maar een groot bankgebouw verrezen
was (Rabobank?). Hier stond dus de lunch-
room van mijn ouders.
Ook de openbare lagere school, welke vroeger
onder aan de dijk stond en waar ik school
gingl (een groepsfoto is nog in mijn bezit),
was niet meer.

Toch heb ik op alle plekjes opnieuw dat beeld
van mijn jeugd herbeleefd. Ook zaal 'Den
Toom' vormt nog een stukje nostalgie voor
mijl in samenhang met een uitvoering van
gymnastiekvereniging O.K.K. (foto aanwezig).
Dan zie ik ook nog voor mij de autobushalte
bij het station Giessendam waar ik door mijn
moeder van tijd tot tijd op de bus werd gezet
naar Sliedrecht om mijn grootvader te bezoe-
ken. Het reclamebord van de R.V.S. op de
gevel van het stationscafé kon mij altijd heel
erg boeien. Nu, zeventig jaar later, voert dat-
zelfde beeld mij op televisie onmiddellijk
terug naar dat plekje, wachtend op het vertrek
van de bus.

Die dag in Giessendam en Hardinxveld gaf
mij het gevoel dat ik thuis kwam na een lange
reis. Hoe is het mogelijk!
Ik heb van mijn kinderen het boekje gekregen
'Een wandeling door Binnendamsi, waarin de
heer Leenman met hulp van de heer P. den
Dikken een opsomming geeft van alle nog
aanwezige en verdwenen panden in deze
omgeving. Omdat het mijzelf en mijn ouders
betreft zou ik willen opmerken dat het door
de heer Leenman genoemde huis Binnendams
651 thans bewoond door de familie Van Baar-
en, niet is gebouwd door J. Brand maar eigen-
handig door mijn vader C. van Herwaarden.

Tot besluit wil ik nog een woord van dank
richten aan mevrouw Van de Breel die mijn
dochter zeer terwille is geweest in het verstrek-
ken van gegevens over de historie van Gies-
sendam en Hardinxveld.

C. van der Rest- van Herwaarden

Ringmus 12
1965 EH Heemskerk

Tel. 0251-253971

b.g.g. 0251-670566



Mocht u hiervan iemand herkennen, meldt u dit even?

Verslag ingezonden door de heer H.L.Stasse

Bovenstaande foto is gemaakt ca. 1906. Dit
leid ik af van het gegeven dat het op de voor-
ste rij gezeten meisje (4e van rechts) toen
nog in leven was. Het betreft hier een zusje
van mijn vader (3e van rechts), Hendrika
Adriana (Drika) Stasse.Zij is geboren te Hard-
inxveld 26-02-1903, overleden te Hardinx-
veld 31-12-1907 (aan de gevolgen van buik-
vliesontsteking). De foto is dus gemaakt vààr
die tijd. Mijn vader, Arie Janse (roepnaam
Ariejans) Stasse- dus rechts van haar gezeten -
is geboren te Hardinxveld 27-11-1900 overle-
den te Gorinchem 02-03-1970). [toen waren
al de opmerkelijk grote handen van mijn
vader te zien ...]. Ik neem aan dat mijn vader
op zesjarige leeftijd de (openbare) lagere
school op Boven Hardinxveld ging bezoeken;
in dat geval zou hij niet meer op deze foto
kunnen zijn voorgekomen. Beiden zijn twee
van de tien kinderen van het echtpaar Hend-
rik Leonardus Stasse, * 1864 (toentertijd te
Boven-Hardinxveld bekend als Hen de Brou-

wer) en Jannigje de Hek, * 1866. Uit dit huwe-

lijk zijn nog drie kinderen kort na hun geboor-
te gestorven. De oudste van de zes in leven
gebleven kinderen, Teuntje Dirkje, is 84 jaar
geworden; Maria Klazina werd 89 jaar. Zij was
o.m. kokkin bij de toenmalige Minister-Presi-
dent H. Colijn. (Beiden waren ongehuwd).
Opa Stasse (zoon van Bastiaan en Maria de
Rover) is vernoemd naar zijn illustere oom,
destijds gezagvoerder bij de Stoomvaartmaat-
schappij Zeeland (*Hardinxveld 23-08-1828,
overleden te Vlissingen 11-02-1895). Hij was
Ridder in de orde van de Roode Adelaar van

Pruisen [aanleiding was Blokkade breken in de
Fransch-Duitsche Oorlog] en Ridder in de orde
van de Eikenkroon van Luxemburg. (Zie voor
meer gegevens de Genealogie Stasse,publica-
tie van mijn zoon Arie Jan in 'Gens Nostra',
maart 1988).
Tot op heden heb ik contact met nazaten van
deze H.L. "De Zeevaarder". Zoons van hem

waren gezagvoerder Grote Handelsvaart. Een
van - uit zijn derde huwelijk stammende -
zoons was Johannis Gijsbert. (*Vlissingen 24-
04-1978). Deze studeerde bouwkunde en zou
als aankomend architect betrokken geweest
zijn bij de bouw van het Witte Huis te Rotter-
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dam (vernomen van H.L. ts kleindochter
Adriana Adamina Stasse). Deze emigreerde
naar de Verenigde Staten van Amerika en
werd later architect te New York. (De vader
van Frank Sinatra, commandant van de brand-
weer aldaar, zou een vriend van hem zijn
geweest; mij telefonisch medegedeeld door
hierna te melden zoon). Diens dochter Emily
Lorena was getrouwd met Walter Magnus
Hartung, Doctor in de Aeronautica (zie tWho
is Who in the USA} Zijn zoon john Gerard
was o.m. burgemeester en undersheriff van
Westwood (New jersey, USA) [Was betrokken
in de strijd in the Pacific]. (WO 11). Ik had
schriftelijk en heb nu nog telefonisch contact
met zijn weduwe Hedwig Eitzen. (overigens
was deze john G.: Meester in,de 30e graad bij
de Vrijmetselarij; zijn vader bekleedde ook die
IIrangll. Hierbij zij tevens vermeld dat de vader
van eerdergenoemde Hendrik Leonardus:
Paulus, van beroep schipper, al op 28-09-
1816 ingewijd werd als Meester bij de Vrij-
metselarij in de Loge IIStar in 't Oostenll te
Zierikzee. (officiële 'aanstellingt is in mijn
bezit). [Bij zijn eerder gedane Belijdenis ver-
klaarde hij zich IIstichtelijk te zullen gedra-
gen 11••• J. (Ook sommige in Nederland geble-
ven nakomelingen van Paulus werden
Vrijmetselaar).
Leuk te weten is dat mijn zoon Arie jan (o.a.
redacteur van 'Gens Nostra') via Internet con-
tact heeft met de zonen van john Gerard.
Zoals bekend van de genealogie Stasset was
de moeder van bovengenoemde Paulus, Cat-
harina van Woelderen, gehuwd met jan Stas-
se, Maasschipper. Uit nader onderzoek is mij
gebleken dat telgen uit het geslacht Van Woel-
deren vooraanstaande functies in het maat-

schappelijk leven bekleedden; o.m. burge-
meester van Vlissingen. (Voor geïnteresseerden
zie: IIWoelwatert een leven van overwinning,
C.A. van Woelderen, burgemeester van Vliss-
ingen, 1919-194511, door Helene W. van
Woelderen. [ISBN 90-72838-10-6]. Ook was
er een telg te Curacao waarvan niets naders
bekend is. Opmerkelijk is dat sommigen ook
IIVrijmetselaarll waren. Enkele waren destijds
Luitenant ter Zee bij de Koninklijke Marinet
zowel in Nederland als in het toenmalige
Nederlandsch Oost-Indië. Ter verdere informa-
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tie zij vermeld dat alle Stasse'safkomstig van
Hardinxveld nakomelingen zijn van bovenge-
noemde Paulus Stasse en Adriana van der

Wiel. (een tak te Zwijndrecht voert ook onze
naam, maar zijn afkomstig van Stassent deze
hebben relatie met de bekende bloembollen-

telers te Hillegom/Lisse, maar zijn - voor zover
bekend - niet verwant!)

Behalve Hendrik Leonardus, had zijn oudere
broer jan, *Werkendam 11-05-1818, overle-
den te Vlissingen 08-04-1901, ook het ruime
sop gekozen; (ook hij was scheepsgezagvoer-
der). Hij was begiftigd met de Belgische
Koninklijke onderscheiding IIVoor Menschlie-
vend Hulpbetoonll). [Naspeuringen naar de
aanleiding van de toekenning hiervan lever-
den geen resultaat: vermoedelijk gaat het hier
om het redden van schipbreukelingen.] Een
zoon was Ijsbrand Paulus, privé loods van de
toenmalige Koning der Belgen. Deze heeft
ook weer gelijknamige nakomelingen; één
was o,m. uitgever van de Standaard Uitgeverij
te Antwerpen, (leeft nog) dichter, ex-leraar
aan een Gymnasium enz. Een andere telg is
Dirk, cargadoor, op 57-jarige leeftijd te Rot-
terdam overleden. Voor zover dit nog niet
bekend iStstamt uit deze tak ook de notarissen
familie. Maar voor degenen die zich hierop
willen IIberoepenll, diene het advies dat een
ieder in zijn eigenwaarde dient te worden
gelaten! [Waarvan akte]

Met vriendelijke groeten,
H.L. Stasse,Hellevoetsluis

PS,
Een kleinzoon van eerdergenoemde H.L. IIDe

Zeevaarderll, Pieter Frederik geheten, heeft de
hoge leeftijd van 99 jaar bereikt; en is vorig
jaar overleden. Hij was administrateur op een
tabaksplantage op Sumatra. (Hij heeft dus het
jappenkampt waarin hij terecht kwam (samen
met een halfbroer) vele jaren overleefd. Hij
was reserve-kapitein bij de Kon. Landmacht,
en was drager van het Oorlogs-Herdenkings-
kruis met de gesp voor bijzondere krijgsver-
richtingen in Nederlands-Indië 1941-1942 en
het Ereteken voor de Orde en Vrede.



VANUIT HET BESTUUR

JUBILEUMDAG 9 MEI
Zomerse temperaturen, gezellig druk, actIvI-
teiten, dat was wat onze jubileumdag (20 jaar
Historische Vereniging) te bieden had.
Vanaf 10.00 uur 's morgens tot 17.00 uur 's
middags konden onze leden gratis meedoen
aan en genieten van verschillende activiteiten.
Zo was er de boekenkraam, die op geen eve-
nement ontbreekt, waar onze publikaties en
speciale uitgaven te koop waren. Heeft u ze
allemaal al?

Extra activiteiten waren de snoepkraam waar
eigenlijk Oudhollands snoep verkrijgbaar
moest zijn. Vanwege een misverstand was dit
maar gedeeltelijk aanwezig. Maar nieuw
snoep is net zo lekker als "oud" snoep, of mis-
schien nog lekkerder. .
Erg in trek waren de rondritten en rondvaar-
ten met respectievelijk de gerestaureerde
koets en een rondvaartboot. Van 11.00 tot

16.00 uur was er een koetsier die zijn paard
had meegenomen om de koets voort te bewe-
gen. Voor sommige mensen was de instap wel
wat hoog, maar met wat hulp konden ook zij
van een ritje Binnendams, Binnendamseweg
of polder genieten.
Aan boord van de rondvaartboot werd men

getrakteerd op een tochtje over de Giessen,
richting Giessen-Oudekerk. Gezien het weer
was dit ook zeer geslaagd.
Verder waren er kinderspelen als hoepelen,
stelt- en bliklopen en tollen.

De gerestaureerde wagonette, zoals deze op de jubileumdag zijn

tochtjes heeft gereden.

Een jeugdlid wordt onderwezen in het hoepmaken door twee 'oude

rotten' in het vak.

Hoewel het voor de kinderen bedoeld was,
hadden de ouderen het vaak beter onder de
knie.
Om 11.00 uur werden op de museumzolder
de prijswinnaars van de fotowedstrijd bekend
gemaakt. Het geringe aantal inzendingen
nam niet weg, dat er mooie plaatjes bij zaten.
Op diezelfde zolder was er de primeur van de
film/documentaire over hoepmaken. In de
hoofdrol zijn de heren Stam en Adriaanse te
zien, die vertellen over de totstandkoming van
de hoepen. Deze film is een must!
Aan het eind van de dag had Museum De
Koperen Knop, waar het geheel zich afspeel-
de, de opening van de nieuwe expositie,
streekkleding, op het programma staan. Aan
die opening vooraf werd de Historische Ver-
eniging door het museum gefeliciteerd en
kreeg als cadeau twee optredens van een
volksdansgroep aangeboden. De groep liet
ons vrolijke liedjes horen met bijpassende
dansen. Jammer dat de traditie van het volks-
dansen niet zo bekend is. Vanaf deze plaats
bedanken wij als HV nogmaals het museum
voor het optreden van deze volksdansgroep
en voor de medewerking aan het totstandko-
men van deze geslaagde jubileumdag.

VAN DE PENNINGMEESTER
Teneinde de onkosten voor onze vereniging
tot het minimum te beperken is het altijd de
gewoonte om in Hardinxveld-Giessendam en
omliggende gemeenten de post te laten
bezorgen door een klein leger van vrijwilli-
gers. Zij krijgen de poststukken voor hun wijk
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ruim op tijd aangeleverd en hebben dan
ongeveer een week de tijd deze stukken bij de
leden te bezorgen. Bij de uitnodigingen voor
de open dag op 9 mei en de voorjaarsexcursie
is dit echter niet gelukt. De tijd van voorberei-
ding was tè krap. Vandaar dat voor deze ene
keer alle post via de PTT is bezorgd. We heb-
ben vernomen dat sommige leden hier wat
vreemd tegenaan hebben gekeken. Maar we
kunnen u gerust stellen. U kunt ervan over-
tuigd zijn dat ieder dubbeltje wordt omge-
draaid en in de toekomst ook zal blijven
gebeuren.

j. Dubbeldam, penningmeester

Historische Vereniging

MON U M ENTE NCOM MISSI E
Wat de monumentencommissie betreft zijn er
de volgende zaken te melden.
Allereerst wat er in de afgelopen tijd is bespro-
ken. We beginnen bij Binnendams 26; zoals u
heeft kunnen zien is deze boerderij hard aan
restauratie toe. Dit kost echter veel geld. Een
groot gedeelte van het bedrag dat nodig is
voor de restauratie wordt gesubsidieerd en dit
bedrag ligt dan ook klaar.
Klaarbijkelijk is er een begin gemaakt met de
restauratie, maar liggen de activiteiten ogen-
schijnlijk weer stil. Van onze kant kunnen wij u
zeggen dat wij de verdere restauratie proberen
te stimuleren en hopen met u op een goede
afloop.
lets verder terug in Binnendams staat nummer
14, eveneens een boerderij die op de rijksmo-
numentenlijst prijkt. Wat deze boerderij betreft
valt die in twee gedeelten uiteen, als men kijkt
naar vergunning voor verbouwing. De bedoe-
ling is eerst het achterste gedeelte voor bewo-
ning geschikt te maken, daarna komt het voor-
ste gedeelte, dat al bewoond wordt, in
aanmerking. Voor het achterste gedeelte zijn
de eerste plannen afgewezen, omdat deze het
karakter van de boerderij te erg aantastten.
Met de bestaande plannen is meer rekening
gehouden met de bestaande sitatie en wordt
de vroegere functie zichtbaarder gehouden.
Positieve geluiden zijn er verder over Buiten-
dams 32. Het is de bedoeling dit pand te
behouden. Wel zullen er wat kleine wijzigin-
gen worden aangebracht, maar die zullen niet
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Een doorkijkje aan het begin van Buitendams. Het pand links voor-

aan, Buitendams 32, wordt waarschijnlijk bewaard.

als storend worden ervaren. Aan de achterzijde
zal er een aanbouwtje verschijnen. Echter wel
in een zodanige vorm, dat dit vanaf de dijk
niet direct in het oog springt.
Terug naar de monumentencommissie zelf:
deze zal worden versterkt met een drietal per-
sonen. De personen hebben een andere ach-
tergrond dan de huidige leden. De eis is dat
de nieuwe leden beroepsmatig met monumen-
ten en restauratie hebben te maken of te

maken hebben gehad. Meer deskundigheid
dus. We hopen dat de toekomst voor 'onze'
monumenten en niet-monumenten er roos-

kleuriger zal uitzien.

PUBLICATIE LANGEVEER

23 mei jongstleden is het eerste exemplaar
van onze laatste publicatie aan dhr. Stam sr.
overhandigd. Op het bunkerstation aan het
eind van het Langeveer was het bestuur en een
aantal genodigden aanwezig om het werk van
dhr. W. de Leeuwerk te presenteren. Dit boekje
kon in de reeks eigenlijk niet uitblijven.

Dhr. M. Stam sr. met het eerste exemplaar van de publicatie

Het Langeveer



EEN OPMERI{ELIJI{E SCHENI{ING

Wie heeft het niet, een laatje met rommeltjes
waarvan vaak onduidelijk is hoe ze er ooit in
terecht kwamen of waar ze voor dienden. Of

een hoekje op de zolder waar ze vaak lang
geleden zijn neergezet omdat het toch zonde
was om weg te gooien.
Na verloop van tijd komt men dan weer door
toeval, of tijdens het opruimen, dit soort
zaken weer tegen. Soms gaat zoiets dan regel-
recht de afvalcontainer in, maar gelukkig zijn
er veel mensen die dergelijke zaken afleveren
bij onze Vereniging. Vaak met de mededeling
'Als jullie er niets aan hebben kun je het altijd
nog weggooien'. Meestal gaat het in dit soort
gevallen om spulletjes uit 'grootmoeders tijd',
maar een heel enkele keer bevindt zich daar

iets bijzonders tussen.

Zo vond ik onlangs een enveloppe op mijn
deurmat, die ontvangen was van mevrouw van
Dam-van den Heuvel. Hierin zaten enkele per-
soonsbewijzen en andere papieren en volgens
het bijgaande briefje 'een schoengesp van ca.
1920' en een tinnen knoop? Gevonden met
zandzuigen in de Merwede'. En deze 'tinnen
knoop' vormt de aanleiding voor dit artikeltje.
Toen ik de enveloppe leegschudde en de 'tin-
nen knoop' daaruit rolde, kon ik mijn ogen
bijna niet geloven. Voor mij lag een fibula
(mantelspeld) met de afbeelding van een laat-
Romeinse keizer.

De fibula is inderdaad gegoten uit tin en heeft
een diameter van 3,3 cm. Binnen een dubbe-
le parelrand zien wij de buste van een Romein-
se keizer met daaromheen op letters gelijken-
de tekens. Helaas is dit pseudo-opschrift, dat
wil zeggen dat het slechts de indruk wekt van
een opschrift, maar dat in feite niet is. Daar-
door is niet duidelijk van welke keizer de munt
was die hiervoor tot voorbeeld heeft gediend.
Afgaande op de haartooi met de afhangende
strengen aan de achterzijde zal het een munt
zijn geweest van een keizer uit het laatste
kwart van de vierde eeuw.

Een fibula als deze wordt een pseudo-fibula
genoemd. Dat wil zeggen dat er ook echte
muntfibulae voorkomen waarvoor een, meest-
al zilveren maar ook wel gouden, munt als
basis diende. Natuurlijk kon niet iedereen zich
een dergelijk kostbaar kleinood veroorloven

en werden er goedkopere imitaties gemaakt
van tin. Daarvoor werd geen echte munt
gebruikt, maar werd een gietvorm vervaar-
digd met in het centrale gedeelte een muntaf-
beelding. De handwerkslieden die dit soort
vormen vervaardigden, konden doorgaans
zelf niet lezen waardoor de tekst van de speld
die als voorbeeld diende behoorlijk werd ver-
haspeld. Daarbij kwam nog dat een dergelijke
vorm spiegelbeeldig moest worden gemaakt
om bij het eindproduct een juiste afbeelding
te verkrijgen. Hierdoor bleef van de oorspron-
kelijke tekst doorgaans niet veel meer over
dan een serie onleesbare streepjes en rondjes.
Aan de achterzijde van de fibula bevindt zich
het aanhechtingspunt van de, niet meer aan-
wezige, speld en tevens het lipje waar de
speld achter viel. Op deze zijde bevindt zich
ook een ingekrast kruis dat daar werd aange-
bracht als onheilsafwerend teken.

In tegenstelling tot wat de afbeelding zou
doen vermoeden dateert deze fibula uit de
10e eeuw.

Er zijn wel vergelijkbare exemplaren bekend
maar meestal worden dan muntafbeeldingen
gebruikt van munten die in de eerste eeuwen
daarvoor in omloop waren.
In ons geval werd een munt als voorbeeld
genomen die op dat moment al ongeveer 600
jaar oud was en dat maakt deze fibula wel
heel bijzonder.
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Hoe komt een dergelijk voorwerp nu in de
Merwede terecht? Over de periode waarin de
fibula werd vervaardigd is niet heel veel
bekend en vondsten uit de 10e eeuw ontbre-

ken in grote delen van ons land geheel. In
deze tijd was door de invallen van de Noor-
mannen de sociale- en economische structuur

in ons gebied ernstig ontwricht geraakt. Voor-
heen bewoonde plaatsen en zelfs gehele
gebieden werden verlaten omdat de bewoners
hun heil elders zochten.

In deze omgeving was in die tijd slechts één
plaats van enige importantie en dat was Tiel.
Ofschoon ook deze plaats in 1006 door de
Noormannen werd verwoest wisten de bewo-

ners zich te handhaven. Tiel fungeerde al in
de 10e eeuw als overslagplaats. Er werden
goederen aangevoerd naar het achterland o.a.
Keulen.

Die goederen werden aangevoerd via de Waal
en de Merwede. Het is verleidelijk om te ver-
onderstellen dat iemand aan boord van een

schip van of naar Tiel de hier besproken fibula
verloor. Zekerheid hierover zullen we echter

nooit krijgen.
Al met al is dit een bijzondere aanwinst die
een ereplaats zal krijgen in de vitrine.

M.J.A. de Haan

AANWINSTEN DEPOT

Wit beddenlaken met kanten rand en dito kus-

sensloop.
Mevr. Boer-Leeuwenstein, Sliedrecht.

Trouwkostuum.
M.J,A. de Haan, Hardinxveld-Giessendam.

Koperen petroleumvergasser.
Mevr. Dekker, Hardinxveld-Giessendam.

Tinnen muntfibula, schoengesp.
Mevr. van Dam-van de Heuvel, Hardinxveld-
Giessendam.
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HARDINXVELD'S EYNDE.

Al meer dan een jaar geleden is vanuit onze
vereniging een brief uitgegaan waarin wij
onze bezorgdheid uitspraken aangaande de
conditie van de grenspaal naast de sluis op
de Dam.

Enkele scheuren in de paal baarden ons zor-
gen en wij vroegen ons af of de invloed van
de tegenwoordige zure regen de paal op ter-
mijn niet ernstig zou schaden. Als dit inder-
daad zo zou blijken te zijn, dan zou het origi-
neel veilig gesteld moeten worden en
vervangen door een replica.
Begin dit jaar kwam van de zijde van de
gemeente respons op ons schrijven. Men had
een en ander laten onderzoeken en zelfs

offertes voor een eventuele replica waren bij-
gevoegd.
Van de zijde van de Rijksdienst van de Monu-
mentenzorg was, op verzoek van de gemeen-
te, inmiddels een inspectie van de paal uitge-
voerd.

De conclusie van de Rijksdienst was dat zure
regen geen extra nadelige invloed had op de
paal. Men was in principe wel bereid toe-
stemming te verlenen voor het vervangen
van de paal door een replica, echter met dien
verstande dat de paal dan wel zou worden
afgevoerd van de landelijke monumentenlijst.
Vanaf dat moment zou het slechts een roe-

rend museaal object zijn.
Omdat onze vrees voor aantasting door zure
regen was weggenomen en de lichte scheur-
vorming volgens het rapport van de Rijks-
dienst tot het normale verweringsproces van
hardsteen behoorde en op korte termijn niet
tot problemen zou lijden, leek het ons beter
de paal niet door een replica te laten vervan-
gen. Indien mogelijk en verantwoord verdient
het naar onze mening verreweg de voorkeur
een oorspronkelijk element als deze paal op
zijn oorspronkelijke plaats te handhaven. Wel
is door ons geadviseerd om te paal te laten
reinigen en conserveren. Op het voorblad is
een fraaie foto van deze paal te zien gemaakt
door Nico Blokland. Hierop is duidelijk een
hinderlijke teervlek zichtbaar die de paal ern-
stig ontsiert.
In verband met geplande sloop- en nieuw-
bouwwerkzaamheden zal de paal tijdelijk ver-
wijderd en opgeslagen worden, om beschadi-



ging van dit monument te voorkomen. Van
die gelegenheid zou gebruik gemaakt kun-
nen worden voor het uitvoeren van de

genoemde onderhoudswerkzaamheden.
Uit de stukken die wij van de gemeente kre-
gen toegezonden in verband met deze kwes-
tie bleek dat er een misverstand was ontstaan.

Zo zou, volgens de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, de paal niet op zijn oor-
spronkelijke plaats staan en eerder hebben
gestaan 'aan één van de wegen die toegang
gaven tot de heerlijkheid Giessen-Nieuwkerk
of de ambachtheerlijkheden Giessendam of
Giessen-Oudekerk'.

Dat deze vergissing is gemaakt, is wel begrij-
pelijk, want voor een buitenstaander zal het
wat merkwaardig overkome(1, een grenspaal
midden in het centrum van een dorp.
Men ziet echter over het hoofd dat Neder-

Hardinxveld en Giessendam van oorsprong
niet één dorp vormden, maar dat de Giessen
de grens vormde tussen beide dorpen. Har-
dinxveld was, en is nog steeds een dijkdorp.
De dijk was dan ook vanouds de enige door-
gaande weg door dit dorp. De begrippen
'begin en einde' en 'boven en beneden' wer-
den bepaald door de rivier: stroomopwaarts
is naar boven, naar het begin, en stroomaf-
waarts gaan we naar beneden, naar het
einde.

Hardinxveld begon dus bij de grens met
Gorinchem en eindigde bij de grens met Gies-
sendam, vandaar de tekst op de grenspaal
'Hardinxveld's eynde',
In het mededelingenblad van maart 1988,
10e jaargang, nummer 1, is een artikeltje te
vinden van de hand van de heer A. van der

Plas dat handelt over deze grenspaal. Hieruit
blijkt dat de paal werd geplaatst op 23 april
1766 ter vervanging van een eerdere houten
grenspaal,
In het boek van Teun Brouwer over 'Grenspa-
len in Nederland' wordt deze paal aangeduid
als 'één van de meest monumentale grenspa-
len die ons land rijk is' en daar moeten wij
dus beslist zuinig op zijn.
Inmiddels is de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg per brief gewezen op hun foutie-
ve informatie inzake de Hardinxveldse grens-
paal.

RECENSIES

HET GROENE HART - EEN HOLLANDS
CULTUURLAN DSCHAP
Deze bewerking van het rapport 'Cultuurhistorie
in het Groene Hart - Een overzicht en een waar-

deringskaart' geeft een goed beeld van de his-
torische en culturele waarden van dit gebied.
Guus Borger, Adriaan Haartsen, Paul Vestersen
Frits Horsten hebben kans gezien om het belang
van het behoud van dit gebied aan iedereen
duidelijk te maken. En het is voortreffelijk
gelukt! Dit boek is verplichte leeskost voor
iedereen, die ons mooie gebied weet te waarde-
ren. Pasdan weet u waar het om gaat. En het
waarschuwt allen, die aan het Groene Hart
komen. Er wordt een overzicht gegeven van
menselijke sporen in het landschap, zoals boer-
derijen, molens en vestingwerken. Aan bod
komen ook de Romeinse Limes, middeleeuwse
verkavelingsvormen, houtkaden en tiendwegen.
Guus Borger, Adriaan Aartsen en Paul Vesters, m.m.v.

Frits Horsten. Illustraties: kleur en zwart/wit, 130 pag.

ISBN 90 5345 1099.Uitgeverij Matrijs, Utrecht. f 39,95.
Verkrijgbaar in de boekhandel.

BOUWKUNDIGE TERMEN -
VERKLAREND WOORDENBOEK VAN
DE WESTERSE ARCHITECTUUR EN
BOUWHISTORIE
Dit naslagwerk is vooral bekend geworden
onder de naam van de initiatiefnemer van de

eerste uitgave in 1953, Dr. E.j. Haslinghuis.
Thans is een derde, geheel herziene en sterk
uitgebreide druk verschenen onder redactie
van Herman Janse. Ten opzichte van de laatste
druk uit 1986 zijn ruim 2000 termen toege-
voegd en vrijwel alle tekeningen verbeterd en
veel nieuwe tekeningen toegevoegd. Het boek
bevat een uitgebreid glossarium in vier talen
(Nederlands/Frans/Duits/Engels) en bijna 4000
Iiteratuu rverwijzingen.
ISBN 90 7431 0338, Uitgeverij Primavera Pers, Leiden.

f 125,-, Te bestellen bij de boekhandel

RUïNES IN NEDERLAND
In de serie Cultuurhistorische studies van de

Rijksdienst voor de Monumentenzorg ver-
scheen een lijvig naslagwerk over een catego-
rie monumenten die vaak over het hoofd
wordt gezien. Ruïnes worden hoogstens gezien
als monumenten die nog gerestaureerd moe-
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ten worden maar worden niet beoordeeld op
hun eigen merites in vergane glorie. In de
romantiek werd daar heel anders over gedacht
en vormden ruïnes een dankbaar motief in de

kunst, de literatuur en het landschap. Vooral in
Engeland en sporadisch in Nederland werden
ze zelf als zodanig gebouwd. Na verschillende
visies op het thema ruïnes vanuit cultuurhisto-
risch perspectief, als inspiratiebron, het dilem-
ma tussen herstel en restauratie en tenslotte

conservatie en natuurbeheer volgt een over-
zicht per provincie. Hieruit blijkt dat ons land
tachtig ruïnes kent die niet erg evenwichtig
over het land verspreid zijn. Meer dan de helft
bevindt zich in Gelderland en Limburg, terwijl
de drie noordelijke provincies geen ruïnes ken-
nen. Het boek bevat vele, merendeels histori-
sche foto's, prachtige kleurenopnames en
reproducties van schilderijen en tekeningen.
Onder redactie van A.G. Schulte. ISBN 904009974 x.

Uitgeverij Waanders, Zwolle. f 69,50. Te bestellen bij
de boekhandel.

IN DIENST VAN HET ERFGOED
Het jaarboek Monumentenzorg 1997 staat
geheel in het teken van het SO-jarig jubileum
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. In
zeventien hoofdstukken, merendeels door
medewerkers van de dienst zelf geschreven,
wordt ruimschoots teruggeblikt op de afgelopen
periode. Vele namen, commissies, projecten,
plannen en reorganisaties passeren de revue,
waarbij een gezonde dosis zelfkritiek overigens
niet geschuwd wordt. De inhoud is zeker interes-
sant voor mensen die in de afgelopen halve
eeuw bij de Rijksdienst gewerkt hebben of
daarmee intensief contact hebben gehad.
ISBN 904009974 x. Uitgeverij Waanders, Zwolle.

f 49,50. Te bestellen bij de boekhandel.

DE NIEUWE KAART/ATLAS VAN
NEDERLAND
Enige tijd geleden is met veel tamtam De Nieu-
we Kaart van Nederland verschenen. Op deze
kaart zijn alle projecten van een zekere omvang
(woningbouw, infrastructuur, bedrijventerrei-
nen, natuurontwikkeling) ingetekend, die tot
het jaar 2005 zullen worden gerealiseerd. Met
de kaart werd de discussie hoe vol Nederland is

nieuw leven ingeblazen. Daarnaast geeft de
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kaart een indruk van de omvang van de nieuwe
ontwikkelingen. Er komt erg veel bij, maar er
blijft ook erg veel ruimte over/open. In percen-
tages valt de omvang van de projecten al hele-
maal mee. Een hogesnelheids tracé neemt niet
veel ruimte in beslag, maar de uitstraling in de
omgeving is echter aanzienlijk. De kaart is in
eerste instantie op groot formaat verschenen.
Voor dagelijks gebruik niet zo handig.
Gebruiksvriendelijker is de nu verschenen atlas.
Hierin wordt per regio een visueel overzicht
gegeven van de nieuwe projecten. Verhelde-
rend is de toelichting op de projecten. Een
uniek document!

Tracy Metz, Margriet Pflug. Nai Uitgevers, f 39,50.

ONS SOORT MENSEN - levensstijlen
in Nederland
Niet zozeer een geschiedenisboek, maar toch
heel erg interessant voor iedereen die zich met
geschiedenis bezighoudt. In het boek worden
een aantal 'tijdsverschijnselen' besproken,
waarin we veel herkennen van het dagelijkse
leven en vooral de ontwikkelingen daarvan
door de tijd. Onderwerpen, die aan bod
komen, zijn (de hoofdstukindeling volgend):
de agenda, de grenzen van de gezelligheid, de
sociale geschiedenis van het gordijn, sieraden
en identiteit, verzamelen, Nederlanders op
vakantie, winkeltijden, verwantschap, de com-
mercialisering van de decemberrituelen en de
betekenis van het schaatsen. Het is een waar

genot om dit -geïllustreerde- boek te lezen.
Het roept heel veel keren een 'AH-Erlebnis' op.
318 pag. - ISBN 90 6168 616 4 - Uitgeverij Sun te

Nijmegen - f 39,50. Verkrijgbaar in de boekhandel.

HANDLEIDING VOOR HISTORISCH
ONDERZOEK IN ZUID-HOLLAND
Vorig jaar verscheen er een praktische hand-
leiding voor iedereen, die zich met historisch
onderzoek wil bezighouden. De beide auteurs,
mevrouw K.W.j.M. Bossaers en de heer J.A.
Brugman, zijn in het dagelijks leven projectlei-
der voor respectievelijk de provincies Noord-
Holland en Zuid-Holland. In de publicatie
wordt ingegaan op de volgende onderwer-
pen: historisch bronnenmateriaal, de opzet
van een onderzoek, het systematisch ordenen
van informatie, literatuuronderzoek, archiefon-



derzoek en tenslotte de andere mogelijke
bronnen. Zeer aan te bevelen!

96 pag. - ISBN 906550 560 1 - Uitgeverij Verloren te

Hilversum - f 19,90. Verkrijgbaar bij de boekhandel.

CORNELIS LEVER - Boekverkoper en
uitgever in Gorinchem in de 17e eeuw
jan Lever en Bert Stamkot stelden een boekje
samen dat als deel 11 verscheen in de Histori-

sche Reeks Oud-Gorcum. Een belangrijk
onderdeel vormt de biografische vermelding
van het voorgeslacht van de uitgever. Vervol-
gens komen in drie hoofdstukken de opgang,
de gedrukte werken en de 'neergang' aan de
orde. De verhandelde boeken zijn in een bijla-
ge opgenomen.
116 pag. - ISSN 1386-2081 - Histo.rische Vereniging

'Oud-Gorcum' - f 12,50. Verkrijgbaar bij de Gorcumse
boekhandels en in het Gorcums Museum.

HET SLOT GIESSENBURG EN DE
KINDEREN VAN GIESSEN (in de 14e
eeuw)
jan H. van Giessen schreef een alleraardigste
brochure, waarin de kinderen van Giessen(Van
de Giessen, zeggen wij) centraal staan. Leuk is
dat hierin ook verband wordt gelegd met de
naam Kinderdijk en deze erfgenamen van dat
gebied. Voor geïnteresseerden is de auteur
bereid om in eigen beheer enkele exemplaren
van de brochure bij te maken. U kunt hem
bereiken op het adres Oude Utrechtseweg 27,
3768 CA Soest, telefoon 035-6024982.

DE DOOD IS SPRINGLEVEND -
beleving en praktijk van de dood in
Nederland
Al lang is het gebruik dat de dode door de
buren naar de begraafplaats wordt gedragen
achter ons. Een overledene in de onmiddellijke
nabijheid hebben betekent tegenwoordig veel
geregel en georganiseer. Vroeger was dat alles
heel anders. Een doodshemd had iedereen

klaar liggen en ook de rest was voor een groot
gedeelte al van te voren geregeld. In toene-
mende mate wordt er thans weer meer door de

persoon in kwestie van te voren geregeld en
georganiseerd. Over de ontwikkelingen in het
verleden en in de recentere tijd, gaat dit lezens-
waardige door Anja Krabben geschreven boek.

176 pag. -ISBN 90 5501 3722 - Uitgeverij BZZT6H,

Den Haag - f 25,00. Verkrijgbaar in de boekhandel.

IK GING NAAR BOMMEL OM DE
BRUG TE ZIEN - Liedjes en gedichten
e.j. Aarts en M.e. van Etten hebben honderd
liedjes en gedichten over Nederland in een
boek bijeengebracht. Alle honderd zijn het
herinneringen aan onze eigen jeugd, aan een
verleden waar we graag aan terugdenken.
Een hebbedingetje!
190 pag. - ISBN 90 351 1954 1 - Uitgeverij Bert Bakker,

Amsterdam - f 25,00. Verkrijgbaar in de boekhandel.

IN GEMEENSCHAP MET DE TIJD
Alleen alom de vertelkunst van de auteur,
professor A.Th. van Deursen, is dit boek aan
te bevelen. Het gaat over de kleine vragen in
ons dagelijkse leven, zoals ziekte en ouder-
dom en om conflicten in het privé-leven.
Maar soms ook staan de grote vragen des
levens in het middelpunt, zoals het verband
tussen de politieke en godsdienstige twisten.
Mooi!
316 pag. - ISBN 90 351 1940 1 - Uitgeverij Bert Bakker,

Amsterdam - f 34,50. Verkrijgbaar in de boekhandel.

HET BOERENBEDRIJF IN DE LAGE
LANDEN - geschiedenis en toekomst
Lucas Reijnders schreef een boek over de
groene revoluties, die van grote waarde ble-
ken voor de ontwikkeling van de samenleving.
Het boek is verdeeld in drie delen, die elk een
periode beschrijven: Tot de 1ge eeuw, 1800
tot 2000 en de 21ste eeuw.
200 pag. - ISBN 90 5515 1254 - Uitgeverij Van Gennep,

Amsterdam - f 29,75. Verkrijgbaar in de boekhandel.

FAMILIEHERINNERINGEN -
Jacob Vermeulen 1865-1939
In toenemende mate verschijnen er boeken
over een kleine geschiedenis. Bij voorbeeld
een geschiedenis van een familie. Dit boek is
er weer zo een. Kleinzoon Piet Roskam

beschreef de familieherinneringen van jacob
Vermeulen, opgegroeid in Hardinxveld en
getrouwd in Rozenburg. Het gaat om een
reeks korte schetsen, voorzien van illustraties.
Leuk om te lezen!

118 pag. - 90 901 08750 - Uitgegeven in eigen beheer.

13



GENEALOGIE

In het vorige mededelingenblad maakte het
bestuur al melding van het feit dat de huidige
werkgroep zijn werkzaamheden heeft beëin-
digd.
De genealogen die op dat moment bekend
waren hebben hierover een brief ontvangen.
Natuurlijk dacht men dat de genealogische
activiteiten binnen de Historische Vereniging
nu ook wel op een laag pitje zouden komen
te staan, maar niets is minder waar.
Het bestuur is namelijk van mening dat de
genealogie een essentieel onderdeel behoort
te zijn van de activiteiten in de vereniging.
Het is dan ook verheugend te mogen consta-
teren dat juist de verzoeken om gegevens uit
heel Nederland en daarbuiten zowel schrifte-

lijk als telefonisch bij o.ns binnen blijven
komen. Genealogisch onderzoek is nu een-
maal niet iets wat in een paar weken kan wor-
den afgerond. Vandaar dat wij u ook vragen
om in sommige gevallen geduld te hebben.
Wij proberen in de volgorde van binnenkomst
elk verzoek te behandelen, maar dat kost
tijd.
Wat kunt u in de komende tijd in het Medede-
lingenblad aantreffen? Wij proberen steeds
van één of twee families de 'parenteel' of
'kwartierstaat' te publiceren. Voorzien van
gegevens zoals: waar komt een familie oor-

Herkent u iemand van deze foto? Gaarne uw reactie.
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spronkelijk vandaan, wat betekent de naam,
wat heeft een bepaald persoon voor een func-
tie gehad in de dorpsgemeenschap en is er
soms een familiewapen?
Het is dan ook de bedoeling dat we reacties
krijgen van de lezers, over aanvullingen en
correcties. U kunt al uw gegevens sturen naar
de redactie van de vereniging, waarvoor bij
voorbaat dank.

Ook zullen wij regelmatig verzoeken m.b.t.
personen waarvan u gegevens wilt hebben in
deze rubriek opnemen, zoals het volgende:

Wie weet ons wat meer te vertellen over

Gerrit Kooiman, geboren 14 oktober 1865
te Giessen-Nieuwkerk? Wat was zijn beroep?
Waar en wanneer en met wie was hij
getrouwd? Is hij uit Giessen-Nieuwkerk ver-
trokken en zo ja, waar naartoe?
Wie weet wat meer van Joris Groeneveld(t),
geboren 3 of 5 november 1832 te Hardinx-
veld? Vermoedelijk is hij sluiswachter geweest
van het sluisje op 'Den Dam'. Gaarne uw
reactie.

Foto: Vermoedelijk uit de periode 1930/1940
van de avondschool onder aan De Dam. Kunt

u ons vertellen wie er op staan?



De volgende parentelen van de familie Verhoeff
mogen met toestemming van de betrokkenen
slechts eenmaal worden afgedrukt.

STAMREEKSVAN HENDRIK VERHOEFF

I. Hendrik Verhoeff, geboren te Giessendam
op 29 mei 1954, gedoopt aldaar op 4 juli
1954. Hij is in ondertrouw gegaan te Woudri-
chem op 24 november 1978 en getrouwd
aldaar op 21 december 1978 met Maaike Anto-
nia Toonen, geboren te Oudendijk (gemeente
Woudrichem) op 10 oktober 1958. Gedoopt te
Woudrichem op 30 november 1958, dochter
van Evert Antonie Toonen en Clara Vink.

11. Hendrik Verhoeff, gebor~n te Giessendam
op 26 juni 1926. Hij is in ondertrouw gegaan
te Giessendam op 3 mei 1952 en aldaar
getrouwd op 16 mei 1952 met Gerrigje Hoek-
water, geboren te Neder-Hardinxveld op 13
februari 1928, dochter van Jacobus Hoekwater
en PietjeJacoba van der Plas.

11I. Hendrik Verhoeff, geboren te Giessendam
op 23 juni 1888, overleden te Hardinxveld-
Giessendam op 19 april 1972, begraven aldaar
op 25 april 1972. Hij is in ondertrouw gegaan
te Giessendamop 7 februari 1914 en getrouwd
aldaar op 21 februari 1914 met Hendrika Ger-
rigje Kooiman, geboren te Giessen-Nieuwkerk
op 31 januari 1888, overleden te Gorinchem
op 30 december 1966, begraven te Hardinx-
veld-Giessendam op 4 januari 1967, dochter
van Gerrit Kooiman en Annigje Lakerveld.

IV. Pieter Verhoeff, geboren te Giessendamop
24 oktober 1855, overleden aldaar op 9 april
1913, begraven te Giessen-Oudekerk. Hij is in
ondertrouw gegaan te Ammerstol en getrouwd
aldaar op 14 juni 1879 met Magheitje Zanen,
geboren te Ammerstol op 29 augustus 1855,
overleden te Hoek van Holland op 27 augustus
1934, begraven aldaar, dochter van Hendrik
Zanen en Adriana Streefkerk.

V. Leendert Verhoeff, geboren te Krimpen aan
de Lek op 12 maart 1829, overleden te Giessen-
dam op 3 januari 1900. Hij is in ondertrouw
gegaan te Giessendamop 28 augustus 1853 en

getrouwd aldaar op 8 september 1853 met
Marigje Maria Komijn, geboren te Giessendam
op 12 december 1830, overleden aldaar op 23
december 1912, dochter van Cornelis Komijn en
Lijntje Dusseldorp.

VI. Pieter Verhoeff, geboren te Krimpen aan
de Lek op 14 maart 1797, gedoopt aldaar op
2 april 1797, overleden aldaar op 21 oktober
1831. Hij is getrouwd te Krimpen aan de Lek
op 26 april 1818 met Jaapje Holleman, gebo-
ren te Krimpen aan de Lek op 4 december
1798, dochter van Leendert Holleman en Cor-
nelia Verzee.

VII. Samuel Verhoeff, geboren te Krimpen
aan de Lek op 28 juni 1767, overleden aldaar
op 19 juni 1809. Hij is getrouwd te Krimpen
aan de Lek op 19 maart 1790 (1) met Neeltje
Kooy, geboren te Krimpen aan de Lek op 18
december 1768, overleden aldaar op 24 mei
1800, dochter van Cornelis Kooy en Jannetje
van Alphen. Hij is getrouwd te Krimpen aan de
Lek op 20 december 1800 (2) met Lena van der
Laan, geboren te Capelle aan den Ijssel, dochter
van Pieter van der Laan en ?

VIII. Adrianus Verhoeff, gedoopt te Meerkerk
op 16 mei 1728, overleden te Krimpen aan de
Lek op 16 maart 1812. Hij is getrouwd te Krim-
pen aan de Lek op 10 mei 1754 met Grietje de
Koning, geboren te Krimpen aan de Lek op 10
november 1726, overleden aldaar op 22 augus-
tus 1803, dochter van Pieter Adrianus de
Koning en Trijntje de Slechte. .

IX. Nicolaes Verhoeff, Gedoopt te Meerkerk
op 15 augustus 1700, overleden voor 1786.
Hij is getrouwd in het jaar 1726, met Hendrikje
Stevens Verwiel, gedoopt te Meerkerk op 22
juni 1704, overleden in het jaar 1776, dochter
van Steven Hendriks Verwiel en Grietje Burg-
graaf.

X. Adriaen Claesz. Verhoeff, gedoopt te
Ameide (?) in het jaar 1655. Hij is ondertrouwd
te Ameide op 8 februari 1684 voor de kerk met
Nelligje Samuels, gedoopt te Streefkerk op 9
november 1659, dochter van Samuel Willemsz.
en Marichie Jansdr.
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XI. Claes leenderts Verhoeff, gedoopt te
Meerkerk op 10 maart 1625. Hij is onder-
trouwd voor 13 mei 1652 voor de kerk met

Maayken Boudewijns vd Pijl, dochter van Bou-
dewijn Pietersvd Pijl en DoritheaWillems.

XII. leendert Adriaens Verhoeff, gedoopt te
Meerkerk in het jaar 1596. Hij is getrouwd in
het jaar 1623 voor de kerk met Engel~e Aerts.

XIII. Adriaen jans Verhoef( geboren te Meer-
kerk in het jaar 1570. Hij was gehuwd met een
dochter van Adriaen de With.

XIV. jan Reijnders Verhoef( geboren te
Meerkerk in het jaar 1540. Hij was gehuwd (1)
met Claesien Gerritsd. Hij wa,sgetrouwd in het
jaar 1592 (2) met Comelia Bergenaer.

XV. Reijnder jans Verhoeff, geboren te Meer-
kerk in het jaar 1510, overleden voor 1554. Hij
was gehuwd met Marrichje.

XVI. jan Reijnders Verhoeff, geboren te
Meerkerk in het jaar 1480. Hij had bij een
onbekende vrouw één zoon.

DE GESLACHTSNAAM VERHOEFF.

De naam Verhoeff is al heel oud, hij komt
reeds voor in de 15e eeuw. Volgens de heer
A. Huizinga in zijn 'Encyclopedie van namen',
hoofdstuk 35, Landbouw en veeteelt, zijn veel
namen afgeleid van boerenwoningen of hoeve.
Deze namen zijn o.a.:
V.d. Hoeve Verhoef Voorhoeve

V.d. Hoeven Verhoeff Vrijhoef
Hoevenaar Verhoeven

In de Nederlandse taal bestaat er zelfs het werk-

woord 'Verhoefslagen'. Hieronder verstaat men
een stuk land indelen in hoefslagen. Een hoef-
slag is dus een stuk land dat wordt begrensd
door dijken, sloten, weteringen etc.
Zeker is dat de naam Verhoeff afkomstig is van
de boerenwoning ofwel Hoeve of kortweg Hoef.
Zo zei men vroeger bijvoorbeeld Pieter van de
Hoef of Pieter van de Hoeff. De dubbele ff op
het eind komt men in de oudheid vaak tegen.
Voorbeelden zijn o.a. elff voor elf, behoeff voor
behoefte en Verhoeff voor Verhoef.
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Ver is een samentrekking van 'van der' en werd
in de oudheid geschreven als een teken. Bij
naspeuringen naar het voorgeslacht dient men
dan ook terdege rekening te houden met dit
feit. Overzicht van namen die tot een zelfde
familie kunnen behoren: Van de Hoe( Van de
Houf, Van de Hoeve, Van de Houven, Van der
Hoeven, Verhoeven, Verhoef, Vehou( Verhouf(
Hoeft, Verhoeft, Houft, Verhouft.

H. Verhoeff, Woudrichem.

Uittreksel uit de 'Genealogia et Historia Klop', t.b.V. de
Historische Vereniging als bedoeld in het schrijven dd
26-2-98 van dhr. A. Koorevaar. Publicatie onder voor-

behoud van auteursrechten. De stamreeks pretendeert
niet geheel foutloos en/of volledig te zijn.

BUITENDAMS 4

Buitendams 4. wat is dat? Een vraag die je zo
kunt stellen aan het winkelend publiek in de
Peulenstraat. De meesten zullen zeggen, -ginds
om de hoek is Buitendams,- en voor de rest
niets. Degenen die lid zijn van de Historische
Vereniging zullen wel weten dat Buitendams 4
het informatiecentrum van de vereniging is en
degenen die wat meer geïnteresseerd zijn in
oude gebouwen e.d. weten, dat daar vroeger
een bakkerswinkeltje met bakkerij was. Buiten-
dams 4 is een pand van ruim 200 jaar oud en
gebouwd na de grote dorpsbrand die daar ter
plaatseeen aantal panden in de as heeft gelegd.
Wat kan men er nu vinden? Als men daar

regelmatig op zaterdagmorgen vertoeft, ont-
dekt men steeds meer. Zoals veel foto's over
diverse stukken van Hardinxveld-Giessendam

en publicaties die door de vereniging zijn uit-
gegeven. Veel genealogische gegevens over
de periode 1650-1900 over diverse families,
notariële akten, testamenten, beschrijving van
bepaalde onderwerpen, eigenlijk te veel om
op te noemen. Wat heel mooi is, u kunt er
bijv. de "Rondom de Giessen" nog lezen en
zodoende dingen opzoeken. Ik zou willen
besluiten om te zeggen: "loop er eens binnen
en ga eens zoeken naar datgene wat uw inte-
resse heeft. Tot ziens in Buitendams 4!"

A. Koorevaar



ER ZAT EEN AAPJE OP EEN STOKjE- ACHTER MOEDERS
I(EUI(ENDEUR DERDEAFLEVERING

KIKKER

KIKKER

RAAMKIKKER
Beëindiging van een raam- of deurdorpel. ~~. ,
Sluiting voor schuiframen. ~.
Raamsluiting voor klepramen of z.g.overlichten.

KIKKER Koordhouder, o,a, voor het vastklemmen van het touw van een
schuifraam.

KIKKER Driehoekig uitsteeksel op muurankers waardoor deze op het oog van de
schieter blijven staan,

KOEGANG Oudfriese vlaktemaat ter grootte van 7384,72m2

KOEHUISSTAART

KOETJE

Vergroten van de stalruimte (= koehuis) gebeurde vaak bij Westfriese
boerderijen door het uitbouwen van een zogenaamde koehuisstaart.

Ledèrent later rubberen, bescherm lap welke in steenfabrieken en door
metselaars wordt gebruikt, om het stukschuren van de handen door de
aanraking met de ruwe stenen te voorkomen.

KOEVOET Ijzeren hefboom met een wigvormige snede voor het uittrekken van
spijkers. Ook in kleine afmetingen in gebruik door de behanger voor het
verwijderen van spijkertjes e.d.

ProfieL als afwerking van een vensterbank.

11 1

Bij kelderrament die geheel of gedeeltelijk beneden het maaiveld liggent
gemetselde muurtjes afgedekt met een rooster, voor het tegenhouden
van de grond. Zo ontstaat een lichtkooi of lichtkolk.

Verticaal venster in een schuin dak.

Wanneer bij het galvaniseren of thermisch
verzinken van stukken ijzer het materiaal
gaat vervormen spreekt men van
IIde Koekoek komt er inll,

KOEKOEK

KOEKOEK

KOEKOEKSVENSTER

KRAAIEBEK

f

kraaiebek I I

KRAAIEKAP Op een schoorsteen te plaatsen kap om te voorkoment dat vogels in de
rookkanalen gaan nestelen.

KRAAIENEST Ontstaat bij het bouwen van een steiger of het maken van een beton-
bekisting door het aanbrengen van schoren ter versteviging van het
geheel.
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KUIKENBOOR

LIBEL

MOL

MOLBORD

MOLGOOT

MOLPLOEG

MUISROOSTER

MUIZEGANGETJE

MUIZETAND

OLIFANTSGAT

OSSEGATEN

OSSEOOG

OSSETONG

Bronvermelding:
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Boor, waarbij verschillende boorijzers door middel van kuikens In de
booromslag kunnen worden geplaatst.

Kleine luchtbel-waterpas, bestaande uit een glazen busje met koperen
omhulsel.

De kegel, (mol) die door de molploeg door de grond getrokken wordt
voor het maken van gangen voor moldrainage (zie ook molploeg).

Toestel voor afgraven, verplaatsen en vlak maken van grond of beton,
bestaande uit een bord, dat door paarden of mechanisch wordt voortbe-
wogen. Wordt ook Grader genoemd.

Goot, vervaardigd van klinkers,
bakstenen of beton
voor het afvoeren van

opp~rvlaktewater.

Ploeg voor het maken van gangen bij de aanleg van een moldrainage.
Door de aanleg van een drainage wordt op kunstmatige wijze water aan
de bodem onttrokken.

Luchtrooster, vooral toegepast voor het afsluiten van ventilatiegaten In
spouwmuren.

De ruimte tussen de afvoerbuis van een privaat en de muur waartegen
de buis is aangebracht.

Versiering in het metselwerk, waarbij
een rij bakstenen, schuin gelegd, wordt
uitgestoken buiten het metselwerk.
De stenen worden om en om naar buiten

gestoken, waardoor een rij van
spitse tanden ontstaat.

Zware noest in hout met gat erin.

Uitsparingen in zware gemetselde fundaties ook spaarbogen genoemd.

Rond, ovaal of achthoekig klein dakvenster (wordt ook oeil-de-boeuf
genoemd).

Vlakke dakpan. Voor tekening en omschrijving zie: Beverstaart In een
vorig mededelingenblad.

Bouwen met dieren, door JAM. Claassens,uitgeverij NCIV, De Bilt, 1985.

Bargoens voor de bouw, uit Bouwkundige termen, door Dr. E.j. Hastinghuis,

uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1995.
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100 JAAR RABOBANK

Honderd jaar geleden, in 1898, werden zowel
de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank als
de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank
opgericht. De eerste was het overkoepelend
orgaan van de met name in het zuiden van
het land opgerichte boerenleenbanken en was
gevestigd in Eindhoven. De meer op het mid-
den en noorden gerichte Raiffeisenbanken
richtten hun centrale bank op in Utrecht. In
1972 fuseerden deze twee instellingen tot de
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleen-
bank, kortweg Rabobank Nederland. Dit jaar
gedenkt de Rabobankorganisatie dus het 100
jarig bestaan.

In 1960 begon de voormalige directeur T, Groeneweg zelf zitting te

houden op dinsdagmorgen in deze oude school te Boven-Hardinxveld,

Het idee van een coöperatieve bank stamt uit
het midden van de vorige ~euw. Daar richtte
de Duitse burgemeester Friedrich Wil helm
Raiffeisen in de strijd tegen de armoede bin-
nen zijn gemeente de eerste coöperatieve
voorschotbank op. De inwoners van zijn
gemeente waren hoofdzakelijk werkzaam in
de landbouw. Het bankwezen had geen inte-
resse in hen en zij waren voor de kredietverle-
ning dan ook aangewezen op veehandelaren
en voerleveranciers. Slechts tegen woekervoor-
waarden leenden zij geld uit. Het gevolg laat
zich raden, men raakte slechts dieper in de
schulden.

Burgemeester Raiffeisen kreeg een aantal wel-
gestelden zo ver om hun geld te steken in een
voorschotbank. Zo werd het spaargeld van de
een het krediet van het andere lid van de coö-

peratie.

Boerenleenbank te Neder-Hardinxveld met gezicht op de Peulenstraat.

Eind vorige eeuw waaide het idee ook over
naar ons land en zo ontstonden naar het
model van Raiffeisen overal in ons land coö-

peratieve boerenleenbanken en raiffeisenban-
ken. Al snel kwam bij deze banken de behoef-
te aan een overkoepelend orgaan en zo
werden de twee genoemde centrale banken
een feit.

Hardinxveld-Giessendam behoorde landelijk
gezien niet tot de voorlopers als het ging om
de oprichting van een cobperatieve bank. Op
4 januari 1904 richtte een negental notabelen
een Coöperatieve Boerenleenbank op in de
gemeente Giessendam, Hardinxveld, Peursum
en Giessen-Nieuwkerk.
Al was de situatie hier ter plaatse in 1904 niet
geheel te vergelijken met die in het midden
van de vorige eeuw in Duitsland, paralellen
waren er zeker te trekken. De landbouwcrisis

van het eind van de vorige eeuw had zijn spo-
ren getrokken. Goedkope import van land-
bouwproducten uit de Verenigde Staten had
de inkomsten van de boeren stevig onder
druk gezet. En ook de kleine zelfstandigen
hadden het moeilijk. Een coöperatieve bank
kon met kleine leningen al veel leed verhel-
pen en nieuwe mogelijkheden creëren.

Dat het om kleine bedragen ging moge wel
blijken uit de eerste statuten die werden vast-
gesteld tijdens de algemene ledenvergadering
van 18 februari 1904. Een vergadering die
werd gehouden "des morgens om 11.00 uur
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Hier is waarschijnlijk de bank in 1904 begonnen. Dhr. Busé was hier

woonachtig. Dit pand in de Damstraat is inmiddels afgebroken.

ten huize der kinderen Dekker te Giessen-

dam", het voormalige hotel de Zwaan. In het
eerste artikel werd bepaald dat ieder lid bij
zijn aanneming als zodanig 50 centen moest
betalen. Gezien het feit dat 20 inwoners die

stap durfden te maken was het startkapitaal
om precies te zijn la hele guldens. Het
bedrag dat het bestuur maximaal mocht uitle-
nen aan een lid was bepaald op f.500,-. Met
toestemming van de Raad van Toezicht mocht
dit verhoogd worden tot f.5000,-.
Op spaarrekeningen moest minimaal 1 gulden
worden ingelegd en de rente daarop werd
vastgesteld op 3%. Meer als f.5000,- mocht
er overigens ook al niet op staan.

Storm liep het bij de start niet bepaald. Men
ging zoals gezegd met 20 leden van start.
Daarvan waren er 3 nodig als leden van het te
kiezen bestuur en 5 voor de Raad van Toe-

zicht. Bij de verkiezing van de Raad van Toe-
zicht werd met de woonplaats wel degelijk
rekening gehouden. De heer J. Schoehuizen,
burgemeester van Hardinxveld, werd voorzit-
ter. Voor Giessen-Nieuwkerk werd burgemees-
ter H.H.D. van Slijpen lid.
Voor Giessen-Oudekerk trad landbouwer A.

van Harten toe, voor Peursum de heer J.Kloek,
eveneens landbouwer en voor Giessendam
notaris J.Scheil.

Ook bij de verkiezing van de leden van het
eerste bestuur werd met de woonplaats reke-
ning gehouden, maar dan uit een ander oog-
punt. Zoals de notulen vermelden wordt "de
wenschelijkheid uitgesproken dat deze Heeren
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niet ver van elkaar verwijderd wonen, voor de
geregelde gang van zaken". Benoemd werden
de heren K.Versteeg, B. de Jong (zn. en P.Lan-
geveld.
Wat deze heren dan zoal te bespreken hadden
wordt niet duidelijk. Veel kan het in het eerste
jaar in ieder geval niet zijn geweest. Want
men ging van start met 23 spaarders en 4
rekeninghouders. De omzet bedroeg in dat
eerste jaar een halve ton, verdeeld over 174
posten en er werden la leningen verstrekt.
Bovendien stonden de leden van het bestuur
er niet alleen voor, want er was een kassier
benoemd in de persoon van de heer J.A.
Busé. Wij schatten in dat de man tijd genoeg
heeft overgehouden voor zijn eigenlijke
beroep, dat van boomkweker.
Ondanks het feit dat zijn vergoeding was vast-
gesteld op slechts f.50,-, let wel per jaar, en
de overige kosten ongetwijfeld ook gering zijn
geweest, werd het eerste jaar met verlies afge-
sloten. Pas aan het einde van het tweede jaar
was er een reserve en wel van f.84,-.

Het 'nieuwe' gebouw dat voor de oude Boerenleenbank in de plaats

is gekomen.

Het woonhuis van de heer Busé deed tevens

dienst als bankgebouw. Toen hij dan ook in
190 1 van Damstraat 18 verhuisde naar de
Peulenstraat verhuisde de bank mee. In 1924

werd het kantoor van het woonhuis geschei-
den, waardoor de bank voor het eerst een
zelfstandige behuizing kreeg. De bank maakte
in die jaren een gestage groei door, maar
voor de huidige begrippen bleef het om klei-
ne bedragen gaan. In 1929, dat wil zeggen
na 25 jaar, was de reserve pas f.29.000,-
groot.



Ook in de jaren die volgden, de crisis en de
oorlog, waren geen tijden van sterke groei. In
1943 werd de heer J.A.Busé opgevolgd door
zijn zoon de heer M.M.Busé. Pas in de jaren
vijftig, toen de ontwikkeling van de industrie
op gang kwam begon de groei pas goed. Een
groei die hoofdzakelijk plaatsvond onder lei-
ding van de heer T.Groeneweg, die in 1958
na het overlijden van de heer Busé, de derde
kassier in het bestaan van de bank werd.

Een groei die er snel voor zorgde dat het
pand waarin men gehuisvest was te klein
werd. Het pand dat men huurde van de heer
Busé werd gekocht en er werd een plan
gemaakt om in de tuin een nieuw bankge-
bouw te plaatsen. In 1962 werd het nieuwe
pand in gebruik genomen ..
Bij latere uitbreidingen viel het pand wat was
gekocht onder de slopershamer. Zo ontstond
in fasen het pand waarin thans notaris Schuur-
biers is gevestigd.
In 1962 vond nog een tweetal wijzigingen
plaats, de kassier werd directeur en de Boeren-
leenbank werd Raiffeisenbank.
Vanaf 1960 werd er inmiddels zitting gehou-
den in Boven-Hardinxveld. Aanvankelijk in
een oude school bij de Hervormde Kerk. In
1967 werd het huidige bankgebouw aan de
Rivierdijk in gebruik genomen. Een pand dat
waarschijnlijk volgend jaar in het kader van de
dijkverzwaring zal verdwijnen.
Het huidige pand aan de Peulenstraat wordt
vanaf 1984 gebruikt toen het pand aan de

Hier ziet u de vorige behuizing van de bank met de nieuwe naam en

het oude logo.

overzijde te klein was geworden. Inmiddels is
dit pand in 1991 ook al weer uitgebreid. Van-
uit dit moderne pand mag het huidige bank-
bedrijf onder leiding van de vierde "kassier"
worden uitgeoefend. Een bedrijf dat niet veel
meer weg heeft van de banken die 100 jaar
geleden werden opgericht. De 20 leden die in
1904 de plaatselijke Rabobank oprichtte heb-
ben waarschijnlijk nooit vermoed dat dit het
gevolg zou zijn. Ze zouden waarschijnlijk ook
weinig meer van hun opzet herkennen, alhoe-
wel de coöperatieve vorm nog steeds aanwe-
zig is en nog zeker een rol van betekenis
speelt.

JA de Leeuw

De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

feliciteert vanaf deze plaats de Rabobank met hun

100-jarig bestaan en hopen samen met hen op

een volgende vruchtbare 100 jaar.

Een foto van na 1910 in de kamer van de Boerenleenbank. U ziet hier het bestuur en de Raad van Toezicht. V.l.n.r. CM. van Houwelingen,

dhr. Schneyder, Jasper van 't Verlaat, burgemeester Schoehuizen (eerste voorzitter), dhr. Busé (eerste kassier). dhr. Versteeg (oprichter ijzergieterij).

Aart van Harten en dhr. Koorevaar.
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Wellicht wilt u ook meewerken aan de realisa-
tie van dit mooie doel. U kunt dan onder-
staande strook invullen en toezenden aan de
donateursadm inistratie.

Donateur bent u al voor -minimaal- f 35,00
per jaar. Hiervoor krijgt u gratis toegang tot
lezingen en andere culturele evenementen.
Ook wordt u minstens tweemaal per jaar op
de hoogte gehouden van de belangrijkste ont-
wikkelingen. Bovendien zorgen de donateurs
er met elkaar voor, dat straks de dijksynagoge
in optima forma kan worden geëxploiteerd.

Om dit blijvend te kunnen verwezenlijken,
heeft de stichting veel steun nodig van
enthousiaste mensen, die het project een
warm hart toedragen. Daarom is binnen de
stichting een groep 'Vrienden van de Dijksyna-
goge' in het leven geroepen, die op zoek is
naar donateurs.

Na invulling en ondertekening kunt u deze
strook toezenden aan de Stichting Dijksynago-
ge, pla Buitendams 51, 3371 BA Hardinxveld-
Giessendam.

Ruim honderd jaar geleden werd op de grens
tussen Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam

een bedehuis gebouwd door de joodse bewo-
ners uit de omgeving. Deze typische Holland-
se dijksynagoge, uniek in de wereld, heeft tot
het einde van de twintigste eeuw kunnen
overleven. Het markante gebouw moest ech-
ter voor de dijkverzwaring wijken.
De Stichting Dijksynagoge heeft nog net op
tijd kunnen ingrijpen. Kort voordat de slopers-
hamer kon toeslaan en daarmee een van de

laatste tekenen, die na de jodenvernietiging
in het Rivierenland nog resten, zou doen ver-
dwijnen. Dankzij de inzet van velen kan dit
unieke stuk cultureel erfgoed voor de onder-
gang worden bewaard.
Binnenkort moet de eerste afronding van de
verzwaring van het dijkstuk, waaraan de syna-
goge is gelegen, zijn beslag krijgen. Het uit
Ijsselsteentjes opgetrokken gebouw is in seg-
menten uit elkaar genomen en tijdelijk elders
opgeslagen. Later wordt het gebouw onge-
veer tweehonderd meter verderop, als de
grond voldoende is ingeklonken, herbouwd,
waar het weer in haar oude functie kan glorië-
ren.

De herbouwde synagoge zal naast bedehuis
voor de nog levende en belangstellende
joden in de wijde omgeving, ook worden
ingericht als museum en gedenkcentrum voor
de verloren joodse gemeenschappen in het
Rivierenland. Naast permanente tentoonstel-
lingen zullen er wisselexposities worden
gehouden en kunnen er uitingen op het
gebied van de joodse religie, kunst en cultuur
een onderdak krijgen.

naam dhrlmw .

._.~._----------------------------------------------------,

adres .

postcode ".... plaats " " .

datum .

handtekening:

geeft zich hierbij op als donateur van de Stichting
Dijksynagoge voor een jaarlijks bedrag van f ..

Bovenstaande informatie is als folder in de

Koperen Knop verkrijgbaar. De historische ver-
eniging gaat hier niet aan voorbij en wil u
deze informatie niet onthouden. Vanaf deze

plaats vragen wij u dit initiatief te steunen en
de antwoordstrook ingevuld te retourneren.
Uw medewerking wordt zeker gewaardeerd.
Geef hiermee te kennen dat zo iets unieks
voor deze streek bewaard moet blijven.



Hieronder ziet u een aantal foto's uit ons

archief, waaronder enkele glasnegatieven.
Aan u de vraag wie er op de foto's staan en
waar de foto's genomen zijn. Weet u de ant-
woorden, wilt u dit dan aan ons·melden.

WIE, WAT, WAAR?

•
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I(RONIEI( VAN HARDINXVELD-CIESSENDAM

30e jaargang 1911

21 oktober 1916

Uitbreiding en verbetering werf 'De Merwe-
de'.

28 december 1916

Uitslag aanbesteding van een ijstent voor de
ijsclub Giessendam/Neder-Hardinxveld.

van inventaris van de
Anker' te Boven-

13 december 1916

Advertentie: Verkoop
bierbrouwerij 'Het
Hardinxveld.

16 december 1916

Advertentie: Scheepswerf met woonhuis, grote
loods en smederij te koop aangeboden te
Neder-Hardinxveld.

4 november 1916

In de grote kerk te Gorinchem zijn twee ste-
nen beelden uit de 16e eeuw opgegraven.

20 december 1916

In de Peulenstraat en op de Rivierdijk zal elec-
trische straatverlichting worden aangebracht
ter vervanging van de oude gaslantaars.

15 januari 1916 .
Moeilijkheden met de levering van gas door
de gasfabriek te Sliedrecht, als gevolg van het
hoge water.

12juni 1915
In de week van 20-27 juni zullen in Giessen-
dam worden ingekwartierd 18 officieren, circa
400 manschappen en circa 400 paarden.

2 ge jaargang 1 91 6

19juni 1915
Bakkerij en woonhuis van bakker Uittenboo-
gaard in wijk B afgebrand.

28e jaargang 191 5

4 augustus 191 5
Stukje over 'De Koepel'.

5 februari 1916

Geïnterneerde Belgische militairen tewerkge-
steld op scheepswerf 'De Merwede' te Har-
dinxveld.

26 februari 1916

Gedicht over de watersnood van 13 januari
1916.

29 maart 1916

Plannen voor een spoorbrug over de Merwe-
de bij Gorinchem.

12 april 1916
Voorstel tot koop of onteigening van een
gedeelte van de Peulen van Hardinxveld.

7juni1916
Aanbesteding van de bouw van een café voor
de heer D.Versteeg.

3 februari 1917

Brandje in hotel Dekker.

14 februari 1917

Op 13 februari brandden voor het eerste
enige electrische straatlantaarns in Boven-
Hardinxveld.

24 februari 1917

Door het ijs in de rivier is de aanlegplaats der
militairen te Hardinxveld geheel verwoest.

2 augustus 1916
Begrafenis H.T. Swets, oud-secretaris van
Hardinxveld.

1 juli 1916
Advertentie: Halte

opengesteld voor
bestelgoederen.

Giessendam-Oudekerk
het vervoeren van

14 april 1917
Op het land van de heer K.B. te Hardinxveld
vond men bij het spitten een pot met 14 gou-
den rijders, circa 200 guldens en een hoeveel-
heid kleinere munten, alle daterend van om-
streeks 1600.

Advertentie: Oprichting van N. V. Scheepswerf
'de Hoop' te Neder-Hardinxveld.
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18 april 1917
Hoepmakersstaking vanwege het niet uitbeta-
len van beloofde tegemoetkoming.

2juni1917
Plannen om bij het station een zuivelfabriek te
bouwen.

I...

18juli 1917
De vroegere notaris van Giessendam Joh.
Scheil is op S8-jarige leeftijd te Maassluis
overleden.

29 september 1917
Te Giessendam is een schoenmakersvereniging
opgericht.

3 oktober 1917

De bomen langs de Parallelweg zullen worden
gekapt voor brandhout (EersteWereldoorlog).

Gehele jaar:
Algemeen ernstig brandstoftekort waardoor er
bijna geen verlichting is, scholen tijdelijk wor-
den gesloten, kerkdiensten worden verzet van
's avonds naar ISmiddagsl de aardgaslevering
beperkt is en de diensten van trein en boot
sterk zijn verminderd.

31 e jaargang 1918

19 januari 1918
Advertentie: Opening rijtuig- en wagenmake-
rij C.Boelhouwerl B 118 nabij de halte Gies-
sendam-Oudekerk.

13 februari 1918

"" Mededeling van het overlijden van burge-
meester Schoehuizen van Hardinxveld.

10 augustus 1918
De gemeenteraad van Dordrecht keurt het
plan goed voor de levering van electriciteit
aan Giessendam.

Advertentie: Nieuw: closetpapierl te koop bij
Busé/sBoekhandel(!!!).

21 september 1918
Gegund het aanleggen van electriciteit in het
gemeentehuis en de veldwachterswoning.

30 november 1918

Bij gebrek aan tabak is de tabaksfabriek van
de Gebr. Swets tijdelijk overgeschakeld op de
fabricage van briketten.

32e jaargang 1919

13 september 1919
De koningin passeerde op 10 september per
trein. Het koninklijke rijtuig werd hier aange-
haakt aan een gewone trein en de stationschef
gaf iedereen die dat wilde vrije toegang tot
het perron om Hare Majesteit te begroeten.

8 november 1919

Advertentie: Aankondiging van de verkoop
van de oude pastorie te Boven-Hardinxveld.
Kadastrale sectie C nummer 716. 12 novem-
ber opbod en 19 november afslag.

13 december 1919
Plan tot het laten varen van een motorboot
tussen Hardinxveld en Werkendam.

20 december 1919

Advertentie: Openbare vrijwillige verkoping
voor den heer F.H. von Lindern van IDe Koe-

pel met tuinl nabij den Achterdijk te Giessen-
dam/. 9 januari inzet en 16 januari afslag.
(Sectie DI nummer 1440 gedeeltelijk).

25



VROUWENSTREEI(KLEDINC ALBLASSERWAARD
18E EEUW TOT + 1965-
In de Alblasserwaard kwam vanaf de 18e

eeuw tot in het begin van de jaren zestig van
de huidige eeuw een eigen streekgebonden
wijze van kleden voor. Dit wordt tegenwoor-
dig 'streekdracht' genoemd, -maar de oor-
spronkelijke benaming hiervoor is kleder-
dracht.

De kleding week in veel periodes weinig af
van wat in de steden op dat moment door de
kleine burgerij en de middenstand werd
gedragen. Echt uitschieters van lokale uitstyle-
ring van kostuum-onderdelen of mutsen, kwa-
men hier nooit voor. We denken bijvoorbeeld
aan zo'n breed uitstaande lap katoen als bij de
Spakenburgerdracht, de 'kraplap' of de enor-
me wijduitstaande bovenmuts van de prote-
stantse dracht van Zuid-Beveland. Overigens
zijn beide kostuumonderdelen ooit wel in de
Alblasserwaard gedragen. Maar dan in zijn
oorspronkelijke vorm, direct afgeleid van de
algemene stadsdracht uit een bepaalde perio-
de. De grote kanten bovenmuts van Zuid-
Beveland is gewoon van oorsprong de 'hul'
uit de Nederlandse algemene modedracht.
Uit 18e eeuwse publicaties weten we dat in de
Alblasserwaard een eigen manier van kleden
gebruikelijk was, waaraan een ingewijde kon
zien dat men met een inwoonster van dit

gebied te maken had.
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VROUWEN
Het kostuum voor de vrouwen kwam -zoals

gezegd- in grote lijnen neer op wat de gewo-
ne burgerij in de stad in de 18e eeuw droeg.
Dit kwam neer op enige onderrokken (geen
tiental, zoals men graag beweert, zeker in de
verhalen uit de late 1ge eeuw!) en een boven-
rok. De rokken hingen flink voetvrij in de pol-
ders. Vaak waren de wegen modderig; verhar-
de wegen kwamen zelden voor. Over de wijd
uitstaande bovenrok kwam een schort. Altijd,
ook bij feestelijke gelegenheden en bij de
zondagse kerkgang. Dergelijke schorten zou-
den bij de latere ontwikkeling van veel streek-
drachten juist een heel eigen lokale noot aan
het kostuum gaan geven. Dit kwam door een
eigen regionaal stofgebruik of wijze van plooi-
en en vouwen.
In de Alblasserwaard hoorde de laatste hon-

derd jaar van haar bestaan eigenlijk geen
schort meer bij feest- en gelegenheidsdracht.
Het bovenlijf werd in de 18e eeuw bedekt
met een linnen hemd, dat ver beneden de
kniëen kwam. Daarover werd meestal een cor-

set gedragen of iets wat er op leek (een rijg-
lijf). In ieder geval een stevig, flink van balei-
nen voorzien stuk textiel, dat met een veter
dichtgeregen kon worden. Daartoe zaten er
nestelgaten in dit kledingstuk. Ook bij de rijke
stadsmodes kwam dit altijd voor. Bij deftige
mensen sloot dit van achter op de rug. Zij
hadden personeel dat hen bij het aankleden
hielp. Bij de boerenstand was dit niet gebrui-
kelijk, ook al had men personeel. Uitzonderin-
gen zullen er altijd geweest zijn.
Zonder zo'n foundation 'zit' een 18e eeuws

flink getailleerd-genaaid jak nooit echt goed
strak. Er zijn weinig van dit soort 18e eeuwse
jakken bewaard gebleven in Nederland; van
de corsetten nog veel minder!
In de uitsnijding van het jak werd een tweetal
lappen gedragen. Aan één zijde aan elkaar
genaaid en aan de andere zijde sluitend op de
schouder, met koperen haken en ogen. Met
een stel linten kon je om de taille het geheel
strak sluitend om het rijglijf krijgen. Van dit
kledingstuk, kroplap geheten, zag je zo goed
als niets. De aan de hals diep uitgesneden jak-
ken werden opgevuld door een grote vierkan-
te doek. Diagonaalsgewijs dubbel gevouwen
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vulde die de uitsnijding. Met deze drie onder-
delen hebben vrijwel alle Nederlandse kleder-
drachten hun eigen streekgebonden ontwikke-
lingsgang ingezet. In de Alblasserwaard heeft
men rond 1860 jak, kroplap en halsdoek
afgelegd en deze vervangen door één hoog-
sluitend jak. Dat was in het begin, zeker voor
daags, afwijkend van de erbij gedragen rok.
Zowel qua kleur als stofsoort. Tegen 1900
werd voor netjes een jak en rok van dezelfde
soort kleur en stof gedragen. Toen bijna altijd
zwart.

Wat de thans levende generatie zich nog van
de dracht herinnert is een boerse zwarte
(meestal) wollen japon. Die viel voetvrij neer
en paste op het laatst (na de Tweede Wereld-
oorlog) bij geen enkele stad~e mode meer.
Toen de kant voor de mutsen schaars werd en

de mutsenwasters nog schaarser, werd het een
kleine stap om luit de dracht te gaan' en zette
men bij dit soort japonnen gewoon een hoed
op. Tegen de kou (de winters in de Alblasser-
waard waren vroeger koud en lang!) heeft de
dracht ook een eigen ontwikkeling gekend.
In de 18e eeuw zullen de zogenaamde 'falies'
gedragen zijn. Grote zware lappen stof, welke
men met haak en oog op de borst sloot. Bij
geringere koude kwamen op het eind van die
eeuw de schoudermantels in de mode. Die
waren van donker gebloemd katoen, meestal
met een zwarte ondergrond. Het zogenaamde
'nachtgrond'. Dit soort schoudermantels is
lang doorgedragen in de Alblasserwaard,
ongeveer tot 1875. Ze waren gevoerd met
'baai', een stevige wollen stof. De oudste
altijd met witte baai. Het zwart van heel antie-
ke exemplaren is ook altijd iets bruinig of
soms rossig. Bij de allerlaatste schouderman-
tels is het zwart echt zwart door verbeterde
verf technieken.
Dan komen in de tweede helft van de 1ge

eeuw de omslagdoeken in de mode, van zwart
wol met ingeweven brede randen. Dit soort
doeken werd op den duur voorzien van inge-
weven patronen van zwarte chenille.
Tot rond de Tweede Wereldoorlog werden ze
nog gedragen. In de ZOste eeuw ging men
een mantel of jas dragen. Een gewone dames-
mantel van (meest) wollen stof. Die hadden
niets specifieks Alblasserwaards meer. Men

kocht ze meestal in Dordrecht of Gorinchem.

Toen ze daar al lang verdwenen waren uit de
algemene stadsmode, kon je de oudere
inwoonsters van de Alblasserwaard nog her-
kennen in het stadsbeeld op marktdagen en
zaterdagmiddagen, van onder tot boven in
het zwart, het haar op een knotje gestoken,
daarover een stevige zwarte hoed geplaatst
met niet te veel tierelantijnen en het gezicht
nooit of te nimmer opgemaakt!
Zo zien we dus dat de oorsprong van de
dracht lag in de algemene burgermode uit de
18e eeuw. Die 18e eeuwse mode liet men pas
in de tweede helft van de 1ge eeuw los.
Opnieuw haakte men toen in op de stadsmo-
de van de kleine burgerij en ging men jak en
rok dragen, nu zonder schort. Dit eindigde
dan rond 1960 met 'al dat zwarf en een een-

voudige witte muts op het hoofd.

DE MUTSEN

Veel meer dan de kleding waren de mutsen in
de Alblasserwaard streekgebonden. Maar ze
waren nooit erg 'uitgestyleerd'. Toen er in de
18e eeuw een eigen klederdracht ontstond
raakten oudere elementen, zoals oorijzers en
bijpassende mutsen, de 'hullen', hier uit de
mode. De Alblasserwaard lag ingeklemd in
het rijke westelijke gedeelte van de Republiek
der Zeven Verenigde Provinciën. Bij de alge-
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mene stadsmode uit de late 16e eeuwen de

vroeg 17e eeuw hoorden de oorijzers. Ze wer-
den op het platteland van Zuid-Holland alge-
meen gedragen. Op Scheveningen anno 1998
nog!
In de Alblasserwaard kwam in de tweede helft
van de 18e eeuw een muts in de mode, ont-
leend aan de algemene stadsdracht, de zoge-
naamde cornet. Waarom juist die mutsvorm
hier op het platteland in de mode kwam, is
niet geheel duidelijk. In het overige gedeelte
van Holland en Zeeland werd deze muts op
het platteland vrijwel nooit een boerenmode,
echter wel in Gelderland en Overijssel.
De zogenaamde knipmutsen hebben zich hier-
uit van lieverlee ontwikkeld. Bij een stadse
cornetmuts hoorde geen. oorijzers meer. Bij
sommige streekdrachten combineerde men
beide wel. Op Staphorst wordt deze combina-
tie nog steeds op zondag door honderden
vrouwen en meisjes gedragen. Kennelijk was
men al in de 18e eeuw in de Alblasserwaard

progressief. Dit lijkt zo, want in de late 1ge

eeuw moest de 18e eeuwse cornet wijken
voor een 16el17e eeuws model muts. De 'hul'

kwam opeens terug in de lokale mode. Toen
echter zonder oorijzers, die er oorspronkelijk
wèl bij hoorden.
De cornetten werden in de 1ge eeuw vrij alge-
meen gedragen in Gelderland. Dit was ook
het geval in de aan de Alblasserwaard gren-
zende Betuwe. Daar hield de cornet stand tot

ongeveer 1940, vooral bij zeer behoudende
oudere vrouwen, Het moet in de 1ge eeuw

qua mutsenmode een aaneengesloten gebied
geweest zijn. De oorspronkelijke cornet uit de
stad, had een bol, die zijn vorm kreeg door
middel van een T-naad. Men knipte de bol
(gezien vanaf het midden in de voorstrook)
enige centimeters in. Haaks daarop knipte
men links en rechts een dieper stuk stof in
tweeën. Door dit bij elkaar te trekken en vast
te naaien, kreeg je een mooie hoog opstaan-
de bol. Uiteraard met behulp van veel stijfsel.
Alle cornetten uit de Alblasserwaard die nu

bekend zijn -in dit gebied ronde mutsen
genoemd- hebben een van de doorsnee cor-
net afwijkende bol.
In de Alblasserwaard ontwikkelde de T-naad
zich tot een bolmodel, dat bestond uit een bol
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en een pas. Midden in de pas, direct aan de
voorstrook genaaid, zat dan nog steeds die
dwarsnaad, ontleend aan de oorspronkelijke
18e eeuwse grondvorm uit de modedracht.
Mutsen uit die streek zijn daarom vrij makke-
lijk te herkennen. Soms wordt het nog gemak-
kelijker; dan is er aan de achterzijde een
schulpkant verwerkt. Een gewone kloskant in
gebruik bij klederdrachtmutsen heeft twee
rechte kanten; een onder- en een bovenkant.
Bij een schulpkant is één zijde recht en de
andere (de naam zegt het al) uitgeschulpt
geklost. Dit kwam uiteraard alleen voor bij de
zondagse mutsen van de rijke boerenstand. Bij
slechts enkele andere Nederlandse kleder-

drachten kwam een schulpkant soms voor. Bij-
voorbeeld in de Meijerei van Den Bosch en op
Zuid-Beveland.

DE MOPMUTS

In de late 1ge eeuw werd de ronde muts (de
cornet) geheel verdrongen door de zoge-
naamde mopmuts. Een mopmuts is een hul-
model, qua snit ontleend aan de mutsen uit
de stad van rond 1700. Het model is altijd te
herkennen aan de bol van de muts. Die is ver-
ticaal voorzien van een middennaad. Deze

loopt echter aan één zijde nooit door over de
gehele lengte van de stof. Veel Nederlandse
streekdrachtmutsen hebben de hulvorm als

grondslag. Een voorbeeld daarvan is de
wereldbekende muts uit Volendam, die daar
na bijna vierhonderd jaar nog altijd hul wordt
genoemd. Maar ook de breed uitstaande kan-
ten muts van Zuid-Beveland is een prototype
van een hul. Al is die naad in de zwaar geste-
ven staat bij het dragen niet meer te zien.
Deze is namelijk onzichtbaar weggeplooid.
Waarom men op deze oude grondvorm terug
heeft gegrepen, is niet geheel duidelijk. Men
zal ze afgekeken hebben bij de draagsters aan
de overzijde van de Lek, in de Krimpener-
waard. Daar werden ze de hele 1ge eeuw

door veel gedragen. Ook op marktdagen in
Rotterdam waren ze veel te zien. Merkwaardig
genoeg waren het daar dan geen echte rijke
boerenvrouwen die in Rotterdam 'gewoon'
slechts met een hul op hun hoofd liepen. De
rijkeren droegen er tot ver na de Tweede
Wereldoorlog altijd nog wel een oorijzer



onder. De allerrijksten zelfs een zwaar gouden
exemplaar. Deze vrouwen waren dan afkom-
stig uit Rijn-, Schie- en Delfland.
Hoe het ook zij, ze kwamen in de mode bij de
streekdracht in de Alblasserwaard. Voor vrou-
wen die eerst de dure ronde mutsen hadden

moeten kopen, was het een heel gedoe. Mut-
sen kocht men rond het 18e tot 21e jaar soms
voor het leven! De duurste mutsen, die aange-
schaft waren ter gelegenheid van belijdenis
doen en trouwen, kwamen slechts een enkele
keer uit de kast.

Voor de gewone kerkgang, had men minder
kostbare exemplaren. Voor daags gebruik nog
weer mindere, soms zelfs met machinale kan-
ten eraan. De kanten die nodig waren voor de
ronde mutsen waren veel srn,aller dan voor die
aan de nieuwmodische hullen. Dus je moest
nieuwe brede kant kopen. Weliswaar maar
één el (ongeveer 67 cm), maar toch! De kan-
ten cornetten 'verslonden' kant. Aan een paar
el had je vaak nog niet genoeg.
Vrouwen die modebewust waren, gingen over
van het ene mutsmodel naar het andere. Al of
niet morrend dat "dén dracht zoveul aanders
wier!". Maar een mens "most met z'n taaid

mêêgaen héé':

Dit artikel is overgenomen uit een brochure, die

is samengesteld ter gelegenheid van de expo-
sitie STREEKKLEDING ALBLASSERWAARD in

Museum De Koperen Knop te Hardinxveld-

Giessendam (1 mei tlm 4 juli 1998). De oor-
spronkelijke tekst is van Herman Roza, tapijt-
handelaar te Amsterdam, en bewerkt door
Dick deJong.

2 Bovengenoemde expositie is opgebouwd
rondom de kledingcollectie van de Histo-
rische Vereniging. Deze expositie werd
mogelijk gemaakt door vrijwilligers van De
Koperen Knop die hiervoor een werkgroep
opgericht hebben, die zich veertien maan-
den lang bezig gehouden heeft met het ver-
zamelen van de kleding en informatie.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

31 maart jl. hebben wij onze jaarlijkse leden-
vergadering gehouden. U heeft hier kunnen
horen waar de Historische Vereniging zich het
afgelopen jaar mee bezig gehouden heeft. U
heeft o.a. de publicaties van de Samenvoe-
ging van Hardinxveld en Giessendam en Het
Langeveer ontvangen en de najaarslezing kun-
nen bezoeken. Ook de excursie kon u meema-
ken.
Verder is een lid van de kascontrolecommissie

vervangen door een nieuw lid.
Voor Dick de Jong was het na een periode van
voorzitter zijn de eerste keer dat hij afwezig
was. Arnold de Haan vervult nu zijn functie, zij
het voor tijdelijk. Het is de bedoeling vanuit
het zittende bestuur een nieuwe voorzitter te
benoemen.

Ook de Stichting Dorpsbehoud deed haar ver-
slag bij monde van Cor van Bennekom. Ook
het aan te planten groen op het gereed zijnde
dijkvak van de dijkverzwaring te Boven-
Hardinxveld kwam ter sprake.

Op de foto ziet u het stadhuis van Culemborg. De bezichtiging van dit

stadhuis was onderdeel van de excursie van de Historische Vereniging

op zaterdag 6 juni j.1.

Met een bus vol leden zijn we op deze zaterdagochtend afgereisd

naar de Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd. Daar werd ons, onder

het genot van koffie en koek, de geschiedenis van het landgoed ver-

teld en kregen we een rondleiding door de moestuin. Vervolgens kon-

den we in de landgoedwinkel verschillende producten bekijken en

kopen die op het landgoed worden geteeld en verwerkt.

Na een heerlijke lunch vertrokken we richting Culemborg waar we

rondgeleid werden door het stadhuis en verder konden genieten van

het stadje Culemborg. Het was een gezellige en leerzame dag!
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De plannen voor het lopende jaar zijn hoofd-
zakelijk het uitbrengen van een publicatie over
de Indiëgangers en de activiteiten rond ons
jubileum, zoals het uitbrengen van een jubi-
leumblad in het najaar.

Voor de ledenvergadering hadden WIJ de
heer J. Zodenkamp uit Made te gast. Hij heeft
namens de Gewichten en Maten Verzamelaars

Vereniging een dialezing gehouden over
maten en gewichten. Weinig mensen hadden

gedacht dat daar zoveel over te vertellen was.
Hij vertelde over maten en gewichten voor
allerlei doeleinden. Ook over de betekenis van

de tekens en letters die op die maten en
gewichten te vinden zijn. Zo kan worden ach-
terhaald wie de maker was en uit welk jaar ze
dateren. Op bijgevoegd schema ziet u de jaar-
tallen bij de letters vermeld, zodat u uw eigen
maten en gewichten kunt dateren.
Al met al was het een buitengewoon interes-
sante avond.

en vanaf 1976 in de afmetIngen 14,2; 7,1; 3,5 en 2 mm

+ MUSEUM IJKWEZEN
het museum van de Nederlandse

maten en gewichten.
Ezelsveldlaan 61

2611 RV Delft

Openingstijden: Nederlands Meetinstituut
dinsdag tlm zaterdag 10.QO..17.00 uur en zondag 12.QO..17.00 uur

GEWICHTEN EN MATEN VERZAMELAARS VERENIGING
Penningmeester. J.WA Zodenkamp
De Gijsleo' 18, 4921 NE Made
telefoon 0162 683568

Sinds 1820 worden in Nederland bij de ijk en herijk van O.a, gewichten,
lengte- en inhoudsmaten en meetwerktuigen, zoals melkmeetemmers,
kraanmaten en meetkranen goedkeuringsmerken aangebracht, zoals ze

In de periode 1820- 1844 was de vorm van de letter en van. het stempel-
veld niet voorgeschreven. zodat op voorwerpen uit die periode andere
uitvoeringen, zoals schrijfletters, drukletters, hoofdletters e.d. in een rond,
vierkant, rechthoekig, hartvormig of zelfs zonder stempelveld, kunnen
voorkomen.

De gOed~g"ette'5 zijn e'Ge volgende Uitvoednge.
hoogten 16: 5 en 2 mm hoogte 3,5 mm middellijn 15: 10: 7; 5; 4 en 2 mm

Met ingang van 1 januari 1975 zijn de goedkeuringsletters vervangen door
de laatste twee cijfers van het Jaartal, die geplaatst zijn in een vierkant

stempelveld met afgeronde hoeken. Voor het jaar 1975 ~5in de afmetingen 16; 8; 4 en 2 mm ~

@
onderstaand zijn opgenomen.

GOEDKEURINGSMERKEN
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Vanaf 1973 zijn aan herijk onderworpen ge-••••ichten van het internationale
model in de handel gebracht met EEG-ijkmerken, te weten de letter e en
de beide laatste cijfers van het iopende jaartal, gevat in een zeshoek,

bijVOO'beeld'~ ®
In plaats van de letters NL kunnen ook de ken letters van de andere
EEG-landen voorkomen, al of niet aangevuld mel diverse andere aan-

duidingen, ~
Deze ijkmerken, die in verschillende formaten voorkomen, hebben voor
aan herijk onderworpen voorwerpen dezelfde geldigheid als de Nederlandse
goedkeuringsmerken.

Bij afkeuring wordt op de voorwerpen een afkeuringsmerk aangebracht:

Voor de overige voorwerpen. w,o. bijvoorbeeld;
- de meetwerktuigen (zoals benzinepompen, gasmeters)
- de weegwerktuigen (zoals snelwegers)
- de meetinstrumenten (zoals koortsthermometers)
- de inhoudsmaten (glazen, houten en metalen maten)
- de lengtematen,
geldt als goedkeuringsmerk :

6f een KonInklijke kroon in de uitvoering: @ @ 1I 11 M
61 een vierkant met het jaartal 75 of hoger, bijvoorbeeld:

~, @ àf 1 [ï}} (gecombineerd met een kantoormerk)

61 een EEG-merk met hel Jaarta! '73 of hoger,
6f een (meestal ellipsvormig) kentekenplaat je, waarop o.m. het woord

IJKWEZEN en een model nummer voorkomen.

zijden driehoek 10; 7; 3 en 1,5 mmo

M.i.v. 1 januari 1963 zijn nog slechts de gewichten aan een periodieke
herkeuring (éénmaal per vier jaar) onderworpen.

Deze goedkeuringsmerken hebben bij de niet aan periodieke herkeuring
onderworpen voorwerpen in beginsel een onbeperkte geldigheidsduur.
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OPROEP

Naar aanleiding van de nalatenschap van
mevr. Lubbers kregen wij bericht van Museum
IIDe Doornboomll in Hilvarenbeek. Dit muse-

um heeft na het overlijden van mevrouw Lub-
bers uit de Peulenstraat de ap8theek-opstand
mogen afbreken en meenemen. Dus als u hier
benieuwd naar bent, is een bezoek aan dit

museum aanbevolen. In deze apotheekkast
troffen ze verschillende medicijndoosjes aan
van dokter Lubbers en zijn voorgangers. Ech-
ter niet alle namen konden worden achter-

haald. De Historische Vereniging kon deze lijst
iets uitbreiden:

? -1881 Or. Landsman

1881 -1925 Or. Graftdijk
1925 - 1949 Or. H ueting
1949 -1979 Or. Lubbers

1979 -heden Or. Strop

? -1926 Or. Zahlman

(wilde vestiging t.O. oude
gemeentehuis in de Damstraat)

1926 -1949 Or. Schlemper
1949 -1953 Or. Karsen
1953 -1955 Or. Pols
1955 - 1986 Or. Cornelis

1986 -heden Or. Nijhuis

1913 -1938 Dr. Van den Burg
1938 -1952 Or. Hilbrands

1952 -1964 Or. Rollingswier
1964 -1970 Or. Bakker
1970 -heden Or. Blokhuis

Een andere vraag hierover, die wij kregen,
was sinds wanneer het pand van Or. Lubbers
in de Peulenstraat dokterspraktijk is. Wij kon-
den dit jaartal niet achterhalen. Mocht u dit
wel weten, dan zouden wij dit graag van u
vernemen.

1949 ·1991 Or. Van der Kamp
(Boven-Hardinxveld)

~ (gedeeltelijk vrije vestiging)
v.a. 1986 kwam Or. Vroom de praktijk

versterken

v.a. 1991 begon de samenwerking tussen
Or. Vroom en Or. Bron

U ziet dat in bovenstaand schema twee jaartal-

len ontbreken. Het is lang geleden, maar
mocht u ergens gelezen hebben, of op een
andere manier te weten zijn gekomen wanneer
de dokters met de ontbrekende jaartallen in
bovenstaand schema begonnen zijn, dan ver-
zoeken wij u dit te melden bij het secretariaat.
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UITCAVEN IN DE HISTORISCHE REEKS EN SPECIALE UITCAVEN DIE NOC
DOOR DE HISTORISCHE VEREN ICING TE LEVEREN ZIJN:

Buitendams 4 (1778-1978) f 5,00

Molens van Hardinxveld-Giessendam..................... 8,50

Den Eendenbout (opgraving in een woonheuvel).................................................................................. 8,50
Makelaars van Hardinxveld-Giessendam................. 8,50

Buitendams 118 (Giessendamse boerderij) 12,00

700 Jaar Dam 7,00

Swets tabak en daar blijf ik bij 14,50

Hardinxveld en Giessendam in de Franse Tijd 12,50
Café SchaIk........................................................................................................................................ 12,50

De Hongerwi nter................................................................................................................................ 14,50

De Hennepteelt 9,75

Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam 12,00

Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam 5,00

Aart van Bennekum, kunstenaar 15,00

100 Jaar Nederlandse Protestanten bond 14,50

levers tussen Kaai en Kloeve, deel II 15,00

Uit de pen van tante...................... 15,00
Schuttevaer en Binnenvaart............................ 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

Het Langeveer. 14,50

Het Verleden, Nu (fotoboek) 25,00

Een wandeling door Binnendams 15,00
Van Geslachte tot Geslacht................................................................................................................... 35,00

Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente 40,00

Hardinxveld en de riviervisserij............................................................................................................ 45,00

Anders nog iets ..... (neringdoenden en bedrijven)................................................................................. 5,00

Dr. Aris Graftdijk, Photographie......................... 25,00

Herberg De Zwaan............................. 35,00

Onder ons gezeed 17,50

ALLE UITGAVEN. TENZIJ UITVERKOCHT. ZIJN VERKRIJGBAAR
OP DE VOLGENDE ADRESSEN:
- Historisch Informatie Centrum

Buitendams 4

- Ijzerwinkel van de heer Coenraads

Rivierdijk 344 Boven-Hardinxveld

- Secretariaat Historische Vereniging
Buitendams 77

- Museum De Koperen Knop
Binnendams 6
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elke zaterdagmorgen
van 10.00 - 12.00 uur

tijdens openingstijden
winkel

maandag t/m zaterdag

dinsdag- t/m zaterdagmiddag
van 13.00 - 17.00 uur


