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A.C. Baardman, E. Blokland, W.F. van de Bree-Ooms, A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk, j.1.C.de Jong-Kooij
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B.V. Grafisch Bedrijf Tuijtel
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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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welkom.



VAN DE VOORZITTER
Arnold de Haan

Voor u ligt weer een "normaal" mededelin-
genblad, dit in tegenstelling tot het vorige,
dat geheel was gewijd aan ons 20-jarig
bestaan. Het was voor ons, en ik hoop ook
voor u, een boeiende ervaring om op deze
manier eens terug te kijken naar de activitei-
ten die de vereniging in de 20 jaar van haar
bestaan zoal ontplooide.
De in het vorige mededelingenblad aangesne-
den onderwerpen vormden overigens slechts
een selectie uit de grote hoeveelheid archief-
materiaal over de activiteiten van de vereni-

ging.
Omwille van de omvang van het mededelin-
genblad moesten keuzen worden gemaakt.
Al met al was 1998 voor het bestuur een druk

jaar. Buiten de gewone werkzaamheden zoals
publicaties, mededelingenbladen, lezingen
etc., vergde de organisatie van activiteiten in
verband met het 20-jarig bestaan de nodige
extra tijd en energie.
Dit jaar lijkt het wat rustiger te worden.
De publicatie van het vorig najaar "de Indië-
gangers" is namelijk twee keer zo dik gewor-
den als een standaardpublicatie. In eerste
instantie werd daarom ook overwogen om dit
werk in twee delen uit te geven. Omdat zoiets
echter afbreuk zou doen aan het verhaal en

ook om andere redenen (verkooptechnisch,
financieel,) niet wenselijk leek, is besloten
deze publicatie toch als één geheel uit te
geven. Om dit te bekostigen werden de bud-
getten van de najaarspublicatie 1998 en de
voorjaarspublicatie van 1999 samengevoegd,
zodat er dit jaar geen aparte voorjaarspublica-
tie zal verschijnen.

Zoals gezegd, het lijkt dit jaar wat rustiger te
worden en dat geeft het bestuur de mogelijk-
heid weer eens wat meer aandacht te beste-

den aan andere zaken die zeker zo belangrijk
zIJn.
Zo is onlangs een overlegstructuur in het
leven geroepen waaraan wordt deelgenomen
door de Stichting Dorpsbehoud, Museum De
Koperen Knop en onze vereniging. Hierover
vindt u elders in dit blad een meer uitgebreid
verslag.
Verder zal het u niet zijn ontgaan dat enige
tijd geleden in de locale en regionale pers de
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aandacht werd gevraagd voor het pand Bui-
tendams 32. Dit gemeentelijk monument staat
al jaren te verkrotten en dat baart ons grote
zorgen.
Het verheugt ons u te kunnen melden, dat in
dezen inmiddels door de eigenaar plannen
worden ontwikkeld om te komen tot een ver-

antwoorde restauratie waarmee, als de schijn
ons niet bedriegt, in de loop van dit jaar een
aanvang zal worden gemaakt.
Dit is echter niet het enige monument dat zich
in de gevarenzone bevindt. De boerderij Bin-
nendams 26, een rijksmonument nota bene,
bevindt zich in een erbarmelijke staat.
Als hier niet snel wordt ingegrepen is het te
laat.

Verder hebben zich binnen het bestuur enkele

veranderingen voltrokken. Mevr. C. van der
Plas heeft haar bestuursfunctie neergelegd in
september jl. en tot onze spijt heeft ook mevr.
N.R. van der Wiel-de Rover inmiddels datzelf-

de gedaan per 1 januari. Beiden hadden daar
natuurlijk goede redenen voor maar het is
altijd jammer als ervaren bestuurders, om
welke reden dan ook, vertrekken.
Het is zaak deze open plaatsen weer zo snel
mogelijk opgevuld te krijgen, want alleen een
voltallig bestuur kan optimaal functioneren.
Een vacature is inmiddels weer vervuld. De
voordracht door het bestuur van mevrouw A.

Kampman-Timmer werd door de ledenverga-
dering van 30 maart jl. goedgekeurd, zodat
zij vanaf die datum deel uitmaakt van het
bestuur.

Tenslotte kan ik u melden dat er het afgelopen
jaar een aanzienlijk bedrag is ontvangen aan
vrijwillige bijdragen. Met een dergelijke blijk
van waardering voor onze activiteiten steekt u
het bestuur een hart onder de riem. Bedankt
daarvoor.



MONUMENT TIJDELIJI( OPGESLAGEN.
Arnold de Haan

De hardstenen grenspaal met opschrift "Har-
dinxveld's eynde", die sinds mensenheugenis
op de dam bij de sluis stond, zult u momen-
teel tevergeefs zoeken. In verband met sloop-
en bouwactiviteiten op die plaats was de kans
niet denkbeeldig dat dit rijksmonument
beschadigd zou raken.
Om dat risico te vermijden werd de paal van
zijn oorspronkelijke standplaats verwijderd,
ingepakt en elders opgeslagen.

Als de nieuwbouw daar ter

plaatse is voltooid zal de

paàl worden teruggeplaatst,

DE TELOORGANG VAN EEN MONUMENT
Arnold de Haan

Vanouds was Giessendam een dorp met een
overwegend agrarisch karakter. Dit in tegen-
stelling tot Hardinxveld, waar de meeste men-
sen hun brood verdienden in de visserij, de
hoepmakerij en later ook in de weg-, water-
en scheepsbouw.
Dat oorspronkelijk agrarische karakter van
Giessendam is nog goed herkenbaar in Bin-
nendams waar een reeks oude monumentale

boerderijen tot op heden bewaard is geble-
ven.
Ook Buitendams kende tot aan het einde van

de vorige eeuw een dergelijke bebouwing.
Het grote verschil in ontwikkeling tussen Bin-
nendams en Buitendams in de hierop volgen-
de periode werd veroorzaakt door de dijk. De
dijk in Binnendams was slechts bestemd om
het water van de Giessen te keren. Omdat de
Giessen al vele eeuwen een binnenwater is

waarin de waterstand is gereguleerd behoefde
deze dijk zelden of nooit te worden verhoogd.
Dit in tegenstelling tot de dijk in Buitendams
die het rivierwater moest keren. Door het

voorkomen van steeds hogere waterstanden
moest ook deze dijk van tijd tot tijd worden
verhoogd.

De eerste stenen boerderijen die in de 16e en
17e eeuw langs deze dijk werden gebouwd
verdwenen door deze ontwikkelingen geleide-
lijk aan gedeeltelijk in het dijklichaam. Door
het aanbrengen van keermuurtjes aan de dijk-
zijde werd geprobeerd de voorgevels van deze
boerderijen nog enigszins vrij te houden,
zodat er nog wat licht door de vensters kwam.

Voorbeeld van een in de dijk gegroeide boerderij, voorheen Buiten-

dams 414/416, Gesloopt juni 1981.
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Boerderij "De Melkbron" de oudste van een serie van vijf boerderijen

"nieuwe stijl" in Buitendams.Bouwjaar 1872, gesloopt mei 1982.

Deze ontwikkelingen hadden een nadelige
invloed op het wooncomfort en de bedrijfsvoe-
ring. Door het steeds verder in de grond raken
van het naar de dijk gerichte woongedeelte van
de boerderij werd het binnen steeds vochtiger
en steeds donkerder, terwijl door de steeds toe-
nemende druk van het dijklichaam de muren
ontzet raakten. De oprit vanaf het erf naar de
dijk werd steeds steiler zodat die met paard-en-
wagen op de duur nauwelijks meer begaanbaar
was.

In het laatste kwart van de vorige eeuw ging het
de boerenstand in financieel opzicht redelijk
voor de wind.

De combinatie van die betrekkelijke welvaart en
de problemen die het steeds verhogen van de
dijk voor de oude boerderijen gaf, was voor een
aantal vooruitstrevende boeren in Buitendams

de aanleiding om te besluiten op enige afstand
van de dijk een geheel nieuwe boerderij te laten
bouwen.

Zo kon het gebeuren dat in een periode van 26
jaar in Buitendams 5 nieuwe boerderijen wer-
den gebouwd die qua vorm en karakter een
sterke gelijkenis vertoonden.
Die gelijkenis had vanzelfsprekend te maken
met de toen heersende opvattingen over de
moderne opzet van een boerenbedrijf.
Tevens deed in de periode 1870-1900 een
bouwstijl opgang die was afgeleid van de Zwit-
serse landelijke bouwkunst, de chaletbouw.
Daardoor wordt deze stijl aangeduid als "Chalet-
stijl':
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Ofschoon de boerenstand doorgaans behou-
dend van aard was, ontkwamen boerderijen uit
die periode niet geheel aan de heersende trend
en vertonen enkele, zij het sobere, kenmerken
van deze stijl zoals bewerkte overstekken en een
makelaar.

Verder is het niet onwaarschijnlijk dat deze boer-
derijen zijn gebouwd door dezelfde plaatselijke
aannemer.

Het meest gaaf bewaarde exemplaar en tevens
de oudste van deze vijf (bouwjaar 1872) was
ongetwijfeld de boerderij "de Melkbron", des-
tijds Buitendams 68.
Voor de aanleg van de "Westwijk" werd het land
onteigend en kwam de boerderij in handen van
de gemeente, die ondanks felle protesten onzer-
zijds, in mei 1982 het pand liet slopen.
Het moge duidelijk zijn dat deze boerderijen
niet alleen een eigen stijlgroep vertegenwoor-
digen binnen onze gemeente, maar ook een
indicatie geven van de conjunctuur binnen de
agrarische gemeenschap van deze streek in
het algemeen en van Giessendam in het bij-
zonder.

Toen in 1984 de gemeentelijke monumenten-
lijst werd opgesteld, was het iedereen duide-
lijk dat tenminste één goed voorbeeld van
een dergelijk boerderijtype in oorspronkelijke
vorm moest worden behouden.

Vandaar dat Buitendams 422 als zijnde het
meest gaaf bewaard gebleven exemplaar van
de resterende vier als gemeentelijk monument
werd aangewezen. Daarbij kwam dat de mooi-
ste makelaar die onze gemeente rijk is prijkt
op de voorgevel van dit pand.
Een aantal jaren later kwam het pand nog-
maals ter sprake in de monumentencommissie
omdat de eigenaar ongevraagd een houten
raamkozijn had vervangen door een kunststof
exemplaar.
Een wethouder ging daarna persoonlijk bij de
overtreder van de monumentenverordening



Boerderij Buitendams 422, bouwjaar 1898 en daarmee de jongste van de vijf en het laatste gave exem-

plaar. Gesloopt onlangs of binnenkort.

op bezoek om hem duidelijk te maken dat dit
toch niet de manier was om met gemeentelij-
ke monumenten om te gaan.

Inmiddels wordt het 1996. De "Westwijk"
breidt zich steeds verder uit naar het westen

en ook de landerijen behorende bij Buiten-
dams 422 worden met het bijbehorende pand
onteigend.
Kortom de gemeente wordt eigenaar van een
gemeentelijk monument. Dat kan niet beter
zou men denken.

Hoe anders de bizarre werkelijkheid soms in
elkaar zit bleek in het najaar van 1996.
Bij de monumentencommissie kwam een
voorstel binnen van B&W om het pand af te
voeren van de monumentenlijst want, zo luid-
den de bijgeleverde argumenten, het pand
was niet geïsoleerd, het was slecht gebouwd
en er waren in Nederland nog genoeg van
dergelijke boerderijen (!!!).

Eind oktober van dat jaar vond in de monu-
mentencommissie een stemming plaats over
het al-dan-niet afvoeren van de monumenten-

lijst van Buitendams 422 . Ondanks een plei-
dooi van uw voorzitter, die toen onze vereni-
ging vertegenwoordigde binnen de monu-
mentencommissie, voor behoud van dit waar-
devolle pand, was de uitslag van de stemming
één tegen en drie voor afvoeren van de
monumentenlijst (en dus op termijn: sloop i).
Ongeveer een jaar later werd het pand for-
meel afgevoerd van de monumentenlijst en
het zal dus eerdaags wel worden gesloopt.

Dat de hierboven geschetste gang van zaken
door ons als bijzonder onverkwikkelijk wordt
ervaren zal duidelijk zijn.

Detail voorgevel met make-

laar met initialen "C R M"

van Cornelis RoMein en

jaartal.

Ten eerste is het nogal merkwaardig dat
zolang een, door de gemeente aangewezen,
monumentenpand particulier eigendom is de
eigenaar wordt verplicht het in goede en oor-
spronkelijke staat te houden, terwijl als een-
zelfde pand gemeentelijk eigendom wordt het
blijkbaar kan worden afgebroken.
Ten tweede maakt het feit dat een pand dat
12 jaar lang als gemeentelijk monument werd
gewaardeerd en daarna dan plotseling geen
monument meer zou zijn het gemeentelijk
monumentenbeleid niet bepaald geloofwaar-
dig.
Ten derde waren er natuurlijk nog wel andere
mogelijkheden geweest om het pand te
behouden, bijvoorbeeld door verkoop aan
een particulier met restauratieverplichting of
verbouw tot wooneenheden met behoud van

de oorspronkelijk uitwendige vorm.
Overigens heeft de gemeente formeel juist
gehandeld. De monumentencommissie is om
advies gevraagd en dat advies is overgeno-
men. Of een dergelijk handelen moreel dan
wel verantwoord is laten we maar in het mid-
den. Het functioneren van de monumenten-
commissie kan hier echter ter discussie wor-

den gesteld.
Gelukkig is de samenstelling van deze com-
missie inmiddels gewijzigd, in die zin dat
meer deskundigheid binnen de commissie is
gebracht.
Jammer is dat daarvoor eerst weer een monu-
ment moet sneuvelen, dat was toch echt niet
nodig geweest.
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MONUMENTENCOMMISSIE
E. Blokland

De belangrijkste zaken die omtrent de monu-
menten in Hardinxveld-Giessendam te meI-

den zijn gaan over respectievelijk Binnendams
26 ('boerderij Den Butter'), thans in handen
van 'buurman' dhr. Muilwijk en Buitendams
32 ('pandje Jan de Jong'), nu eigendom van
de Gebr. Blokland.

Binnendams 26

Eigenlijk is het moeilijk hier iets zinnigs over
te zeggen, aangezien er wat dit pand betreft,
nog weinig definitief is. Al geruime tijd is het
'getouwtrek' hierover aan de gang.

Subsidie voor restauratie wordt verleend nadat

dit naar behoren volgens richtlijnen van
monumentenzorg is gebeurd. Hier ligt nu juist
het probleem.
De huidige eigenaar is van mening dat het
beter is het geld, dat in eventuele tekeningen
en werkomschrijving gestoken moet worden,
beter besteed kan worden door het aan goed
materiaal uit te geven.
Voor de gemeente heerst enige onduidelijk-
heid omdat het moeilijk is om een vergunning
te verlenen als zij niet precies weet wat gecon-
troleerd moet worden.
De monumentencommissie heeft in dezen

geadviseerd, gezien de zaak al geruime tijd
loopt, vergunning te verlenen, om vervolgens
tijdens de restauratie door toezicht het werk te
beoordelen en te controleren en zo enige stu-
ring te geven.
Wij hopen nu dat binnen niet al te lange tijd
gestart kan worden met de restauratie van dit
voor ons dorp belangrijke monument.
Boerderijen hebben onze streek toch al sinds
eeuwen gemarkeerd en nog steeds is het agra-
rische karakter van groot belang!

Buitendams 32

Hoewel nog niet begonnen is, lijken de voor-
uitzichten voor dit pand gunstig.
De voorbereidingen voor een restauratie/uit-
breiding zijn aan de gang.
In de monumentencommissie is er al verschei-

dene malen over gesproken.
Na navraag te hebben gedaan leek de eige-
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naar bereid de oude schilderswinkel daadwer-

kelijk te restaureren.
Voordat initiatief genomen werd, moest wel
eerst een nieuwe eigenaar/bewoner voor het
pand werden gevonden.
Het was nog onduidelijk of er de bestemming
wonen, werken dan wel een combinatie van
deze moest komen.

Zoals de plannen er nu voor staan is het de
bedoeling er een kantoor te huisvesten.
Na een actievoering, waarover u heeft kunnen
lezen in verschillende kranten, zijn de voorbe-
reidingen in een versnelling gekomen.
De monumentencommissie heeft inmiddels

verschillende mogelijkheden tot uitbreiding
onder ogen gehad, waarvan reeds enkele een
negatief advies hebben gekregen.
Het laatste advies dat meegegeven is, is om
een uitbreiding te realiseren haaks op de
bestaande noklijn, in noord-zuidrichting,
waardoor het zicht vanaf Buitendams hierop
beperkt blijft. De monumenten- commissie
streeft een constructie na, waardoor op het
zicht de nieuwbouw enigszins los lijkt te staan
van het monument, waardoor dit ook het
minst aangetast zal worden.
We hopen dat de eigenaar voor de zomer met
de eerste activiteiten van dit voor ons dorp
unieke pand kan starten.



GEBIEDSINVENTARISATIE STREEI(EIGEN BEBOUWING
T. I(oorevaar

Een van de projecten die door de Stichting
Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlan-
den wordt opgestart is een gebiedsbrede
inventarisatie van nog aanwezige streekeigen
bebouwing, met name boerde.rijen. Het gaat
om ca. 35 woonkernen waarin per woonkern
liefst twee vrijwilligers hun eigen omgeving
inventariseren. Zij zijn immers plaatselijk het
best bekend en weten wat streekeigen is. Er is
een inventarisatieformulier op een A4-tje ont-
wikkeld waarmee vanaf de openbare weg snel
kan worden geïnventariseerd
Voor het vrijwilligersnetwerk zijn, veelal via de
historische verenigingen, al een flink aantal
mensen benaderd. De bereidheid om hieraan

mee te werken blijkt groot te zijn.
Omdat een gebiedsbrede opzet enorm veel
tijd vraagt en de stichting nog niet over een
betaalde coördinator kan beschikken is beslo-

ten om eerst in een gemeente te beginnen

GENEALOGIE
A. I(oorevaar

De genealoog in de volgende eeuw

Het werk van de genealoog kenmerkte zich de
laatste 25 jaar door het uitvoerig zoeken in
archieven van het gemeentehuis of de kerk of
van het Rijksarchief. Het leuke hiervan is dat
men gegevens tegenkomt die men niet ver-
wacht. Dat geeft dan ook de meeste voldoe-
ning.
Door de enorme toename van de belangstel-
ling voor de genealogie en de snelle ontwik-
keling van de e.d. rom en het internet heeft
zich een proces in gang gezet, waarvan de
genealoog de komende jaren ongetwijfeld
gebruik zal maken. Het is hierdoor mogelijk
geworden om thuis achter de computer gege-
vens op te zoeken. Hoewel dit een snelle
manier van werken is, is het de vraag of dat
op langere termijn voldoening zal geven.
Het Rijks en Provinciaal archief, maar ook
genealogische verenigingen en gemeenten
zijn nu al op het internet te bekijken Ook zijn
er inmiddels al diverse e.d.'s te koop met
allerlei gegevens. Dit zal de komende jaren
alleen nog maar toenemen.

met een proef-inventarisatie om de methode
uit te testen en ervaring op te doen.
We zijn inmiddels begonnen in de gemeente
Zederik, te weten Tienhoven (rivierdijkbebou-
wing), Ameide (stadskern/verdichte bebou-
wing), Zouwendijk (binnendijkbebouwing) en
de Broekseweg (polderlint).
Begin maart is in het oude Raadhuis van
Ameide de eerste instructie- en voorlichtings-
avond belegd, gevolgd door een prakticum-
ochtend in het veld.

In april zal het project met de eerste groep
worden geëvalueerd.
Daarna zal het project worden verbreed naar
andere kernen.

Mensen die zich voor dit project al beschik-
baar hebben gesteld, zullen hierover worden
benaderd zodra de desbetreffende kern aan

de beurt is. Inlichtingen bij: 1. Koorevaar,
0184-418569.

Archieven
Hardinxveld en Giessendam voor
en na 1957

Onvermijdelijk aan archieven is dat zij groei-
en. Op de duur leidt dit tot gebrek aan ruim-
te.

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is
dit ook het geval.
Daar zijn de archieven van Hardinxveld en
Giessendam nog aanwezig/vanaf 1283
en1470 en ook van na de samenvoeging in
1957. Ook de archieven van het vroegere
Giessen-Ouderkerk (wat nu Giessenburg is) zijn
daar aanwezig. De gemeente heeft een aantal
jaren geleden een extern bureau opdracht
gegeven deze archieven te renoveren , te
schonen en opnieuw te indexeren. De Histori-
sche Vereniging heeft een kopie van deze
index ontvangen zodat goed na te gaan is
waar zich een en ander bevindt

Aangezien de Historische Vereniging binnen
niet al te lange tijd met het zelfde probleem
te maken krijgt als de gemeente, is het nood-
zakelijk alle genealogische gegevens in de
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computer op te nemen. De verwerking van
deze enorme hoeveelheid gegevens zal heel
veel tijd vragen. Het voornemen bestaat om
hier in de tweede helft van dit jaar mee te
beginnen. Wij doen daarom ee,n oproep aan
alle leden hieraan mee te willen werken.

Wij kunnen Uw hulp goed gebruiken.
Het werk kan zoveel mogelijk thuis gebeuren
op uw eigen computer en kan via een floppy
op de centrale computer in het Historisch
Informatie Centrum worden ingevoerd. Wij
hopen dat een aantal leden bereid is om daar
wat tijd voor vrij te maken.
Wanneer u geïntereseerd bent, maak dan een
afspraak of loop op zaterdagmorgen eens bin-
nen in Buitendams 4.

De naam elop/Klop

Onderstaand vindt u een verhaal over ge-
noemde familie. Er zijn zeer veel gegevens
bekend bij onze vereniging en een gedeelte
hiervan vindt u hier afgedrukt.

Stamboom Klop

Waar begin je aan, wat kun je ermee?
Ik, Rob Klop, wonende in Heiloo vroeg mij af,
jaren na het overlijden van mijn vader, waar
komen de "Kloppen" toch vandaan?
Kloppen in Noord-Holland komen niet veel
voor en de gedachte leeft dan al gauw, is dit
familie?

Als stamoudste binnen onze familie word je
dan toch nieuwsgierig, uitgaande van de
gedachte, de fam. Klop is een kleine familie,
dus een stamboom is wel leuk.

Dit verhaal vertelde ik aan een goede vriend
van mij, Theo de Waard, die zelf de stam-
boom "De Waard" heeft uitgezocht, en op
zoek ging in het openbaar archief van Alk-
maar. Het was direct raak met de gegevens
die voor mij en de rest van de familie een
openbaring waren. Gegevens van geboorten,
huwelijk, overlijden zowel van de Kloppen als
van de Z.g. koude kant, enorm interessant. En
zo sloeg bij mij de genealogiekoorts toe. je
wilt direct meer weten van de familie Klop.
Is de familie Klop zo klein, en waar komen we
van oorsprong vandaan? Simpele vragen
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maar dan: Hoe is nu mijn tak van de Kloppen
in Noord-Holland terecht gekomen?
Mijn vader Klaas Klop is geboren in Schoor!
14-12-1912. Zijn vader, Gijsbert Klop, gebo-
ren in Akersloot 19-04-1888, woonde in
Schoorl. In het buurtschap Groet had hij een
cafébedrijf, café Klop dat hij had overgeno-
men van zijn schoonvader jacob Peijs.
Zijn vader johannes Willem Klop (Hannes),
geboren in een vaartuig in West-Graftdijk 04-
11-1862, woonde later op het eiland de
Woude in Akersloot en had ook een café: café
de Hoop in de volksmond café Klop en nu res-
taurant de Kombof.

De vader van Hannes was Gijsbert Klop, gebo-
ren in jisp 05-05-1824, en was ook arbeider
aan het kanaal.

Gijsbert Klop is een zoon van Willem Gijs-
bertzn Klop, gedoopt in Hardinxveld op 05-
05-1782, en was ook arbeider aan het kanaal.
Het kanaal blijkt het Noord-Hollandskanaal te
zijn dat gegraven is tussen 1819 en 1824. In
deze periode hebben er ongeveer 10.000
arbeiders aan gewerkt.
Zo blijkt dus dat in verschillende plaatsen
langs het Noord-Hollands kanaal in deze
periode kinderen Klop zijn geboren.

U begrijpt dat het spoor ons zo naar Hardinx-
veld bracht. Dus wij vol vertrouwen naar het
archief. Wat we toen opspoorden in dit archief
hield ik niet voor mogelijk, zoveel Kloppen!
De droom dat de familie Klop een kleine fami-
lie is, was direct voorbij. Het blijkt in ieder
geval dat de wortels van mijn stamboom uit
Hardinxveld komen.

Inmiddels zijn wij bezig om alle Kloppen in de
stamboom onder te brengen. Tot heden staan
er ca. 2000 namen in vermeld, maar u
begrijpt, het is nog lang niet compleet.
Het leuke van de gegevens Klop is dat we
waarschijnlijk allemaal heel verre familie van
elkaar zijn, want welke Klop we ook tegenko-
men, alles wijst weer terug naar Hardinxveld.
Zo zijn er Kloppen in mijn tak getrouwd in
Hardinxveld met Maijke Hobeke of
Hoobooken, Knelia Alewijndr Duijbis, Geer-
truij Dirksdr. Grootveld, Elisabeth Pietersdr.
Backer, Heiltje Cornelisdr. Vroom en een van
onze stamvaders Gijsbert Corneliszn. Clop met



Huibertgen Cornelis Bouman. Deze Clop is
overleden in 1649 of 1650, trouwde voor

1606 en was Schepen, Waarsman van de
Bovenpolder in 1632. Onze gegevens stoppen
nu bij de vader van deze Gijsbert. Dit is waar-
schijnlijk Cornelis Gijsen Clop die in ca. 1552
is geboren, (was 57 jaar in 1609) visser in den
Bout, Schepen in 1605 van Hardinxveld.
U kunt misschien begrijpen dat dit speuren
een uit de hand gelopen hobby is geworden,
wat je niet meer los laat. je blijft gegevens
verzamelen en speuren naar de verhalen die
bij de personen horen.
Heeft u ook interesse en heeft u gegevens die
in de stamboom "Klop" passen, dan houd ik
mij zeer aanbevolen. Zijn de gegevens te ver-
werken in de stamboom, dan kunt u een

stamreeks van ons krijgen va'n uw eigen Klop-
pen tak.

Rob Klop
Kennemerstraatweg 624
1851 NK Heiloo
telefoon 072 - 5335002

STAM REEKS VAN ROB KLOP

XIII. ROBERT (ROB) KLOP, geb. Alkmaar 3-
7-1947, "vanaf 13 aug. 1998 opa Klop",
tr. Alkmaar 23-4-1968 Hgt: Cornelis
johannes de Graaf, Kruidenier te
Alkmaar hoek Fnidsen/Appelsteeg. Klaas
Klop, Ambtenaar Ptt te Alkmaar en
vader. johanna Catharina Glandorff,

moeder. Ellie Klop, zus.
INGEBORG (INGE) LINO, geb. Alkmaar
4-1-1946, dr. van Arend Pieter Lind,
Zadelmaker te Alkmaar, en johanna
Catharina Glandorff.

XII. KLAAS KLOP, geb. Schoorl 14-12-1912
Ggt: jacob Snip, Boerenarbeider te
Schoorl 48 jaar. Frans Mosk, Kantoor-
bediende 36 jaar., Electricien, Chef
werkman PTT, over\. Alkmaar 2-5-1984,

tr.(l) Alkmaar 3-6-1942
DIEUWERTIE ELiSABETH (DIET)
BUURS heeft na het overlijden van
haar vader, Pieter Buurs, tot haar 21 e

jaar bij een oom, jan Buurs gewoond in

de Beemster Purmerenderweg, waar hij
een tuinderij had. Daarna is ze terug
gegaan en woonde weer bij haar
moeder, geb. Purmer 29-9-1910, over\.
Alkmaar 25-5-1952, begr. Alkmaar
gem.-begraafplaats, dr. van Pieter Buurs
en Aaltje Stam mes.
Klaas Klop, ondertr./tr.(2) Alkmaar
20-8/2-9-1953

AGATHA ADRIANA GROENLAND,

geb. Alkmaar Oosterkolkstraat 38
op 29-11-1908 Ggt: Meijer Koster, 71
jaar. jacob Volkers, Vrachtrijder 29 jaar.,
over\. Alkmaar 30-6-1994, dr. van
johannes jacobus Groenland, Handels-

reiziger te Alkmaar, en Ariana Venneker.

XI. GIISBERT KLOP, geb. Akersloot
18-4-1888 Gijsbert verhuist op
7-11-1905 van Akersloot naar ZIN

Schermer, op 9- 11- 1909 naar
Schermerhorn, op 29-4-1910 naar N/Z

Schermer, op 21-9- 1911 naar Schoorl,
op 24-2-1914 opnieuw naar N/Z

Schermer en op 23-1-1915 naar Bergen.
Heeft daarna in Alkmaar gewoond,
verhuist van Alkmaar naar Akersloot op
15-12-1916, op 4-1-1917 naar Schoorl
en op 7-3-1922 naar Bergen op Zoom.,
Landbouwer, Groentehandelaar,
Elektricien te Schoor\., over\. Medemblik

28-1-1964, tr. SchoorI1-2-1912 Hgt:
Pieter Volger, Veehouder 28 jaar.
Sijbrand Booij, Veehouder 46 jaar.
jan de Groot, Landman 52 jaar. en jacob
Peijs, Vrachtrijder 23 jaar
ELiZABET PEIjS, geb. Warmenhuizen
19-5-1885, over\. Alkmaar 19-11-1965,

dr. van Klaas Peijs, Koffiehuishouder te
Schoorl, en Antje de Groot, Huisvrouw.
Elizabet trouwt op de zelfde dag als haar
zus Maart je, Maart je trouwt met Frederik
Slot.

X. JOHANNES WILLEM (HANNES) KLOP,
geb. Graft in een vaartuig liggende nabij
Westgraftdijk op 3-11-1862 verhuisde
op 15-9-1887 van de Beemster naar
Akersloot, Kastelein te Akersloot, was

uitbater van het café op de Woude, café

9



de Hoop in de volksmond "café Klop".
Deze naam bleef bestaan ook toen het
rond 1946 verkocht was aan Guus

Moorman. Pas later eind zestiger jaren
heeft het de huidige naam gekregen_
"Het Kombof". Hannes Klop overleed in
1927 waarna zijn zoon Henk het café
voortzette. Deze verkocht het vlak na de

oorlog aan de eerder genoemde Guus
Moorman. Als de toneelvereniging
speelde werd de wand tussen het café en
de kamer eruit gesloopt. Er werd dan
gespeeld in de kamer en de zaal zat vol
publiek. Dit gebeurde ook als het kermis
was. De kermis was van zondag tot en
met donderdag, behalve op woensdag
dan moest iedereen op krachten
komen., over!. Akersloot'24-10-1927,

tr.(l) Akersloot 1-5-1887
ARIAANTIE VOLGER geb. Akersloot
21-2-1862, Huisvrouw, over!. Akersloot

29-4-1888, dr. van jan Volger,
Watermolenaar te Akersloot, en Maart je
Kooij, Huisvrouw te Akersloot.
lohannes Willem (Hannes) Klop, tr.(2)
Akersloot 4-5-1890

AALTIE VLAANDEREN, geb. Akersloot
10-8-1863, Huisvrouw, over!. 1-1-1945,

dr. van jacob Vlaanderen, Machinist, en
Guurtje Bakker.

IX. GIjSBERT KLOP, geb. jisp 5-5-1824
Ggt: Maarten Pouw 36 jaar, Arbeider
aan het kanaa!. jan Hollander 30 jaar,
Arbeider aan het kanaal. (ook deze jan
Hollander werd net als Willem

Gijsbertszn Klop ongehuwd vader en wel
op 7 mei 1824, hiervan is Willem
Gijsbertszn Klop, 40 jaar oud, de
geboorte getuige), Aannemer Arbeider
te Akersloot , ook wel Baggerman en

Opzigter, woonde tot 12-4-1851 in
Purmerend, verhuisde toen naar de

Oudeburgsteeg 113 te Amsterdam, ging
op 10-2-1858 naar Akersloot, is ook nog
verhuisd van Buiksloot naar Akersloot op
7-2-1875, heeft lange tijd aan het
Noord-Hollandskanaal gewerkt, woonde
toen in een "Aak", op diverse plaatsen
werden kinderen geboren, zijn eigenlijke
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woonplaats bleef Akersloot, overl.

Akersloot 25-7-1887 aangegeven door
johannes Willem Klop, Kastelein en zoon
24 jaar, ondertr. Akersloot / Amsterdam
16-5-1858 tr. Akersloot 30-5-1858

AAFIE STUII, geb. Akersloot 17-3-1839,
Huisvrouw, Winkelier, over!. Akersloot

Kogerpolder 26-6-1890, dr. van
johannes Stuij, Boerenknegtte
Akersloot, en Grietje Prins, Huisvrouw.

VIII. WlllEM GIjSBERTSZN KLOP,
ged. (ned.herv.) Hardinxveld 5-5-1782,
Arbeider aan het Kanaal het latere

Noord-Hollandskanaa!. Dit werd gegra-
ven tussen 1819 en 1824, in deze 5 jaar
hebben er ongeveer 10.000 arbeiders
aan gewerkt., overl. Purmerend de Gouw
928. 10-1-1849 aangegeven door
Barend Meijer 47 jaar, binnenvader in
het Gasthuis te Purmerend. Cornelis Bas

71 jaar, bewoner van het Gasthuis te
Purmerend. Volgens de overlijdensacte
overleed Willem te Purmerend maar

woonde te Hardinxveld, was hij 65 jaar
en een zoon van jan Klop en Maaijke
Hoobeke., tr.(l)
NEElTjE LANGEDIJK. Willem Klop en
Neeltje Langedijk waren niet gehuwd bij
de geboorte van Gijsbert op 5 mei
1824.

Gijsbert is door Willem als zijn wettig
kind erkend.

Willem Gijsbertszn Klop, tr.(2)
lINDA lANGEDIII{, overl. voor 1849.

Bij het overlijden van Willem Klop is hij
weduwnaar van Linda Langedijk. Het is
tot op heden niet bekend of Neeltje
Langedijk, zie eerste huwelijk, en Linda
Langedijk een en de zelfde is of dat het
zusjes zijn?

VII. GIISBERT IANSZN KLOP,
ged.(ned.herv.) Hardinxveld 24-12-
1747, tr. Hardinxveld 20-10-1774

MAAIKE WlllEMSDR (of MAljKE)
HOBOKE (ook wel Hoboken of
Hoobooken) woonde voor haar huwelijk
in Werkendam, overl./begr. Hardinxveld
27/30-12-1800.



VI. JAN GJJSBERTSZN I<LOP,

ged.(ned.herv.) Hardinxveld 10-1-1723,
begr. Hardinxveld 30-10-1777,
ondertr.ltr.(1) Hardinxveld 11-3/23-3-1747
I<NELIA ALEWJjNSDR DUljBJS, _

ged.(ned.herv.) Hardinxveld 24-12-
1724, over!. Hardinxveld 22-4-1752, dr.

van Alewijn Ponse Duijbis en Geert je
Cornelisdr van der Pij!.
lan Gijsbertszn Klop, tr.(2) Hardinxveld
28-6-1755

GEERTRUIl DIRI<SDR GROOTVELD,
over!. Hardinxveld 18-10-1787.

V. GIISBERT I<UIINDERTZN (LOP,

geb. en ged.(ned.herv.) Boven-Hardinx-
veld/Hardinxveld 6-4-1664, Schepen te
Hardinxveld, over!. Hardinxveld 11-12-

1728, ondertr.(l) Hardinxveld 6-4-1692
L1JSI<EN PIETERSDR (ELISABETH)
BOUTER (ook wel Backer),
ged.(ned.herv.) Hardinxveld 31-12-
1651, Huisvrouw, over!. Hardinxveld
29-12-1711, dr. van Pieter Ariensen
Bouter, Weversknecht, en Pleuntien
Cornelis.

Gijsbert Kuijndertzn Clop, ondertr.ltr.(2)
Hardinxveld 30- 3118-4-1717

TEUNTjE GljSBERTSDR (LOP,

ged.(ned.herv.) Boven-Hardinxveld 5-6-
1689, over!. voor 1761, dr. van Gijsbert
Janszn Clop en Geert je TeunisGoudriaan.

IV. I<UIINDERT GIISBERTSZN (LOP, geb.
ca. 1620, President schepen te
Hardinxveld van 1666 tot 1688, op
21-12-1645 poorter van Gorinchem.
Kocht op 14-4- 1688 de "Molenweer" op
Doet, groot 4mrg. 3hont, waarvan de
wederhelft toebehoorde aan Evert van

Asperen, grenzend oostwaarts Claes
Cornelis en westwaarts aan Jan Sterren-

burg, over!. Hardinxveld 13-9-1696, tr.
verm. Giessen-Oudenkerk (attestatie van
Giessen-Oudenkerk 8-7-1657)
HEILTJE (ORNELISDR VROOM, geb.
Giessen-Oudenkerk ca. 1633, Huisvrouw,

begr. Hardinxveld 13-7-1710, dr. van
Cornelis Adriaan Leendertszn Vroom,

Leenman van Arkel en Giessenburg.

111. GIISBERT (ORNELlSZN (LOP,

Schepen, Waarsman van de Bovenpolder
in 1632. Visscher, pachten van de
Merwede in 1628 "De bree Weije" voor
f 29,00. Borg hiervoor stonden
Joachum Rochusz en Jacob Jansz. Ook

pachtte hij de "Tegen de bouensten Put"
voor f.3,80. Borg hiervoor stonden Gijs-
bert Clop en Cornelis Boxman, over!.
7 -6- 1649 (of 13-04- 1650), tr. voor 1606
HUJBERTGEN (ORNELIS BOUMAN,

geb. ca. 1577, over!. voor 13-4- 1644,
dr. van Cornelis Corneliszn Bouman den

Ouden, Schepen te Hardinxveld in
1605, en N.N.

11. (ORNELIS GIJSEN (LOP, geb. ca. 1552
(was 57 jaar in 1609), Visser in Den Bout
ten tijde van de Spaanse oorlog (1568-
1648). Hij had daar als
"Bestevader" (grootvader) "vrede Iick"
gevist. Schepen in 1605 van
Hardinxveld, over!. na 1627, tr. .

I. GIJS (LOP, In 1627 woonde er in de
Alblasserwaard een Cornelis Gijsberts
Clop en een Gijsbert Cornelisse Clop,
vermeld bij verponding te Hardinxveld
van 1627. Verder zijn vermeld bij ver-
pachting van visgronden in 1627 een
Gijsbert Ariaensz Clop, G(h)ijsbert
Cornelisz Clop, Gijsbert Clop en Teunis
Clop (laatst genoemde is nog niet in de
stamboom opgenomen). Alle tot nu
gevonden "Kloppen" stammen van
bovengenoemde personen af en het is
aannemelijk dat de oorsprong van de
familie Klop in en rond Hardinxveld is.
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WIE, WAT, WAAR?

Hieronder treft u vier fotols uit het archief van

de vereniging. Wij willen graag weten wie
deze personen zijn. Wanneer u een van deze

personen herkent, wilt u dat ons dan laten
weten?

Van de heer. G. Verdonk te Rotterdam en

Mevr. J. de Haas-de Ruiter ontvingen wij een
reactie op de rubriek "wie, wat, waar?" in het
mededelingenblad van juni 1998.
Volgens dhr. Verdonk zijn de personen op de
bovenste, links geplaatste foto van pagina 23
waarschijnlijk Teunis van den Bout en Wijntje
de Jong.
Teunis van den Bout was zeevarende en heeft

jaren achtereen op de "grote vaart" dienst
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gedaan. Hierna werd hij machinist op een
gemaal. Wijntje de Jong was een zuster van
onder andere Joost de Jong, de schoenmaker,
die tegenover de hooipers te Boven-Hardinx-
veld zijn schoenmakerijtje had. De heer Ver-
donk heeft zijn informatie van de in januari
1999 overleden Mw. Verdonk- van 't Verlaat.

Wij bedanken de heer Verdonk en mevr. De
Haas hartelijk voor de reacties!
Verder ontving de redactie de volgende op-
roep:

GEZOCHT: FOTO VAN A(NTHONIE)
BROEKHUIZEN

De heer Broekhuizen woonde recht tegenover
het appartementencomplex Symphonie in Bui-
tendams. Hij ging elke dag met paard en
wagen de boer op met luxe en huishoudelijke
artikelen en met gereedschappen e.d. voor de
boeren. Zijn dochter is op zoek naar een foto
waar haar vader met paard en wagen op
staat. Reacties zijn welkom bij mevrouw D.G.
Meijering-Broekhuizen, Haarstraat 575, Linde-
borg, 4201 JB Gorichem, telefoon 0183-
637522.



CIESSEN-DAM 700 JAAR

Personen op de foto in

de "Jubileumuitgave"

van ons mededelingen-

blad.

1 Burgemeester R.W. Dijkstra
2 Mevr. Dijkstra
3 K. de Waal

4 C. Vogel
5 de Rover
6 W.F.v.d. Bree-Ooms

7 A.C.v.d. Meijden
8 A.v.d. Plas

9 J. van Dijk

10 A. Tuijtel
11 T. Groeneweg
12 Mevr. Groeneweg
13 Mevr. De Waal
14 Mevr. Damme
15 A. Damme
16 G. de Leeuwerik
17 Mevr. Exalto
18 C. Exalto

19 Joh. Klijn
20 Mevr. Tuijtel-Barten
21 P. Vlot
22 Mevr. G. Vlot
23 W. Bohré
24 Mevr. Bohré

25 J. Huisman
26 Mevr. Huisman

27 J.L. Evertse
28 Mevr. Evertse
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TENTOONSTELLINC "DE BAKKER"
A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk

Gedurende de maand februari van dit jaar
stond de bakker en alles wat daar mee te

maken heeft centraal in het verzorgingshuis
Pedaja. Aan ons werd gevraagd om een bij-
drage te leveren. Niet alleen werden de oude
koekblikken, bakvormen en broodschieters
e.d. uit het depot te voorschijn gehaald, maar
ook de originele bakkersfiets van bakker De
Grijp kwam van stal. Alleen al het vervoer
over de weg ontlokte veel commentaar. Voor
velen was het een jeugdherinnering. Tijdens
de expositie stond de kar vol met brood te
pronken in de grote recreatiezaal van Pedaja. Bakkerskar voor "Pedaja"

NIEUWE HOOP VOOR DE ZIEI(EN IN 1899!
A.C. Baardman

Wekelijks vinden wij op onze deurmat of in onze brievenbus diverse folders en reclamebladen
waarin een veelheid aan medicijnen wordt aangeboden die de meest vreselijke ziekten kunnen
genezen. Als men al die mooie verhalen leest zou men bijna gaan denken: Ziek zijn hoeft niet
meer.

De advertentierubrieken in de ' NIEUWE MERWEBODE ' 13e jaargang 1899 leren ons dat ze er
toen ook raad mee wisten. leest u maar!

NIEUWE HOOP VOOR DE ZIEKEN
De Pink Pillen voor bleeke Personen

Over de gansche wereld beroemd, worden in alle landen der wereld gebruikt.
Betere aanbeveling bestaat er niet. Meer dan 5000 wonderbare genezingen waargenomen

en gepubliceerd door de voornaamste dagbladen bewijzen dat de
PINK PILLEN

voor bleeke Personen van Dr. WI LLiAMS

vele en vele malen de kracht en gezondheid teruggegeven hebben aan zwakke personen, zieken,
wanhopigen en als ongeneesbaar verklaarden. Zij zijn werkdadig voor bloedarmoede, rheumatiek,

aangezichtspijnen, neurasthenie, heupjicht, verlamming, ataxie locomotrice, zenuwpijn, klieren,
enz.

Wat de zieken die genezen zijn zeggen
Hieronder zijn de woordelijke onderhouden met de personen die door de

PINK PillEN VOOR BlEEKE PERSONEN

van Dr Williams genezen zijn.
Deze genezingen hebben plaats gehad daar waar alle andere geneesmiddelen gefaald hebben.

DE KRACHT AAN DE ZWAKKEN
Ademloosheid en Hartkloppingen
Sedert twee jaren, zegt juffrouw Albertine Chevalier, te St-Mathurin (Maine-et-loire), leed ik aan
vele hartkloppingen en ademloosheden die mij krachteloos maakten. Ik was verplicht geweest alle
werk te laten staan Ik nam eene menigte geneesmiddelen, maar te vergeefs. Men raadde mij de
Pink Pillen te beproeven en gelukkiglijk bleef hunne wondervolle werking niet achterwege. Eeni-
gen tijd later had ik geene hartkloppingen meer en de adem loosheid was verdwenen. Eindelijk
waren de schoone kleuren der jeugd teruggekomen.

14



Dr"Willia1l13

M. J. M. Gouindard, eigenaar, te Saint Jodart
(Loire) vertelt het volgende: Mijne twaalfjarige

dochter die erg aan de
Vitusdans leed is vol-

strekt genezen. Haar
linkerarm was lam en
hare beenen waren

onmachtig haar te dra-
gen en ze sprak niet.
Snel verbeterde zij
onder den invloed der
Pink Pillen en nu kan

zij ze missen daar zij volstrekt genezen is.

LENDENENPIjNEN

Ik heb 't lang uitgesteld alvorens U te schrij-
ven, zegt M. Marty, te La Grabie-deJourniac
(Dordogne), omtrent het resultaat der behan-
deling. Ik liet eerst den oogst voorbijgaan om
zeker over mijne genezing te zijn.
Sedert mijne kinderjaren had ik afgrijselijke
lendenpijnen, ik had geen eetlust en sliep niet
meer. Sedert ik uwe Pink Pillen neem ben ik

volkomen genezen en heb niet het minste ver-
val ondervonden.
Dat iedereen het wete, laat het overal druk-
ken.

DE TWEE BROEDERS

Een ongeluk komt nooit alleen, zegt een
.spreekwoord; zonder te beweren dat het
steeds waar is, vindt men er voorbeelden van,
getuige dat van de heeren Louis en Jules
Demarche, te Grange (Vogezen) Sedert acht
jaren, schrijft de heer Louis Demarche (32 jaar
oud), wever bij den heer Ancel Seitz, had ik
hartkloppingen die mij hevige pijnen veroor-
zaakten; ik had verscheidene geneesheeren
geraadpleegd en talrijke behandelingen
gevolgd zonder ~ meer dan eene tijdelijke
beterschap te bekomen. Na eenige doozen
Pink Pillen gebruikt te hebben gevoel ik mij
geheel en al genezen.
Dit resultaat gaf mij het denkbeeld de gene-
zing van mijn broeder Jules te beproeven, die
sedert veertien maanden slechts met het

behulp van krukken liep. Na verloop van eeni-
ge weken deed zich eene groote verbetering
voor; van lieverlede liep mijn broeder met
minder moeite en thans heeft hij zijne kruk-

ken vaarwel gezegd: Hij gaat nog gedurende
eenigen tijd voort om de geheele genezing te
verzekeren.
De Pink Pillen herschenken de krachten
aan de mannen die door werken en de

overdrevenheden uitgeput zijn.

DE PINK PillEN

Zuiveren en verrijken het bloed, versterken
het zenuwstelsel, geven kracht aan de spieren.
Niet alleen zijn ze voor de volgende ziekten
nuttig: bloedarmoede, rheumatiek, heupjicht,
zenuwpijn, verlamming, onregelmatigheid der
voortbeweging, St. Vitusdans, hoofdpijnen,
zenuwziekte,- kliergezwellen, enz.
Maar verder hergeven zij de schoone kleuren,
werken op de verschillende soorten van ver-
zwakking bij de vrouwen en hebben op de
mannen eene krachtige werking tegen al de
ziekten die uit natuurlijke of geestelijke over-
drevenheden voorkomen.

HOE MEN STERK WORDT!

Het beste geneesmiddel ter wereld om het
verzwakte lichaamsgestel te versterken IS

zekerlijk de Pink Pillen voor
bleeke personen van
Dr. Williams. Na elk sei-

zoen gevoelen duizende
personen zich uitgeput,
vermoeid bij de minste
inspanning, en om zich
van eene platte uitdruk-
king te bedienen, Zij
kunnen niet meer.

De bijna ondragelijke hitte
van den zomer, de vochtig-
heid of de koude zijn er de oorzaak van.
Zij die zich in dit geval bevinden zijn volstrekt
niet in staat de plotselinge temperatuur
veranderingen te verdragen en stellen zich
aldus gemakkelijk aan ziekte bloot. Het is
alsdan dat de Pink Pillen van Dr. Williams

eene weldaad voor de menschheid zijn.
De Pink Pillen zijn een spierversterker en geen
purgeermiddel. Zij verrijken het bloed en ver-
sterken de spieren. Vraagt de Pink Pillen voor
bleeke personen van Dr. Williams. De
namaaksels door gewetenlooze apothekers
aangeboden hebben nooit iemand genezen;
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De bloedarmoede welke bU den aanvang niet
onrustbarend is, kan evenwel zeer ernstige
gevolgen hebben, wanneer men het kwaad
niet tegengaat.
Mej. Kramer was nimmer erg welvarend
geweest en sedert zij van het zoo gerenom-
meerde geneesmiddel gebruik gemaakt heeft,
n.1. De Pink Pillen, is zU volkomen genezen De
kortademigheid en de pijnen zijn geheel en al
verdwenen.

De frisse gelaatskieuren zUn even als de eetlust
en de algemeene gezondheid teruggekomen.
Hare moeder gevoelt zich gelukkig dit genees-
middel te kunnen roemen en het is op geheel
dankbare en vrUwillige wijze dat zij veroor-
looft de genezing harer geliefde dochter
bekend te maken ten einde aan anderen die

ook lijdende zijn, dit wonderbare middel aan
te raden en eene weldaad te verrichten.

DE WERKMAN

Wat is er niet ongelukkiger dan de werkman
zonder werk die som-

tijds een groot gezin
heeft te onderhouden
en niet weet aan het

onderhoud der zijnen
te voldoen. Maar nog
vreeselUker is het een
werkman die werk :"1

genoeg kan vinden,
maar niet in staat is
hetzelve te verrichten

ten gevolge van
lichaamszwakte, enz.,

en zich zonder vaste hoop bevindt zulks in de
toekomst voor zUn huisgezin te kunnen vers-
trekken. Ziehier het geval van den heer H.
Verdoorn, no 8 Prins Alexanderstraat te Feye-
noord, bij Rotterdam, waarheen wij ons
gericht hebben. Voor ongeveer 16 jaren gele-
den, zoo zeide hU, had ik het ongeluk mij met
eene zware kist te vertillen. Ik raadpleegde
verschillende doctoren doch zonder het minste
resultaat.
Zoo sukkelde ik maar voort, totdat ik de Pink
Pillen van Dr. Williams, die door een ieder

gewaardeerd worden door wie zij gebruikt zijn
geworden, en die zulke wondervolle genezin-
gen te weeg gebracht hebben. Ook besloot ik

DIT IS DE BLOEDARMOEDE
Verzorgt U, anders stelt gij U bloot aan de
ergste der ziekten, aan de kwijning, en bijge-
volg aan den dood.

alleen de Pink Pillen voor bleeke personen
van Dr. Williams hebben duizende genezingen
te weeg gebracht.
Hieronder de afbeelding van de Pillendoos,

I~,.~~\\~~S '

, ~ 0 U R i\

: &1 ERSONNES ,\.,' ALES'
DiJ o. 'LL.' ...•••."""

gewikkeld in rooskleurig papier met blauw
gedrukt. Neem geen andere aan.

ZIJT GIJ BLOEDARMOEDIG?
Zijt gij bleek of vaal? Is het onderste
gedeelte uwer oogle-
den witkleurig? Zijn
uwe lippen bleek? Is
de eetlust slecht? Zijt
gij bij de minste
krachtinspanning ver-
moeid?
Zijt gij moedeloos en IS

uwe ademhaling kort?

DE PINK PillEN voor BlEEKE PERSONEN
GENEZEN DE BLOEDARMOEDE
BELANGWEKKENDE NIEUWSTIJDING UIT
UTREGHT
De dochter van den Heer F.J. Kramer, van

Wijkskade No 1 bis, bij de Weerdtram, te
Utrecht, eene zeer eervolle familie, was sedert

langen tUd IUdende
aan de ongemakken
waarmede de jonge
meisjes meestal hard te
kampen hebben, wan-
neer zij bloedarmoedig
zUn, ten gevolge van
het groeien of andere
verwikkelingen. ZU was

r erg bleek, had hevige4/i/ I pijnen door heel het
lichaam, kortademig bij de minste inspannin-
gen en verontruste op ernstige wUze hare
omgeving.
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ze te proberen, en in het begin der behande-
ling gevoelde ik reeds verbetering en na het
gebruik van 4 à 5 doozen hebben zij mij vol-
komen genezen van hevige pijnen in rug en
lendenen. Verder, zeide hij, maakt het vrij
bekend opdat een ieder, die aan eene derge-
lijke ziekte lijdende is, eveneens de Pink Pillen
gebruike en ook volkomen genezen worde.
Mijn hartelijken dank
Overtuigender bewijzen zijn, dunkt ons over-
bodig ..

VROUWENZIEKTEN
juffrouw Eudoxie Delalande, modiste te Rena-
ze, schrijft ons. Sedert drie jaren had geen

-:t""~ geneesmiddel mijne
~.~~ pijnen kunnen verzach-

$l~,' ten ~n dezen voor(;,'"'. eenen vrouw zoo pijn-
lijken toestand kunnen
veranderen. Ook is het

met een waarachtig
geluk dat ik U het
gevolg van het gebruik

der Pink Pillen kan schrijven. Ik heb 5 doozen
gebruikt en sedert dien tijd is mijne gezond-
heid regelmatig geworden en ik gevoel deze
korte ademhaling niet meer die mij verhinder-
de te gaan en in 't bijzonder trappen te klim-
men Ik gevoel het een plicht de werkings-
kracht van uwe verpleging uit te spreken en
veroorloof U met genoegen mijnen brief
openbaar te maken.

BELANGRIJK VOOR OUDERS!
Het tanden krijgen der Kinderen
Zood ra bij het kind het tanden krijgen een
aanvang neemt komen vooreerst de speeksel-
klieren evenals alle deelen van den mond in

ongewone werkzaamheid; het kind kwijlt en
brengt als wilde het de plaats aanduiden waar
het pijn voelt, alles wat het in de handjes
krijgt gaat naar den mond!
Bij teedere en zwakkere gestellen, waar het
doorkomen der tanden onder moeilijke
omstandigheden geschiedt, ontstaan dikwijls
koorts, ontstekingen aan het hoofd en aan het
tandvleesch, opzwelling en ontsteking aan de
oorspeekselklieren, krampen, en meestal sto-
ringen in de onderlijfs- en spijsverteringsorga-

nen, die dikwijls het leven in gevaar brengen.
Nu zijn er, om het tanden krijgen der kinde-
ren gemakkelijker te doen plaats hebben,
verschillende middelen aanbevolen en aange-
wend, doch van al die verzachtende en pijn-
stillende voorschriften heeft zich nog geen zoo
uitmuntend in zijne werking bewezen als de
door Robert Holtz vervaardigde ElECTRO-
MOTRISCHE TANDHALSBANDJES, zoodat
deze een groote bekendheid hebben verkre-
gen, en zoo als uit de voor ieder ter inzage
liggende getuigschriften blijkt in het gebruik
uitstekend hebben voldaan.

Men lette vooral op den naam van den fabri-
kant

ROBERT HOlTZ, Nijmegen.
Verkrijgbaar: te Hardinxveld bij

B. DEN BREEjENEz.
Gezondheid voor iedereen.

HOllOWAY'S PillEN EN ZALF.
DE PillEN Zuiveren het Bloed, en herstellen

de ongeregeldheden van de
lever, Maag, Nieren en Ingewanden.

Zij geven kracht en gezondheid weder aan
verzwakte gestellen, en zijn onwaardeerbaar

ter genezing van alle Kwalen eigen aan
't vrouwelijk geslacht, onverschillig van
welken leeftijd. En onbetaalbaar voor

kinderen van eiken ouderdom.
DE ZALF

is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade
Beenen, zwerende Borsten, verouderde
Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is

beroemd ter genezing van jicht, Rhumatiek,
en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid
Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheiden Hoest.
Ter genezing van Kliergezwellen en alle
soorten van Huidziekten heeft zij geene
mededinger, en geneest betooverend,
saamgetrokken en stijve gewrichten.

Alleen bereid in

Thomas Holloway's Etablissement,
78, New Oxford Street, londen,

voorheen 533, Oxford Street

KLOOSTERBALSEM
Jicht en Rheumatiek
Waar elk middel gefaald heeft, gaf de Klaas-
terbalsem uit het klooster Santa Paola te Cart-

agena genaamd Koning der Balsems, totale
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genezing. Deze Kloosterbalsem bezit de won-
derdadige kracht om elke lijder aan Jicht en
Rheumatiek van de smartelijke pijnen te ver-
lossen, zelfs dan wanneer men door Rheuma-
tiek krom gebogen is en onuitstaanb9re
gewrichtspijnen lijdt Het is tevens een heil-

DE "ROMMELPOT··
Arnold de Haan

In eerdere mededelingenbladen is al enkele
malen aandacht besteed aan het oude volks-

gebruik van het "rommelpotten". Dit in de ver-
onderstelling dat dit gebruik al lang tot het
verleden behoorde. Wie schetst dan ook onze

verbazing toen op 31 december van het vorig
jaar in Buitendams enkele kinderen werden
gesignaleerd die met een rommelpot de deu-
ren langsgingen.
Toen dan ook in dat kader bij ons secretariaat
werd aangebeld was de verrassing groot.
Ogenblikkelijk realiseerde onze secretaris zich
dat dit bijzondere optreden een aardig plaatje
zou opleveren voor het mededelingenblad.
Voordat het fototoestel in aanslag was en er
een aantal foto's was gemaakt moesten de
kinderen hun versje nog wel enkele keren her-
halenyi
Maar, zoals u ziet, het resultaat is toch heel
aardig en als dank voor hun inspanning zijn
Ko en (orinne Peek en Sjoerd de Boer in ons
mededelingenblad vereeuwigd.

GEZAMENLIJK OVERLEG
Arnold de Haan

Omdat de contacten tussen de drie, binnen
onze gemeente werkzame organisaties op het
gebied van de cultuurhistorie (Museum "De
Koperen Knop", Stichting Dorpsbehoud, en His-
torische Vereniging) dreigden te verwateren is
op ons initiatief een gezamenlijke overlegstruc-
tuur in het leven geroepen.
Aanvankelijk waren deze contacten er wel, dat
was min of meer "natuurlijk" zo gegroeid.
Ons vroegere bestuurslid de heer C.D. Van Ben-
nekom had eveneens zitting in de Stichting
Dorpsbehoud en onze vorige voorzitter de heer
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zaam middel tegen Kneuzingen, Spierverrek-
kingen, Stramheid in Ledematen, Brand- en
Snijwonden, en voorkomt en geneest.

Uit: 'NIEUWE MERWEBODE' 13e jaargang
1899. Uitg. N.D.K. Buse Hardinxveld

Leuk jongens en meisje, volgend Jaar maar
weer doen!!
(1) Het bijbehorende versje werd al eerder gepubliceerd in ons

mededelingenblad jaargang 16 nr. 2, pag. 27.

D.j. De Jong was actief in het museum.
Door het vertrek uit ons bestuur van de heer

Van Bennekom, nu al enkele jaren geleden,
raakten de contacten met de Stichting Dorpsbe-
houd min of meer verbroken en toen ruim een

jaar geleden ook de heer De Jong zijn functie
als voorzitter neerlegde, werden ook in de rich-
ting van het museum de contacten, dan wel
niet geheel verbroken, toch wat incidenteel en
weinig gestructureerd.
Deze gang van zaken hield het gevaar in dat
genoemde organisaties, in voorkomende geval-
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len, niet meer, of althans veel moeilijker, geza-
menlijk naar buiten toe konden optreden en
een ieder min of meer onafhankelijk van de
anderen zijn beleid zou uitstippelen.
Dat zoiets al snel leidt tot het langs elkaar heen
werken en omdat eendracht nog altijd m-acht
maakt leek het ons goed deze ontwikkeling op
tijd om te buigen om het beleid naar buiten
toe wat meer samenhang te geven en ook
bepaalde interne zaken gemeenschappelijk te
stroomlijnen.

Zo kon het gebeuren dat vertegenwoordigers
van S.D.B., Museum en H.V. op dinsdagavond
29 oktober jl. bijeenkwamen in herberg "de
Zwaan" om eens over deze zaken van gedach-

ten te wisselen. Het idee om de banden, in de
vorm van een geregeld gezamenlijk overleg,
aan te halen werd door alle betrokkenen posi-
tief ontvangen en er werd besloten om in prin-
cipe twee maal per jaar bij elkaar te komen,
tenzij onverwachte zaken nopen tot tussentijds
overleg.

Inmiddels heeft, om wat structuur in de zaak
aan te brengen, de tweede overlegronde
plaatsgevonden op 8 dec. jl. Afgesproken is
onder meer dat de H.V. de agenda verzorgt en
als voorzitter zal blijven fungeren.

Over de resultaten van dit overleg houden we u
op de hoogte.

NIEUWS VAN DE DIJKSYNACOCE
(or van Bennekom

Stichting Synagoge Sliedrecht Hardinxveld-
Giessendam.

Zoals bekend is er ook in deze stichting een
vertegenwoordiger van onze vereniging. Het
volgende valt te melden. De oude synagoge is
in 11 grote stukken gezaagd, op diepladers
gezet en in Ameide bij Koninklijke Wouden-
berg opgeslagen in afwachting van de her-
bouw. Het tijdstip daarvan is nog onzeker.
Momenteel wordt de dijk in Sliedrecht oost
verzwaard. Voorheen stond de synagoge
gezellig midden tussen de bebouwing. In de
toekomst wordt het een vrijstaand bouwwerk.
Omdat de dijk 'zich nog moet zetten' zal de
herbouw niet meer in het jaar 2000 kunnen
starten.

De historische werkgroep van de stichting is
volop actief in het verzamelen van gegevens
over de geschiedenis van de Joden in Slied-
recht, Giessendam, Neder-Hardinxveld,
Boven-Hardinxveld, Giessen Nieuwkerk en
Giessen Oudekerk. Door gebrek aan archief-
materiaal is zij volledig afhankelijk van versla-
gen van ouderen. Dit heeft al veel opgeleverd
maar nog niet voldoende. Daarom zullen bin-
nenkort de verzorgingstehuizen in Sliedrecht
bezocht worden.
Ook moet de stichting nog voortdurend

oproepen blijven doen voor fotomateriaal van
de voormalige dijksynagoge. Zij beschikt nog
steeds niet over een historische foto van zowel

het interieur als de buitenzijde! Nu de her-
bouwen de reconstructie van het interieur

nabij komt, is het belang van het terugvinden
van een foto groot.
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CEEN 159. MAAR 166 INDIËCANCERS
Kees de Ruiter

In de eind vorig jaar verschenen publicatie 'De Indiëgangers' zijn 159 namen opgenomen van
hen die in de jaren 1945-1950 uit Hardinxveld en Giessendam naar Indonesië zijn uitgezonden.
Ondanks alle naspeuringen en inspanningen om tot een zo volledig mogelijke opgave te komen,
bleek na de verschijning van het boek, toen de namen met de foto's onder vele honderden ogen
kwamen, dat de lijst toch niet compleet was. Zeven Indiëgangers, waarvan twee vrouwen en vijf
mannen, moeten aan het onder hoofdstuk 1 opgenomen overzicht worden toegevoegd. Daarmee
komt het totaal aantal uit op 166. Onderstaande opgave kunt u - met dank aan hen die mij op de
ontbrekende personen attent maakten - dan ook als een aanvulling op het boek beschouwen.

Haan, D. den, geb. 27-4-29, Binnendamseweg G-O, dienstplichtige,

landmacht vertrek 9-9-49 met Tabinta, terug 30-12-50 met Zuider-

kruis, West-java.

Remans, M, geb, 24-10-29, Parallelweg, dienstplichtige, landmacht

vertrek 16-9-49 met Waterman, terug 18-3-51 met Nelly, Sumatra

en java.

Rietveld, D, geb, 21-8-26, Bovenkerkseweg G-O, in jan. '45 via de

Biesbosch overgestoken naar het bevrijde Zuiden, vrijwilliger, mari-

ne, vertrek aug. '46 met H,M. Karel Doorman, terug aug '48 met

Waterman, Indische wateren en Batavia.

20

Schalk, N, H. (Nel), geb. 15-11-24, Peulenstraat vrijwilligster,

MARVA (Marine Vrouwen Afdeling), vertrek april '47 met Oranje, na

einde van haar dienstverband in juli '49 vanuit Indonesië rechtstreeks

geëmigreerd naar Canada, West-java.

Stasse, H.L., geb. 2-3-25, Kon, Wilhelminalaan, dienstplichtige, land-

macht, vertrek 1-10-46 met Sloterdijk, terug 29-11-49 met VoIen-

dam, West-java.

Woudstra, C.M.M., geb. 3-7-22, Rivierdijk B-H, vrijwilligster, Rode

Kruis, vertrek 19-11-46 per vliegtuig, bleef na afloop van tweejarig

dienstverband nog vier jaar in Indonesië, terug in 1952 met johan

van Oldenbarnevelt West-java, is na repatriëring niet naar Hardinx-

veld of Giessendam teruggekeerd.



Woudstra, T.H., geb. 28-9-26, Rivierdijk B-H, dienstplichtige, land-

macht, vertrek eind '46 met troepenschip, is na zijn diensttijd in

Indonesië gebleven tot 1955, terug per vliegtuig, Sumatra en Bata-

via, is na repatriëring niet naar Hardinxveld of Giessendam terugge-

keerd, overleden 27-11-93.

EEN ON-CE-I(ENDE SOLDAAT

ER KOMT NOOIT EEN EINDE AAN DE

JAPPENTIJD!
'Zeg, pappa, ik geloof dat die foto van oma
van de week weer op de tv was. U weet wel,
die foto waar ze voor de ingang van het kamp
voor de Jappen staat te buigen, samen met
andere vrouwen.'

Piet de Jong (83) zendt zijn zoon Wim een
treurige glimlach toe. Ja, dat zal wel. Aan de
jappentijd komt immers voor hem geen
einde?

HET LEVENSBOEK VAN EEN

DOODGEWONE JONGEN
De Japanse god-keizer Hirohito liet Piet de
Jong in april 1942 uit diens tropische paradijs
lichten en verwees hem naar de hel van de

kampen. In die hel zit hij nu nog steeds met
zijn onverwerkt leed.
'Op mijn graf mogen ze zetten: Hier rust een
on-ge-kende soldaat,' zegt Piet de Jong bitter.
'Schrijf het van je af!' zeiden zijn kinderen.
Dat deed hij. Driehonderdvijfentwintig dicht
betypte pagina's. Twee dikke boeken. Een
werk van jaren. Zijn vrouw zegt: "Het heeft
niet veel geholpen.
Hij raakt die kamptijd niet kwijt. Hij blijft er
maar over dromen en praten.
Ik heb het zó vaak aangehoord, dat ik die
twee boeken zelf wel had kunnen schrijven."

Tot mijn voldoening heb ik uit veel mondelin-
ge en schriftelijke reacties mogen ervaren dat
'De Indiëgangers' in brede kring met waarde-
ring is ontvangen. Dat geldt met name voor
veel Indiëgangers of hun nabestaanden en in
het bijzonder de nabestaanden van de militai-
ren die in de jaren 1945-50 in Indonesië zijn
omgekomen. Menigeen heeft de publicatie
blijkbaar ervaren als een (verlate) vorm van
erkenning voor wat men zelf heeft of overle-
den familieleden hebben meegemaakt en
doorstaan.

Gorinchem, maart 1999

De Jong besluit zijn levensverhaal met de vast-
stelling dat 'alle zeeën hun overkant hebben.'
Ontroerd realiseer ik mij dat De Jongs eigen,
onstuimige levenszee nog altijd een veilige,
vredige oever ontbeert.
Als een diaserie volgt hier een bloemlezing uit
de memoires van een dorpsjongen die de
Tweede Wereldoorlog binnentuimelde.
Deze bewerking is gemaakt door Ton Koop-
man.

ALLE ZEEËN HEBBEN EEN OVERKANT

'Ik ben geboren in Giessendam op eerste
kerstdag in het eerste jaar van de Eerste
Wereldoorlog als eerste zoon van een vader
die op precies die dag verjaarde. "Pieter" werd
ik gedoopt.
Giessendam was in die tijd nog echt een dorp
van baggeraars, met allerlei tradities. Meisjes
en jongens droegen, tot ze zindelijk waren,
jurkjes. Gelovig waren we ook. Op de zon-
dagsschool kreeg ik eens een bidprentje, dat
"De Goede Herder" voorstelde. Vreemd, maar
dat plaatje heeft me mijn hele leven geïnspi-
reerd. Daarom eindig ik mijn boek met de
woorden: "Merk op, mijn ziel, wat antwoord
God u geeft".
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NEGERHUID

tOp een dag werd ons verzocht om een cent
mee te brengen. Er zou een neger uit Afrika in
de klas komen om wat te vertellen en om

gedeelten van zijn lichaam te vertonen .. Wij
hadden nog nooit een zwarte gezien. Die man
trok van school naar school en haalde op die
manier nog wel een grijpstuiver op. Die exoti-
sche figuur fascineerde me. Hij hoorde thuis
in de verhalen over Afrika en Indië, die wij op
school hoorden. Ik wenste vaak dat ik daar

ooit zelf nog eens in zo'n tropenland zou kun-
nen rondkijken. Wie kon vermoeden dat dat
ooit zou gebeuren?'

DE SCHOOLTAS

'Vader had in 1927 werk gevonden als bagge-
raar in Duitsland. .

Hij lag bij een boer in de kost. Het alleenzijn
deed hem en ons geen goed.
Omdat zijn kamer bij die boer groot genoeg
voor ons hele gezinnetje was, trokken mijn
moeder, mijn broertje Teun en ik naar Nie-
derbüren, bij Bremen.
Het leek in die tijd wel een emigratie! Teun en
ik moesten uiteraard naar school. We kregen
allebei een schooltas van zwart linnen. Die tas-

sen kwamen van ene firma Bamberger uit Bre-
men, een joodse firma. Onze Duitse klasge-
nootjes peperden ons dat flink in.
"Juden sind sehleehte Leute!" zeiden ze.'

SMID

'Toen ik veertien was ging ons gezin terug
naar Giessendam. Ik kreeg een baantje naar
mijn zin: bij de smid Dukel. Ik kwam zo zwart
als de kachel van mijn werk thuis. Overalls
kenden we niet.'

NAAR BANKA

'Vader had bij tussenpozen werk. Maar soms
liep hij ook IIlangs de dijklI, zoals ze het hier
noemden als je werkloos was.
Op een dag kwam hij thuis met een zesjarig
contract als zuigbaas op een cutterzuiger van
de firma Volker, die bij Banka in Indië lag.
Onze standplaats zou Muntok worden.
In een paar maanden tijds gebeurde er met
ons gezin méér dan anders in tien jaren. Zó
liep je als smidsleerling door Giessendam en
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zó zat je op een tropisch eiland, waar alles in
het teken van de tinwinning stond.'

DE INWIJDING

'Muntok was als een andere, opwindende pla-
neet. Een heerlijk, vrij leven. Ik werkte als
metaaldraaier bij IIde Billitonll.
Maar donkere wolken tekenden zich aan de

horizon af. Ik was nog geen negentien jaar
toen ik werd opgeroepen voor de militaire
dienst. Ze plaatsten mij bij het 10e batalion,
afdeling Wielrijders, in Weltevreden, bij Bata-
vla.

Als een soort inwijding kregen wij, rekruten,
een mijnwormkuur, bestaande uit een ver-
schrikkelijk smakend drankje. Twee jongens
gingen van hun stokje.
Na zes maanden mocht ik terug naar mijn
ouders op Muntok.'

ROETMOP

'Ik pakte de draad weer op en had in die tijd
een hond, Roetmop'. Ik ben altijd gek op hon-
den geweest. Hoe je in de tropen een hond
kan verliezen heb ik zelf ervaren. Ik liep op
een dag met Roetmop langs de kali te wande-
len, toen ik opeens achter mij iets in het water
hoorde plonzen. Ik keek om, maar: te laat!
Een krokodil had Roetmop gegrepen en was
met het arme dier tussen zijn kaken onderge-
doken. Ik was er kapot van.'

TROUWPLANNEN

'In 1936, na zes tropenjaren, gingen we met
verlof naar Nederland. Wat was Holland
mooi!



Zo heldergroen, met die dijken en die weidse
polders! Ik probeerde werk te vinden. Maar
tevergeefs. Mijn ouders waren intussen alweer
naar Indië teruggegaan.
Hoewel ik in die tijd verkering had gekr~gen,
besloot ik toch om ook maar weer naar de

Oost te vertrekken. Ik kon aan de slag bij de
Billiton-maatschappij, Kuna, mijn meisje, en ik
spraken af dat wij begin 1940 zouden trou-
wen. Met de handschoen. Maar door de oor-

log in Europa kwam er van dat plannetje niets
terecht.

Mijn bestemming in Indië was Tandjoeng-Pan-
dan op Billiton. Op weg daarheen zocht ik
mijn ouders op, in Muntok. Nog zie ik daar
vader aan de kade staan, de tropenhelm in
zijn hand, zwaaiend naar mij, die op een
motorboot wegvoer. Ik zou hem niet meer
levend terugzien.'

DE DESERTEUR

'In 1939 kreeg ik een oproep van het ministe-
rie van Defensie in Den Haag om mij binnen
14 dagen te melden in .... Amersfoort. Mobil i-
satie! Als ik weg bleef zou dat als desertie wor-
den aangemerkt. Ik stapte met die brief naar
onze controleur (een soort burgemeester). Die
zei: Laat maar zitten - wij krijgen hier onze
portie ook nog weW

Dat klopte. Het begon met een oproep voor
mij en nog zestig andere dienstplichtigen voor
herhalingsoefeningen van de Landmacht te
Tandjoeng-Pinang op Bintan, Riouw.

Een kapitein, die "Paardenkop" werd ge-
noemd, zei tegen ons - zestig dienstplichtigen
-: "Als de jap aanvalt, worden jullie op het
eiland Samboe ingezet - om de olietanks te
verdedigen. Samboe is zó klein dat jullie tot
de laatste man zullen moeten vechten. Als de

tanks in brand worden geschoten wordt heel
het eiland door olie overstroomd."

Een opwekkende toespraak!
Na twee weken mocht ik naar huis. Ik had op
Bintan een darmparasiet opgelopen van het
voedsel dat je daar kreeg.
Ik was er wel tot korporaal bevorderd. "Brig-
ges" heette dat.'

MOBILISATIE

tOp 7 december 1941 viel japan de Ameri-
kaanse vlootbasis Pearl Harbor aan. De tiende

verklaarde de gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië japan de oorlog ... Dat bete-
kende een algemene mobilisatie en wéér reis-
de ik naar Tandjoeng-Pinang. Ik werd in een
brigade geplaatst die uit vogels van allerlei
pluimage bestond, van Ambonese militairen
tot leden van de burgermilitie. Onze taak was:
een stelling graven. Voor mij als baggerboer
geen al te zware opgave. Er volgde een ver-
warrende tijd van verplaatsingen van hot naar
her. De vijand leek overal en nergens te zijn.'

HET GESCHENK

'je kunt van mij aannemen, dat je in die
dagen van spanning en angst een gelovig
mens wordt, of je wilt of niet. Zelf dacht ik
vaak terug aan de hoofdfiguur uit een boekje
dat ik als kind op de zondagsschool had
gekregen. God zoekt het verlorene heette dat
boekje. Daarin komt een soldaat voor, een
koloniaal net als ik, die in Atjeh tot bekering
komt. Ik herkende mijzelf in die jongeman.
Ook ik zat in Atjeh en vreesde dat mijn einde
nabij was. Ik had behoefte aan troost. Nu
komt het merkwaardige. Een mij onbekende
Ambonese soldaat, die ik onderweg ontmoet-
te, vroeg mij zonder enige inleiding:"Brigges,
heeft u al een bijbeltje?" Ik schudde mijn
hoofd. "Ik heb er twee," zei de Ambonees en
gaf mij een zakbijbeltje. Ik heb het al die jaren
bewaard. Ik zag dit geschenk als het voorte-
ken dat ik nog moeilijke tijden zou doorma-
ken. Ik mag gerust zeggen dat ik door het
geloof bewaard ben gebleven.'

DE GODENZONEN

'Directe gevechtsacties heb ik niet meege-
maakt.

In Blankadjeren, in de Alasvallei (Atjeh) zag ik
op 26 maart 1942 voor het eerst die japanse
"godenzonen" in de ogen. Ze waren met hun
vieren en ze reden in een soort jeep. Later
kwamen de jappen in groten getale opzetten.
Na twee dagen werden wij die overbleven in
hun legerwagens naar Kaban-Djahe gebracht.
Met honderd man kwamen we in een leeg-
staande school te zitten. We kregen eten van
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medelijdende burgers. Een vrouw die blijk-
baar te aardig voor ons was, kreeg van een
jap een vuistslag midden in het gezicht. Toen
wij onze afschuw lieten blijken kregen twee
van ons, die het dichtst bij een bewaker ston-
den, er met de geweerkolf van langs. -
We wisten voorgoed met welk cultuurvolk we
de komende jaren te maken zouden krijgen.'

DE ZEEREIS

'Het was nu 15 mei. We werden in gelid gezet
en moesten naar de haven van Belawan mar-

cheren. Daar lag een oude japanse boot, de
Eru Maru, waar ze ons, met onze vijftienhon-
derd man, op inscheepten. De jappen stomp-
ten en sloegen erop los om die hele meute in
de ruimen te krijgen. We hebben zestien
dagen op zee gezwalkt, zonder te weten wat
onze bestemming was.
Aan boord leerde ik een Rotterdammer ken-

nen, een jongen die bij de Lloyd had gewerkt.
Hij wist in contact te komen met een paar
japanse bemanningsleden. Die waren van
heel ander allooi dan de militairen. Een paar
japanse zeelui kenden zelfs de rosse buurten
van Katendrecht uit eigen ervaring. Dat schiep
tóch een soort vertrouwensband.

Op dat schip werd mijn lepel gepikt door een
medegevangene, een planter. Een lepel is een
kostbaar bezit in de situatie waarin wij zaten.
Ik was dan ook razend dat ik door een lotge-
noot bestolen was. Ik eiste mijn lepel terug en
verkocht de dief meteen een muilpeer.'

DE VERSTEKELING

tOnze bestemming bleek TavoYt in Birma, te
wezen. Bij onze ontscheping bleek dat we een
verstekeling aan boord hadden gehad. Hij
heette Poengnoet ("Vondeling"). Het was een
compagnieshond, die in Belawan met zijn
"bazen" mee aan boord was geslopen en zich
al die tijd had weten schuil te houden.
Merkwaardig dier. Hij was een allemansvriend
voor Hollanders, maar van jappen moest hij
niets hebben. Hoe voelt zo'n beest datt hé?'

DE BARON

'Ik werd ingedeeld in een koemie (ploeg) van
dertig man. We kregen als taak: het vullen
van gaten in de startbanen van een vliegveld,
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dat een uur gaans bij ons vandaan lag.
In onze koemie zat ook een heuse baron. Zon-

der dat hij zich ervan bewust was, leverde hij
de vrolijke noot in onze trieste omstandighe-
den.

Op een keer was het hem gelukt om van een
Birmaan tien van die bladgroene sigaren te
kopen. Maar die dingen waren in de aanhou-
dende regen die je daar had, drijfnat gewor-
den.

De baron besloot daarom zijn sigaren boven
een vuurtje achter de barak te drogen. Het
resultaat was dat ze alle tien in rook opgingen
vóór hij zelf ook maar één trekje had kunnen
nemen!'

HET HOUTJE

tHet vliegveld was gerepareerd. Het kamp
Thanbyuzayatt waar we met drieduizend man
zaten, werd ons volgende adres.
We kregen allemaal een eigen kampnummer.
Ik kreeg 1331. Het stond op een klein stukje
hout, dat we aan onze riem of aan een touw
om ons middel moesten dragen. Ik heb het
tot op heden bewaard.'

DE TRAKTATIE

'We kregen te horen dat we aan de Birma-
spoorweg zouden gaan werken. Maar eer het
zover was werden een paar koemieSt onder
wie de mijnet naar een klein spoorwegstation
gebracht. Daar kwamen Birmaanse vrouwen
op ons af met manden vol heerlijke vruchten.
We mochten er zoveel van nemen als we wil-

den. Onze japanse bewakers keken glimla-
chend toe.
Maar toen we van het fruit wilden eten bleek
dat dit niet mocht.

Opeens snapten we wat de bedoeling was. Tij-
dens de uitdeling werden we door een ver-
dekt opgestelde camera gefilmd! We waren
acteurs in een japanse propagandafilm gewor-
den! Na de filmerij moesten we het fruit aan
de verbaasd kijkende vrouwen teruggeven. De
aardige jappen veranderden weer in de dui-
vels die we zo goed kenden.
Twee van onze mensen die van het fruit had-

den gegeten kregen een paar stevige dreunen
op hun hoofd.'



DE AARDBEVING

'Mijn kennismaking met de Birma-spoorweg
vond plaats in Wagale, een dorpje, 14 kilome-
ter van Thanbyuzayat. Ons kamp bestond uit
barakken van bamboe en atap. Ik kreeg, daar
dysenterie.
Ze hebben mij op een geîmproviseerde bran-
card en in de hevig schuddende foeragewa-
gen naar Thanbyuzayat vervoerd, waar ik
dank zij de laatste ampul inimetine van de
kamparts snel beter werd. Terug in Wagale
maakten we 's nachts iets vreemds mee. De
meeste jappen raakten plotseling in paniek.
De oorzaak: een aardbeving. Wij reageerden
doodkalm. Wat kon ons ook gebeuren? Al zou
die bamboe-barak instorten - wat dan nog?
Maar de jappen waren doodsbang.
Mijn taak aan de spoorweg bestond uit het
hakken van gaten in de rotsen. Daar deden ze
springladingen in om de rotsen op te blazen.
Onze ploegen werkten naar het zuiden toe.
Vandaar zwoegden andere gevangenen in
onze richting.
Bij Anakwan ontmoetten wij elkaar.'

OUDE BEKENDE

'Een lange en uitputtende voetreis bracht ons
naar "kamp 108", dat vlak bij de Driepago-
denpas lag. Dat is tussen Birma en Thailand.
In dat kamp zwaaide een jap, die "de Baard"
werd genoemd, de scepter. Het was een kerel
zonder enig mededogen.
Wie mij tot mijn verrassing als een der eersten
in kamp 108 kwam begroeten was Poengnoet
- de hond! Die was ook van kamp naar kamp
getrokken. Hij hield zich meestal bij de keu-
ken op. Gelijk had-iel'

DE CABARETIER

'Ik heb negen maanden in dat kamp gezeten.
Het was het slechtste van allemaal. Hard

zwoegen en weinig eten. Door vitaminege-
brek is daar mijn tong gespleten. Wim Kan,
de beroemde cabaretier, zat daar ook. Helaas
hebben wij, de manschappen, nooit van zijn
optredens mogen genieten. Hij trad vrijwel
uitsluitend in de officiersbarak op. Wij konden
buiten de barak het gelach en het applaus
horen. Kan was zelf ook officier gemaakt.
Zodoende was hij vrijgesteld van werk aan de

spoorweg. Maar volgens ons had hij toch wel-
eens één keertje voor de zieken in hun troos-
teloze barak mogen optreden. Onze overste
Platte heeft hem dat ooit zelfs opgedragen.
Maar Kan deed het niet. Bang voor besmet-
ting, denk ik.'

DE VERLEIDING

'Eens was ik bij een waterput buiten het kamp
bezig toen er drie Engels sprekende Birmanen
aankwamen.
"Als u wilt vluchten," zei er een, "dan kunnen
wij u helpen. We kunnen zorgen dat u in Cal-
cutta komt .... "

Ik maakte snel benen. Dit waren bandieten

die je meelokten om je nadien in ruil voor
een belonning aan de jappen uit te leveren.
Dat is een stel andere gevangenen overko-
men.
Ze hebben het niet kunnen navertellen.'

HET GELUKSGETAL

'Toen ik malaria kreeg en een paar weken
alleen in de hospitaal barak lag, heb ik heel
veel aan mijn bijbeltje gehad. De inhoud ging
voor mij leven.
Bijvoorbeeld waar het gaat over de mysterieu-
ze betekenis van getallen.

Mag je daarin geloven? Voor mij is 13 altijd
het geluksgetal geweest. Ik zat in koemie 13 ,
die aanvankelijk 13 man telde, en 1331 was
mijn kampnummer. Moest ik in die getallen
de heilige Drie-eenheid zien?'

DE GOEIE

'Het was van belang welke jap je tijdens het
werk aan de dodenspoorweg als bewaker mee
kreeg. Wij hadden voor de meesten bijnamen
bedacht. Zo had je Rubberlip, Baby-fase, De
Schele, Flapoor en jan-met-de-Iosse-handjes.
Er was er ook een die wij "De Goeie" noem-
den. Hij sloeg nooit en zag wel eens iets door
de vingers. Hoewel hij zelden iets zei, wisten
we dat hij Engels verstond. Op een dag trok-
ken we de stoute schoenen aan en vroegen
hem op de man af waarom hij zijn handen
altijd thuis hield. Hij zei: "Ik sla geen gevange-
nen, want ik ben christen. Allemaal zijn we
kinderen van Abraham!'
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DE TROFEE

'Wéér liep ik dysenterie op. In de kortste
keren lag ik in de ziekenbarak tussen uitge-
mergelde lotgenoten. Het is een raar praatje,
maar het duurde vijf weken eer ik weer rl)ijn
eerste normale stoelgang had. Geloof het of
niet, maar die eerste keutel heb ik als een tro-
fee aan een stokje geprikt en triomfantelijk
bekeken.'

DE THEETON

'Ik had in kamp 108 mijn langste tijd gehad.
Via Tamarkan, dat door de jappen "vakantie-
kamp" werd genoemd en Kanchababuri in
Thailand, werden we per trein naar Bangkok
vervoerd.

Op een station onderweg stopte de goederen-
wagon waarin wij zaten, pr'ecies voor een
japanse keuken met niemand erin. Ik stierf
zowat van de dorst. Dus ik sprong uit de
wagon, rende naar de keuken en wilde mijn
veldfles vullen uit de theeton die daar stond.

Op dat moment kwam er tot mijn schrik een
jap uit een laag deurtje te voorschijn. Ik ver-
stijfde van schrik.
De jap wees op een andere blanke, die een
eind verderop hout stond te zagen. Ik
begreep dat ik die man voor straf moest hel-
pen. Wij begroetten elkaar in het Engels,
maar het bleek óók een Hollander te wezen.
We hadden net een boomstam in vier stukken

gezaagd toen de jap er weer aan kwam. Nu
gaan we het beleven!, dacht ik. Maar de jap
wees op de ton met thee en op mijn veldfles.
Hij gebaarde dat ik die moest vullen. Stom-
verbaasd gehoorzaamde ik.
"Taberoeh aroeka?" vroeg hij toen. Dat bete-
kent"Heb je iets te eten?" Toen ik "nee" zei,
kwam hij mij twee gedroogde vissen brengen!
Ik beschouw het nog altijd als een wonder.'

DE VRIJE FRANSEN

'Na Bangkok, waar we een beetje rijst kregen,
reed de trein ons naar Pnom Penh. De snel-

heid werd nu pas opgevoerd. Blijkbaar was de
door ons gebouwde spoorlijn niet solide
genoeg geweest voor een hoog tempo .....
Pnom Penh was Frans, hoewel de jappen er -
net als in Indochina - (Vietman) de baas
waren. Dat had te maken met de situatie in
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Frankrijk zelf, waar maarschalk Petain het op
een akkoordje met de nazi's had gegooid. Een
gek idee, wij uitgemergelde gevangenen, die
in hun vodden onder japans commando door
de luxe villawijk van Pnom Penh werden
gedreven, terwijl goedgeklede andere blan-
ken, de vrije Fransen, langs de weg toekeken.'

DE TEKENINGEN

'Onze eindbestemming was Saigon. Daar werd
het ons toegestaan om gekookte eieren te
kopen.
Maar wat een sof. Elk ei bevatte een gekookt
kuiken! Dat bleek een plaatselijke lekkernij te
wezen, maar wij kotsten ervan. In het kamp
waar ze ons onderbrachten, heb ik een vrij
nauwkeurige plattegrond getekend van de
"Rambat" -tinbaggermolen waar ik ooit op
gewerkt had. Zo hield ik mijn geest actief.
Toen ik de molen klaar had, begon ik aan een
doorsnede van een van de "Pannevis"-machi-

nes uit het baggerbedrijf. Bij een huiszoeking
in het kamp kregen de Jappen mijn tekenin-
gen te pakken. Ze werden voor mijn ogen ver-
scheurd.'

DE U-BOOT

'Wij waren in Saigon tewerkgesteld als haven-
arbeiders. Op een keer lag er achter de japan-
se boot die wij moesten beladen, een Duitse
U-boot. Vreemd gezicht. Een paar van onze
jongens werden in het zicht van de opvaren-
den van die Duitse onderzeeboot, door een
stel jappen in elkaar geslagen, omdat ze een
stuk spek hadden gestolen. Wat gebeurde er?

Twee Duitse matrozen sprongen aan de wal,
pakten de jappen hun geweer af en maakten
zo een einde aan de martel partij. Toen de
matrozen hoorden waarom onze jongens zo
werden afgeranseld, sprongen ze terug aan
boord en kwamen terug met twee vijfkiloblik-
ken vlees!'

DE RADIO

'Na een poos kreeg ik, dank zij onze kapitein,
een kampbaantje. Bezems maken. De jappen
hadden mij daarvoor wat gereedschap
bezorgd. Ik maakte van hout, dat ik in de keu-
ken vond, behalve bezems, ook houten slip-



pers voor mijn kameraden en mijzelf.
Toen onze kapitein mijn bedrijfje kwam
bezichtigen vroeg hij of ik kans zag om een
dubbele bodem in een etensemmer te maken.

In de loze ruimte die zo ontstond wilde hij een
radio onderbrengen, die bij stukjes en beetjes
het kamp in gesmokkeld zou worden. De klus
was levensgevaarlijk, dat wist ik. Ontdekking
betekende mijn doodvonnis en dat van een
heel stel anderen.

Maar ik kreeg het voor elkaar. De elektroni-
sche etensemmer draaide gewoon in het
gamellenbestand mee en de radio bewees ons
goede diensten. Zo hoorden we dat de Ameri-
kanen in de buurt van Okinawa zaten. Dat gaf
ons hoop en houvast. Ik weet zeker dat som-
migen van ons het daardoor tot het einde van
de oorlog konden volhouden.'

DE LUCHTAANVAL

'Wat ons in extase bracht, dat was een Ameri-
kaanse luchtaanval op de haven van Saigon.
Terwijl wij naar onze schuilplaatsen renden,
vloog er een Amerikaanse bommenwerper
over ons heen. De boordschutter mitrailleerde

een paar gronddoelen.
De grote, koperen kogel hulzen kletterden
omlaag. Ik heb er een opgepakt. Hij voelde
nog warm. "De warmte van de komende vrij-
heid", zei ik tegen mezelf.'

GESLEPEN
De Ambonese KNIL-millitairen maakten er een

erezaak van hun klewangs zo scherp als een
scheermes te houden. Een verhaal daarover,
geschikt voor bij het kampvuur, haalt De Jong
in zijn dagboeken aan.
'Een Ambonees wilde een Atjeher met zijn
klewang onthoofden.
Hij haalde uit, maar de Atjeher begon spot-
tend te lachen.

"Mis" riep hij pesterig.
"0 ja?" vroeg de Ambonees, "schud dan maar
eens van nee."

De Atjeher deed dat en prompt viel zijn hoofd
van zijn romp.'

NIEUWE GASTEN

'De haven van Saigon werd in die tijd door
steeds zwaardere bombardementen in een

scheepskerkhof herschapen. Het was tijdens
het zoveelste luchtalarm, dat een Amerikaanse
bommenwerper door de Japanse luchtafweer
werd neergehaald. We zagen hoe zich, na de
treffer drie parachutes ontvouwden, die statig
neerdaalden. De drie bemanningsleden wer-
den gearresteerd en kwamen bij ons in het
kamp, in een barak met hun landgenoten.
Wat denk je dat die jongens aan hun onver-
wachte bezoekers vroegen ...? Nee-niks over
het verloop van de oorlog, maar wel welke
nieuwe films er in de States draaiden en welke

songs op de hitlijst stonden.'

DE ATOOMBOM

'Zo werd het augustus 1945. Telkens waren er
geruchten over het einde van de oorlog in de
Pacific. Via onze radio en uit een Frans krantje
vernamen wij dat Hirosjima en Nagasaki
waren weggevaagd door een nieuw, vreeswek-
kend wapen - de atoombom. Niemand wist
wat dat precies was, maar onze vreugde kende
geen grenzen. Van een Jap hoorden we dat de
oorlog voorbij was. "Senso Ohwarie", had-ie
gezegd. We wilden meteen het kamp al uit,
maar dat mocht niet. Onze kapitein was het
wat dat betreft met de Japanse commandant
eens. Maar we kregen plotseling beter eten,
betere bedden, medicijnen. Geen klappen
meer. Niet meer werken.'

DE PAMFLETTEN

'De dag na het bericht dat de oorlog voorbij
was, gooide een Amerikaanse bommenwerper
pamfletten boven ons kamp uit."The War is
over!", stond er onder meer op.
Ook:"Stay in your camp!", Dat simpele papier-
tje is mij net zo lief als mijn zakbijbeltje, dat ik
van de Jappen mocht houden nadat ik er
"Seisho" op had moeten schrijven. Dat is zeker
Japans voor "bijbel". Hoe dan ook, dat ik alles
heb kunnen verdragen wat mij is overkomen,
dank ik aan Hem die de macht heeft over alle

dingen!.'

DE THUISREIS
'Ik voer in maart 1946 huiswaarts met de
Nieuw Amsterdam. In Colombo werd ik her-

enigd met mijn moeder, die hier na haar vrij-
lating uit een Japans interneringskamp naar-
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toe was gebracht. Ik mocht haar mee aan
boord nemen. Wat een moment!

Helaas: vader heeft dit prachtige moment niet
mogen meebeleven. Zijn levensreis was al eer-
der ten einde.

Op 10 april 1946 zetten wij eindelijk voet- aan
wal in Rotterdam. Geen welkomstcomité en

geen toespraken. De massa mensen die het
binnenlopen van ons schip gadesloeg, stond
daar niet voor óns maar voor de Nieuw

Amsterdam, die voor het eerst na vijf oorlogs-
jaren weer in Nederland was.'

HET WELKOM
'Geen officieel woord van welkom of van

mededogen voor ons, schlemielen. Maar won-
deren gebeuren nog.
Er kwam een lief, fris meisjè dat op de kade
naar onze ontscheping had staan kijken, spon-
taan op ons toe en drukte mij drie tulpen in
de handen. Geloof me: die waren me dier-
baarder dan de mooiste welkomstrede. Ik

ging ook naar Sliedrecht waar Kuna, mijn ex-
verloofde, woonde. Ze had mij doodgewaand,
zei ze. Ze was met een andere man getrouwd

en verwachtte inmiddels haar derde kind.'

Epiloog
tin gedachten draai ik nog weleens een wacht
op een tinbagger-molen bij Banka en Billiton.
Andere keren voeren mijn gedachten mij
terug naar de prachtige, door palmen
omzoomde tropische stranden die ik heb
gezien. Dan weer ben ik in Birma, In Thai-
landt Cambodja of Indochina. Of op de kade
in Rotterdam, met die drie dierbare tulpen in
mijn hand. En soms komt mij weer het
moment voor de geest dat ik voor het eerst
van mijn leven de zee zag. Ik was toen twaalf
jaar. Wat een water!
Eén ding kon ik maar niet begrijpen - dat de
zee geen overkant had, zoals /lonze Merwede/l,
die ik als jongen van Giessendam zo goed
kende.
Maar nu weet ik het. Alle zeeën hebben een
overkant.

Ik heb het zelf gezien.'

Dit artikel is overgenomen uit het tijdschrift /lDe

Opmaat" van juni/juli 1998.

ARTSEN IN HARDINXVELD-GIESSENDAM
A. Dubbeldam -van der Waal van Dijk

De lijst met artsen in Hardinxveld-Giessen-
dam, gepubliceerd in het Mededelingenblad
van juli 1998 heeft veel reacties van onze
lezers opgeleverd. Zij meldden ons dat de lijst
niet geheel compleet was en gaven diverse
aanvullingen. Daarom volgt hier een bijge-
werkte lijst van de doktoren van Hardinxveld-
Giessendam.

1949 - 1991 Or. Van der Kampt
Boven-Hardinxveld,

gedeeltelijk vrije vestiging.
v.a. 1986 kwam Dr.Vroom de praktijk

versterken

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

? - 1881
1881 - 1925
1925-1945
1945-1949
1949-1979

1979 - heden

? - 1926
1926 - 1949
1949-1953
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Dr. Landsman

Dr. Graftdijk
Dr. Hueting
Or. Van Zinderen-Bakker
Dr. Lubbers / Or. Lubbers-

Klaaijsen
Or. Strop / Or. Strop-Cramer

Or. Zahlman

Dr. Schlemper
Dr. Karsen

1953-1955
1955-1986

1986 - heden

1913 - 1938
1938 - 1952
1952-1964
1964-1970

1970 - april 1999
vanaf april 1999

Dr. Pols
Or. Cornelis /

Or. Cornelis-Spijkerboer
Dr. Nijhuis /
Or. Nijhuis-van Ee

Or. Van den Burg
Or. Hilbrands

Or. Rollingswier
Or. Bakker
Or. Blokhuis
Dr. Braken



SCHENKINGEN DEPOT
Arnold de Haan

In 1956 werd de vroedvrouw 'juffrouw' Van
der Wal opgevolgd door mevr. Vis. Haar man
begon tegelijkertijd met een artsenpraktijk.

Tot 1925 was het pand van dr. Lubbers in de
Peulenstraat bewoond door Arie Hoogen-
doom. Hij had twee dochters. Een daarvan,
Bep, was arts in Leiden, zij erfde het huis en
bepaalde dat het doktershuis moest worden.
De familie Graftdijk bleef in hun huis vooraan
in Buitendams wonen, dus vestigde dr.
Hueting zich in 1925 aan het eind van de Peu-
lenstraat. Na het overlijden van mevrouw
Lubbers is het pand overgenomen door fam.
H. van Noordennen en is sindsdien weer een
woonhuis.

Or. Vis
Dr. Hammers. /

Or. Hammers-Cupido

1956-1985
1985 - heden

Pand Dr. Lubbers

Een drinkbeker/mok met tekst "50 jaar bevrij-
ding" en gemeentewapen van Hardinxveld-
Giessendam.
Schenking van mevr. W.F.van de Bree-Ooms.

Twee werpnetten.
Schenking van fam. Middelkoop, Sliedrecht.

Kopie tekening van van den Hoff in lijst voor-
stellende de Giessen met sluis en kerk.

Schenking van de Historische Vereniging Gies-
senburg en Schelluinen.

Examenstukken voor de akte "Nuttig handwer-
ken" in de vorm van verkleinde schaalmodel-

len van damesondergoed gemaakt door mevr.
van der Wiel-de Zeeuw omstreeks 1920.

Schenking van dhr. K.G.van den Wiel, Slied-
recht.

vroegere eigenaar JOH.BOUWMAN. De schil-
der die de naam aanbracht maakte echter een

spelfout want er had moeten staan "BOU-
MAN".

Schenking van mevr. Bouman.

Knipwerk in lijst achter glas met uit één stuk
papier geknipte tekst "Hoort na uwen vader
die u gewonnen heeft ende en veracht uwen
moeder niet als zij oud geworden is" , "Spreu-
ke 23 v 22", en de initialen "GKS".
Schenking van mevr. Blaauw.
Over de datering van dit stuk bestaat wat
onduidelijkheid. De archaïsche spelling sug-
gereert een laat 17e eeuwse datering. Bijbels
bleven echter heel lang in gebruik zodat we
ons daar niet op kunnen verlaten. Een date-
ring halverwege de vorige eeuw lijkt het
meest waarschijnlijk.

Grote rechthoekige zwart geverfde houten
reiskist met op het deksel de naam van de

Een houten naaidoos in de vorm van een

boek, aan de buitenzijde kunstig uitgestoken
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plantaardige ornamenten met op het deksel
als centrale voorstelling een pauw met opge-
stoken staart.
Een asbak met luciferhouder van "Bankatin".

Schenking van mevr. Van Dijk, Hoornaar. .
Beide voorwerpen zijn afkomstig uit voorma-
lig Nederlands Indië en werden door Indië-
ganger M.van Dijk in 1950 van daaruit mee-
genomen.

Kistje met schoenmakersgereedschap, een
plunjezak en een bultzak, beide van zeildoek
en een boetnaald voor netten.

Schenking van mevr. De Ruyter.

Wandbord (Delfts blauw) geschonken aan
G.G.Rietveld voor "40-jarigen trouwen dienst"
door werf "De Merwede". •

Wandbord (Goedewaagen-Gouda) ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van werf "De
Merwede" 1902-1952.

Schenking van mevr. Den Breejen-Rietveld.

Pentekening in lijst achter glas voorstellende
het stoomgemaal van Stenenhoek, gesigneerd
"B.Muis"

Schenking van dhr. j.Stam.

De Historische Vereniging heeft een

Reader-Printer te koop.

Gegevens: Het is een AGFA (aPEX LKL
beeldscherm 300 x 300 mm

9 kopieën per minuut op normaal

A4 papier

Afmetingen: br. 860 mm, hg. 630 mm,

diep 410 mmo standvlak 450 x 400 mm

Kompleet met handleiding en beschrijving., Het

apparaat is eind 1998 voor onderhoud bij AGFA

geweest en als nieuw. Weinig gebruikt.

Voor meer informatie en de benodige penningen

kunt u contact opnemen met de penningmeester,

Jan Dubbeldam (0184)613938 tussen 18.00-19.00
uur.
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RECENSIES
A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk

Onvoltooide Roem, geschreven door Jan H.
Verhoog
'Onvoltooide Roem' beschrijft in ruim zeven-
honderd pagina's het leven van de eerste
negen heren van Brederode, waarmee precies
de grens tussen de Middeleeuwen en de
Nieuwe Tijd wordt beschreven.
Het zijn niet alleen die negen heren van Bre-
derode, onze hele vaderlandse geschiedenis
van die periode herleeft door de beschrijvin-
gen van Floris V, Jacoba van Beieren, Karel de
Stoute van Bourgondië, Gulden Vlies orde en
de Hoekse en Kabeljouwse twisten.
De beschrijving begint in 1203 met Dirk I, de
drossraet en eerste heer Van Brederode,
wonend in zijn stamburcht in Santpoort. Hier-
na worden de opvolgende heren per hoofd-
stuk behandeld. Hun hele handel en wandel

wordt beschreven met daarbij uitvoerig de
politieke gebeurtenissen in hun tijd. Dit alles
wordt duidelijk ingedeeld in paragrafen, zodat
het heel gemakkelijk is om per periode b.v. op
te zoeken wat er in die tijd met de Alblasser-
waard gebeurd is. Het boek eindigt in 1473
met de dood van de negende heer, graaf
Reinoud de tweede. Inmiddels is hun domici-

lie verplaatst naar Vianen.
Hoewel dit boek niet bedoeld is als leesboek,
is het prettig en duidelijk geschreven. Dit
boek is een uitermate geschikte bron voor die-
genen die een scriptie moeten schrijven voor
hun studie geschiedenis, maar naar mijn
inzicht ook bruikbaar voor studies geografie
of sociologie. Tevens bevat het boek een schat
aan gegevens voor genealogisch onderzoek.
ISBN 9075440030/ NUGI 641 Uitgeverij De Coogh Bergen Noord·

Holland, prijs: f, 109,50 te bestellen bij de boekhandel.

Het Karretje op het Ottolandse Santpat,
deel 1 en 2

Geschreven en samengesteld door P. Hooikaas
Met deel 1 heeft de schrijver getracht iets van
de historie van Ottoland onder het stof van-
daan te halen.
De titel van deze boekjes verwijst naar het
liedje 'toen het karretje op de zandweg
reed ...'

Het eerste onderwerp gaat dan ook over de
staat van de wegen in de Vrije Heerlijkheid
Blokland, vervolgens neemt hij in willekeurige



volgorde allerlei zaken onder de loep die de
moeite van het vertellen waard zijn. Leuk
boek om te lezen.
Deel 2 neemt de lezer als het ware mee op
een wandeling door Ottoland, te beginne.n bij
de A om te eindigen bij de Vuilendam. Bij
iedere woning of boerderij wordt stilgestaan
en beschreven wie er in al die tijd gewoond
en geleefd hebben. Voor geinteresseerden in
de genealogie een boek om te smullen!
Deel 1 prijs, f 10,50, deel 2 f 22,50

Onder de Hemel de Polder. Cultuur, natuur
en kunst in de Alblasserwaard en Vijfheeren-
landen

Geschreven en samengesteld door Dick
Aanen, Piet Augustijn en Bert Woudenberg
De schrijvers laten in dit bàek diverse bewo-
ners van de Alblasserwaard en de Vijfheren-
landen aan het woord, die elk op hun eigen
manier verknocht zijn aan de polder waarin zij
wonen. Op een voor ieder toegankelijke wijze
vertellen zij hun verhaal. Deze uitgave is een
onderdeel van het totale project tOnder de
Hemel de Polder' waarin o.a. ook kunstenaars

aan mee gedaan hebben. zo staan er op
diverse plaatsen in de polder picknicktafels en
schuilhu~es.
Het boek is aangevuld met schitterende foto's.
Vooral de opnames van Gerco de Ruijter, die
een camera onder een vlieger heeft gehan-
gen, trekken de aandacht. Een minpuntje is
echter dat de onderschriften van deze foto's

niet altijd kloppen.
ISBN 90 76471 037 uitgave van Amber Asperen/Leerdam. Te bestel-

len bij de boekhandel. prijs: f 27,50

Van Aaks tot Zwei. Historische handgereed-
schappen in de Nederlandse en Vlaamse
bouwwereld. door H. Janse
Een boek over het gereedschap van de
ambachtsman door de eeuwen heen. Geor-

dend in beroepsgroepen zoals de steenhouwe-
rij, houtbewerking en de loodgieterij. Ieder
hoofdstuk wordt voorafgegaan door een oude
gravure en een gedicht die betrekking hebben
op het ambacht. De beschreven gereedschap-
pen worden verduidelijkt door tekeningen
en/of foto's. Deze uitgave is van betekenis
voor ieder die belangstelling heeft voor de

ontwikkeling van de ambachten in de bouw
en in oude handgereedschappen.
ISDN 90 12 08675 2 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

Sdu Uitgevers Den Haag. Te bestellen bij de boekhandel. prijs: f 95.'

Het Ruysschen als de Libanon. De Nijkerkse
Beroeringen in Bleskensgraaf in 1752.
Door drs. A.B.P. van Meeteren.

De titel verwijst naar een regel uit psalm 72.
Deze zinsnede werd destijds uitgelegd als de
adem van de Heilige Geest. Dit boek behan-
delt de historische en theologische achter-
gronden van de religieuze beroeringen rond
het midden van de achttiende eeuw in Ameri-

ka, Schotland en onze Republiek. De schrijver
heeft voor zijn doctoraalscriptie hiernaar
onderzoek verricht en dit na bewerking hier-
van geschikt gemaakt voor een breder
publiek.
Het boek begint met een beschrijving van de
moeilijke omstandigheden door de eeuwen
heen en in het bijzonder in Bleskensgraaf, de
geboorteplaats van de schrijver, de reformatie,
nadere reformatie en verdere politieke en eco-
nomische omstandigheden in de Alblasser-
waard. Zo probeert hij een verklaring te vin-
den voor de 'beroeringen' van die tijd. Voor
liefhebbers van kerkgeschiedenis een lezens-
waardig boek!
ISBN 90 802024 7 9 Te koop bij antiquariaat/uitgeverij Blassekyn te

Bleskensgraaf, Prijs: f 42,50

Waffere Momme Meer dan 1250 woorden

en uitdrukkingen in het Sliedrechts dialect.
Deze uitgave van de werkgroep dialect van de
Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht is
onderverdeeld in een aantal hoofdstukken,
die per hoofdstuk een onderwerp behandelen.
Zodoende staat alles overzichtelijk gerang-
schikt. Ook voor bewoners uit de omgeving
van Sliedrecht komen veel woorden en uit-

drukkingen heel bekend voor. Dit maakt het
boekje voor een tamelijk groot publiek inte-
ressant. De illustraties van Hans de Bree en de

opgenomen oude ansichten uit de collectie
van wijlen Piet ter Laak illustreren het geheel
op een leuke manier.
Verkrijgbaar bij de Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht en de

Sliedrechtse boekhandels. Prijs: f 19,95.
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UITGAVEN IN DE HISTORISCHE REEKS EN SPECIALE UITGAVEN DIE NOG
DOOR DE HISTORISCHE VERENIGING 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 Schalk 12,50

De Hongerwinter............... 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 Kaoi en Kloeve, deel 11 ....•.•.......•...•••...........•..•............••............••............•............•••........ 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

De Indiëgangers.................................... 27,50

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

Van boodschappen doen naar winkelen 5,00

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

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
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