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DE VOORZITTER
-~""n, nu bijna twee jaar geleden, Dick de
aftrad als voorzitter van onze vereniging
.' a er niet direct een opvolger voor deze
..:, die. Om deze lacune op te vangen heb ik
e·ijds gezegd voorlopig als interim-voorzit-=af~e willen fungeren. Op de laatste bestuurs, rgadering heb ik echter te kennen gegeven
a~ ik per 1 januari 2000 de voorzittershamer
I eerleggen. De laatste tijd ben ik vanwege
ij werk vaak de gehele week van huis,
-oda~ al het verenigingswerk in het weekeinde
oet worden afgehandeld.
In het weekeinde zijn er echter vaak nog
eel andere dingen die tijd vragen waaroor ik niet de nodige aandacht kan schenken
a zaken aangaande de vereniging.
Overigens blijf ik wel deel ui.tmaken van het
estuur maar dan met een andere taak.
.:tie de nieuwe voorzitter wordt, is nog niet
uidelijk maar ik heb er het volste vertrouwen
i dat ook hier weer een oplossing voor wordt
-' avonden.

.J

I de afgelopen periode is er door uw bestuur
" eer de nodige aandacht geschonken aan
monumenten. Zo is er in mei een brief uitgeaan naar de Rijksdienst voor de Monumen~enzorg in verband met de zorgelijke staat
vaarin het monument Binnendams 26 zich
bevindt.
In maart werd de gemeente aangeschreven
et het verzoek de hardstenen grenspaal, die
verband met de bouwactiviteiten tijdelijk
fan zijn standplaats op de Dam werd verwijerdf te laten reinigen.
I eerder, in februari, is een brief naar de
gemeente gegaan om in gezamenlijk overleg
~e komen tot een opwaardering van de Jodens~eegin samenhang met de sluis.
Helaas hebben wij tot op het moment waarop
ik dit schrijf (3 sept.) op beide laatste brieven
g geen antwoord ontvangen.

i

et drijvende eiland in de Wiel is een steeds
: rugkerend agendapunt op de bestuursvergaeringen van de laatste tijd. Het is al lang
ringend aan restauratie toef en het had nogal
Na~ voeten in de aarde voordat een accepta°l restauratieplan met bijbehorende tekeninen gereed was. Daarna moesten offertes wor-

den aangevraagd waaruit bleek dat een en
ander aanmerkelijk meer ging kosten dan
aanvankelijk was gedacht.
Op het moment van dit schrijven zijn de
. onderhandelingen nog niet afgerond maar we
verwachten dat binnen een redelijke termijn
met de restauratie kan worden begonnen.
Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij het 10jarig jubileum van museum "De Koperen
Knop" dat in september plaatsvond.
Onze vereniging was destijds nauw betrokken
bij de oprichting van het museum en wij hebben ook daarna, onder andere door de bouw
van de smederij annex wagenschuur, letterlijk
en figuurlijk, ons steentje bijgedragen om het
museum tot een succeste maken.
De doelstellingen van het museum en onze
vereniging vertonen dan ook veel raakvlakken
en ofschoon het museum formeel geen binding heeft met onze vereniging zijn de goede
onderlinge contacten altijd gebleven.
Dank zij de belangeloze inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers is het museum
geworden tot wat het nu iSf een museum om
trots op te zijn.
Bij dezen: proficiat!!!

BEZINNING
Arnold de Haan

Maakt u wel eens foto's tijdens uw vakantie,
en zo ja, wat staat daar dan op?
Bedrijven parken? Nieuwbouwwij ken? Ind ustrieterreinen? Vast niet, u komt thuis met
plaatjes van pittoreske plekjes, schilderachtige
dorpjes en eeuwenoude straatjes. Waarom?
Gewoon omdat u dat mooi vindt, omdat u
zich daar prettig voelt, omdat zoiets karakteristiek is.
Het is natuurlijk niet toevallig dat stadjes zoals
Buren , Heusden of Woudrichem, om maar
even dicht bij huis te blijven, zoveel bezoekers
trekken.
En wat dacht u van ons museum "De Koperen
Knop'? De bezoekersaantallen overtreffen de
stoutste verwachtingen. Dat wordt natuurlijk
ten dele veroorzaakt door d~ steeds wisselende exposities, maar ook in belangrijke mate
door de sfeer die het gebouwen de entourage daaromheen uitstralen.
Er komen vaak mensen in het Historisch Informatie Centrum die om uiteenlopende redenen
bladeren in ons fotoarchief.
Vaak hoor je dan reacties als "Wat was het hier
toch mooi vroeger" of "Wat zag het er toen
toch gezellig uit" of "Dat is nu een typisch
Hardinxvelds (of Giessendams) plaatje".
Die eerste reactie vind ik altijd wat bedenkelijk, want dat is in feite een projectie van het
heden op het verleden. De mensen die hier
rondliepen in de tijd dat die foto's werden
gemaakt zullen hun omgeving niet direct als
mooi hebben ervaren. De tweede reactie slaat
de spijker mijns inziens meer op de kop. Het
zijn in belangrijke mate de gezelligheid en de
ontspannen sfeer van toen die ons aanspreken. Een sfeer die we in het jachtige leven van
vandaag-de-dag vaak zo node moeten missen.
De derde reactie heeft alles te maken met herkenbaarheid.
Men vindt een foto karakteristiek voor Hardinxveld omdat daarop bijvoorbeeld de Rivierdijk te zien is waarlangs visnetten hangen te
drogen, of omdat daarop de watertoren
boven het groen uitsteekt.
Een karakteristiek plaatje voor Giessendam
kan een foto zijn van de sluis op de Dam of
van een diep in de dijk weggedoken oude
boerderij in Buitendams. Een foto daarente-

gen met een hoepschelf aan de dijk is voor de
gehele gemeente karakteristiek.
Herkenbaarheid is blijkbaar een belangrijk
element als vast oriëntatiepunt in een snel veranderende omgeving.
Vroeger was die omgeving ook veel meer herkenbaar. Er waren nog geen projectontwikkelaars die nieuwbouwwijken bedachten met
keurig rechte en evenwijdig lopende straten
waarlangs gelijkvormige huizen in dezelfde
kleur werden gebouwd.
Destijds liet men zijn huis bouwen naar eigen
inzicht, behoefte en draagkracht en aangepast
aan de voorhanden zijnde ruimte langs een al
bestaande weg of (hier meestal) dijk.
Dat resulteerde in een enorme variatie in
architectuur, afmeting, functie en ouderdom
van de bebouwing. Niet één pand was hetzelfde, aan elk pand kon men met enige zekerheid aflezen wat voor soort mensen er woonden, of ze rijk waren of arm, welk beroep er
werd uitgeoefend, of ze behoudend of vooruitstrevend waren, pronkziek of bescheiden
enzovoorts.
Die behoefte aan herkenbaarheid leeft nog
steeds. Let u maar eens op als u door een
nieuwbouwwijk loopt. De huizen daar zijn
weliswaar gelijkvormig, dus onpersoonlijk van
karakter, maar namen op huizen in smeedijzeren krulletters, huisnummers in kleurige keramiek of de tuinkabouter voor de deur zijn
onmiskenbaar uitingen van een behoefte aan
een eigen identiteit en herkenbaarheid.
Met het bovenstaande is een belangrijke, zo
niet de belangrijkste, functie van een monument verwoord en dat is de belevingswaarde.
Samengevat fungeert een monument in dat
kader als rustgevend, verademend, ontspannend en iets herkenbaars. Het lijkt mij dat een
belangrijk gedeelte van het maatschappelijk
draagvlak voor het behoud van monumenten
voortkomt uit dit soort, vaak moeilijk grijpbare, emotionele argumenten.
Natuurlijk heeft een monument ook nog
andere, meer duidelijk omlijnde functies,
afhankelijk van het kader waarin het wordt
geplaatst. Als het om rijksmonumenten gaat
met per definitie een bovenregionaal belang
3

UIT ONS

ARCHIEF

Arie C. Baardman

dan is die functie in het algemeen het veiligstellen en behouden van cultuurhistorisch
waardevolle onroerende objecten. Deze objecten kunnen variëren van complete forten, kastelen en kerken tot een Drentse plaggenhut of
een Giessendamse grenspaal.
Ook bij gemeentelijke monumenten is de
functie het veiligstellen van cultuurhistorische
waarden. Ditmaal echter meer gericht op het
lokale belang, de plaatselijke historie.

In ons archief bevindt zich een grote hoeveelheid verborgen schatten die, naar onze
mening, niet verborgen behoren te blijven.
Wij zullen trachten in de toekomst een deel
van deze schatten voor u op te delven en ze
via een vaste rubriek, "UIT ONS ARCHIEF",
aan u te tonen.
We beginnen met een aantal artikelen uit de
politieverordening van 1887.

Zo zal een Giessendamse schilderswinkel landelijk gezien niet veel opzien baren.
Binnen onze gemeente is dit echter een beeldbepaiend monument.

Lb :Rikkers
Rb : ?77

La.: de Jong.
Ra. : Stavast.

Waarschijnlijk hebben bovengenoemde veldwachters met behulp van deze verordening de
orde in ons dorp moeten handhaven.

Vandaar de foto bij dit verhaal die eigenlijk de
aanleiding vormde tot de hierboven verwoorde gedachtenspinseis. De gemeente heeft
onlangs op een aantallocaties
zitbanken
geplaatst. Het zal wel toeval zijn, maar één
van die banken staat vrijwel recht tegenover
het monument Buitendams 32, de voormalige
schilderswinkel van Jan de Jong.
Als u daar eens in de buurt bent, gaat u dan
eens even op die bank zitten en denk eens na
over de vraag hoe het toch mogelijk is dat een
zo bijzonder pand, waarvan vrijwel iedereen
overtuigd is dat het behouden moet blijven,
langzaam maar zeker tot een ruïne vervalt.
4

ALGEMENE POLITIEVERORDENINGVAN DE
GEMEENTEGIESSENDAM 1887.
Bepalingen ter bevordering van de openbare reinheid. gezondheid. rust en veiligheid
Art. 71.
Het schrobben of spoelen van de openbare
straat is verboden.
Art. 72.
Alle eigenaren van gebouwen, erven of tuinen, gelegen langs en aan wederzijde van de
dorpsstraat, zijn op hunne kosten verplicht

voor eene behoorlijke waterleiding naar de
gemeentestegen of naar de openbare vaart of
naar slooten of bijzondere putten zorg te dragen en behoorlijk te onderhouden.
Art. 74.
Bij vriezend weder mag niemand de straten of
stoepen van zijne woning schrobben, water
daarop noch op den weg zelven uitstorten of
laten lopen, noch de sneeuw daarvan wegruimen dan alleen voor de uitgangen der woningen.

zonder dat de trekdieren van luidklinkende
bellen voorzien zijn.
Art. 95.
Het zitten of spelen op de trappen of stoepen
van gebouwen, alsmede het leunen tegen die
gebouwen, is verboden.
Art. 96.
Het is te allen tijde verboden op de straten of
wegen,
getier,
geschreeuw,
luidruchtig
gezang, geraas of rustverstorende bewegingen
te maken.

Art. 76.
Niemand mag op of langs de wegen, dijken,
in de slooten, gantels, wateringen, kreken,
vlieten, of plaatsen binnen. deze gemeente
krengen, dood vee, mest, drek, vuil of onreinheden van wat aard ook werpen, noch zoodanige voorwerpen of speciën ter plaatse, die hij
verplicht is rein te houden, laten liggen.
Art. 77.
Het is verboden asch, zand, mest, aarde, puin,
turfmolm,
geslachte of gestorven dieren,
steenen of andere harde voorwerpen op de
kaden of in de havens, vaarten, slooten of
grachten, alsook op of langs de wegen, stegen
of andere openbare plaatsen te werpen, te
vegen, uit te storten of te laten liggen.
Art. 80.
Het is verboden, op straten of tegen gebouwen zijn gevoeg te doen of te wateren.
Art.83.
Slachters, noch andere personen mogen vee
ten gebruike slachten, dat niet gezond is, noch
daarvan of van gestorven vee eenig vleesch
verkopen, uitdelen of weggeven.
Art.88.
Niemand mag zwemmen of zich baden in
wateringen langs de openbare wegen, noch
geheel of gedeeltelijk vermomd of gemaskerd
zich op de openbare wegen bevinden.
Art. 91.
Het is verboden, als de wegen met sneeuw
bedekt zijn, met rij- of voertuigen te rijden

Art. 97.
In de gemeente mag niet sneller dan in eenen
zeer gematigden draf worden gereden, en
niet anders dan stapvoets om den hoek van
het huis, thans bewoond door JOOSTde JONG
en van dat, thans bewoond door CORNELIS
van der VLIES Sr, zoomede om den hoek van
het huis, Thans bewoond door DIRK BRANDWIjK en van dat, thans bewoond door JAN
BEUZEKOM.
Art. 99.
De voerlieden van elkander tegenkomende rijof voertuigen, moeten, voor zoveel de plaatselijke gesteldheid dit toelaat, van de hand, dat
is van de linker- naar de rechterhand uithalen,
ieder voor de helft van den weg. Waar uithalen niet mogelijk is, moet de voerman van het
onbeladen rijtuig, of, indien beide rijtuigen
beladen of onbeladen zijn, de voerman die,
die het naast is bij eene plaats waar gewisseld
kan worden, derwaarts rijden en aldaar
ophouden.
Art. 100.
N iemand mag met een kar of wagen, met
honden of ezels, binnen de gemeente over de
publieke wegen rijden, tenzij de geleider voor
zijne honden of ezels gaat, zullen de kar of
wagen bij donker weder aan de buitenvoorzijde voorzien moeten zijn van eene helder brandende lantaarn.
Personen beneden de 16 jaren mogen geen
voertuig met honden bespannen besturen.
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1 1.

r:=°loidersvan voertuigen, met honden of ezels
be pannen moeten bij het voorbijrijden door
f et tegenkomen van rij- of voertuigen, met
aarden bespannen, of van paarden, welke
bereden worden, stilstaan, zich voor de ezels
f honden plaatsen en wachten tot die rij- of
voertuigen of paarden voorbij zijn.
Art. 104.
Het is verboden bijenkorven te hebben binnen den afstand van 100 Meters, gemeten
van het midden der gebouwen of schuren.
De stieren moeten in de weiden door middel
van eenen sterken ketting aan een stevigen
paal in dier voege worden vastgezet, dat zij
ten minste 20 meters van alle .publieke wegen
of voetpaden verwijderd bi ijven en ook het
aangrenzende land van alle eigenaars of bruikers niet kunnen bereiken
Art. 106.
Eene kudde schapen langs de wegen in de
gemeente gedreven wordende, zal steeds
voorwaarts moeten gaan en de herder of
opzichter moeten zorgen, dat een uur afstand
binnen de tijd van twee uren door de kudde
wordt afgelegd, meerder of minder afstand
naar evenredigheid, zonder dat het den herder of drijver zal vrijstaan binnen de gemeente zich op te houden of te rusten, terwijl
geene kudde, grooter dan 25 stuks door de
gemeente mogen gedreven worden onder
opzicht van één herder, maar voor ieder
grooter getal een afzonderlijke herder of drijver zal behoren te zijn
Art 109.
Geene klederen, koopwaren of dergelijke
mogen op de wegen, op de stoepen of voor
de huizen worden uitgestald.
Het is verboden langs de wegen binnen een
afstand van 8 Meters uit het midden der rijbaan, wollen of andere stoffen te laten hangen of liggen.
Art. 111.
Niemand mag op de openbare wegen vliegers oplaten, in lantaarnpalen klimmen, of
daar brandende lichten zonder last van de
6

bevoegde macht blusschen.
Art. 112.
Het is verboden op de openbare wegen en
.voetpaden, straten of pleinen met geld, kaarten of dobbelstenen te spelen.
Art. 11 5.
Geene trapwagens of wieiers (vélocipèdes)
mogen na zonsondergang op den openbare
weg binnen deze gemeente worden bereden.
Art.116.
Zij die trapwagens of wieiers, of andere daarmede gelijk te stellen voertuigen op den
openbare weg berijden, moeten voor rij- en
voertuigen met paarden of andere trekdieren
bespannen, alsmede voor paarden onder den
man bereden of voor aangekoppelde paarden, op een afstand van minstens vijftig
meters rechts uit het spoor wijken en hunne
wagens doen stilstaan tot dat de rij- of voertuigen of paarden geheel voorbij zijn.
Indien zij rij- of voertuigen met paarden of
andere trekdieren bespannen, rijpaarden of
losse paarden willen voorbij rijden, moeten zij
de voerlieden, berijders of geleiders in tijds
van hun verlangen kennis geven en dezen in
de gelegenheid stellen, om hunne trekdieren
of paarden tijdens het voorbij rijden der trapwagens of wieiers te doen stilstaan.
Voor voetgangers moeten zij met hunne
wagens of wieiers rechts uitwijken, zonder dat
zij echter hun wagens of wieiers voor dezen
behoeven te doen stilstaan.
Art. 117.
Het is verboden met trapwagens of wieIers en
daarmede gelijk te stellen voertuigen om de
hoeken der huizen, thans bewoond door
JOOST de JONG en van dat, thans bewoond
door CORNELIS van der VLIES Sr, zoomeede
om den hoek van het huis, thans bewoond
door DIRK BRANDWIjK en van dat, thans
bewoond door jan BEUZEKOM, in deze
gemeente, anders dan langzaam te rijden.

Bepalingen omtrent hinderlijke ziekten.

is het tot groote dingen in staat.
***

Art. 118

Ook voor de eenzamen bloeien de bloemen.
***

Het is aan ouders en voogden verboden, naar
fabrieken en openbare of bijzondere scholen,
(naai-, brei-, en bewaarscholen
daaronder
begrepen) te zenden.
a. kinderen, die aangetast zijn door hoofdzeer
(tinea capitis), schurft, kinkhoest,of kwaadaardige oogontsteking:
b. kinderen uit gezinnen, waarin kinkhoest of
kwaadaardige oogontsteking
heerscht.
Art. 119.
Het is den Hoofden dier inrichtingen
den, de in het vorig artikel aangeduide
ren in de inrichting toe te laten.

verbokinde-

Art. 120.
De in het vorig artikel genoemde
hoofden
zien toe, dat bedoelde kinderen niet weder de
inrichting bezoeken, dan nadat door eene verklaring van eenen bevoegden geneeskunstoefenaar aan hem of haar is gebleken, dat er
geene besmetting
kan worden overgebracht.
De Historische
ster van een
MERWEBODE

Vereniging

is de gelukkige

groot aantal jaargangen

Het is de bedoeling

de

gepubliceerd

DE MERWEBODE
Sliedrechtsche

Uitgever

K.L. Visser

Courant

Jaargang 9 1886
Verscheen op woensdag

Men kan een held zijn zonder
winnen.
***

wanneer

veldslagen

te

Wanneer het ons welgaat hebben wij zelden
aan vrienden
gebrek; waar veel honing is
vindt men veel vrienden.
***
De meesten willen wel in een prieel met u zitten; maar met u in de woestijn, dat liever niet.
***
Een troetelkind van het geluk is niet geschikt
om een bedroefde te troosten.
***
Vrees niet wanneer het leven stormachtig
is:
uit de verwarring komt orde en schoonheid te
voorschijn. Eerst moet gij de norsche stem van
den somberen winter hooren, eer uw oor de
milde en streelende tonen verneemt, welke de
tong der lente in de bloesems lispelt.
***

dat ook uit dit onderdeel

Nieuwe

vergeten,

bezit-

en de NIEUWE MERWEBODE.

het archief, nu en in de toekomst,
zal worden.
Citaten uit:

van

Men wordt zo gemakkelijk
men vergeten wil zijn.
***

en

zaterdag

Oude gedachten. wijsheden. en andere
zaken
Kwalijk lopen is heel lastig,
Kwalijk nemen dikwijls kwastig,
't Kwalijke deugt meestal niet,
Maar wat ik voor 't kwalijkst houd?
Als men kwalijk is getrouwd.
***
Het hart is een klein voorwerp,
maar wanneer de liefde er in is ontstoken,

van

De geur van duizenden roozen geniet men
slechts één ogenblik,
doch de smart, welke
één harer doornen veroorzaakt, duurt langen
tijd na de prik.
***
Overdreven vrees is bij het kind verschoonbaar, bij de vrouw medelijdenswaardig,maar
bij de man verachtelijk en bespottelijk.
***
Een hoofd zonder
zonder garnizoen.

geheugen

is eene vesting

***

Het is meer schande een vriend
wen, dan door hem bedrogen
***
Men

treft

zeer weinige

te wantrou-

te worden.

veel monden aan die praten,
hoofden die denken.
***

en

Er zijn dingen die alleen voor den rechterstoel
van het eigen hart behooren gebracht te worden.
***
Het komt er opaan de plicht des levens te ver7

vullen, alsof men eeuwig denkt te leven en
wederom, alsof men elk uur sterven kan.
***

Iedere minuut die men in noodeloos tobben

het wezen, dat alles weet, waarvoor niets
verborgen is en waar tegenover zelfs ik een
nietige aardworm ben? Kleine booswicht
(snikkend): De juffrouw, mijnheer!
***

doorbrengt, is levensverspilling.
***

Nooit
is een vrouw welsprekender en
schooner, dan wanneer zij een goede of
groote daad verricht
***

Een ongeluksvogel: Een student riep uit: "'t
Is of er de duivel mee speelt, maar ik ben
toch een ongeluksvogel. Net stuurt mijn
oom mij twintig gulden, toen de brief klaar
was, waarin ik er hem vijftig verzocht."
***

Onschuld van het hart is het erfdeel der vrouw
en haar sieraad.
***

In 't verleden ligt het heden;
In het nu, wat worden zal!
***

Er behoort veel grootheid van ziel toe, om in
een oordeel over een tegenstander rechtvaardig te zijn.
***

't Is met de liefde als met ons leven, zij kan
veel doorstaan, en zij kan door een kleinigheid sterven.
***

Jammer dat de menschen meestal oprechter
zijn bij boos-zijn dan bij lief-zijn.
N iet alleen booze harten stichten veel ellende
maar ook slechte humeuren.
***

Gemengd nieuws
Misbruik van uitkeringen in 1886.

Donderdagmiddag vervoegde zich een man
uit de Anjelierstraat te Amsterdam bij den
bode van het begrafenisfonds, waarbij hij was
ingeschreven en vertelde onder het storten
van heete tranen, dat zijne vrouw hem ontvallen was, en dat hij nu zo graag 5 gulden op
voorschot wilde hebben. Snikkende ging de
man heen. Toen de bode den volgenden morgen kwam om den staat op te maken, vond
hij den man met zijne vrouwen
een heel
gezelschap in uitbundige vroolijkheid aan het
bitteren.
***

Kostschoolhouder (een jeugdigen
zondaar
onder handen nemend): Ja, mij hebt ge nu
een ogenblik kunnen bedriegen; maar wie is

Een bedelbrief.
Daar wij niet bij machte zijn advertentiekosten te betalen, verzoeken wij u beleefd
onze bede om hulp onder de ingezonden
stukken te willen op nemen. Wij lijden honger en gebrek. Straten, daken, boom en en
velden zijn met een dikke sneeuwlaag
bedekt. Wij zoeken voedsel en vinden niets.
Onze werkzaamheden, bestaande in het
opruimen van insecten, larven en ander
gespuis, waarvan boer en burger in de
zomer last hebben, zijn gestaakt. Wij kunnen ons niet in optocht naar het hoofd van
het gemeentebestuur begeven, of ons bij
de commissie tot werkverschaffing aanmelden, omdat wij daarvan geen heil verwachten. Wij verdienen geholpen te worden, wij
gebruiken geen sterken drank en gaan ons
in geenerlei opzicht te buiten. Ons levensgedrag is wellicht niet gansch onberispelijk,
maar wij zijn nog in geen enkel opzicht van
de zeden en gewoonten onzer voorzaten
afgeweken. Wij bidden de goede burgerij
om ons wat broodkruimels, wat stukjes
aardappel of ander voedsel te willen verschaffen door het eenvoudig op de sneeuw
te strooien, het zal dankbaar door ons worden opgepikt.
U dankzeggende voor de plaatsing dezer
regelen, hebben wij de eer te zijn
Ued. Dw. Dien.,
Musch, Vink & Co

FUNDEREN

OP HUIDEN?

Arnold de Haan

De meesten van u hebben vast wel eens het
verhaal horen vertellen dat kerken en andere
oude gebouwen ooit werden gefundeerd op
koeienhuiden, een hardnekkige mythe die
berust op een niet onbegrijpelijk misverstand.
In oude stukken wordt inderdaad melding
gemaakt van gebouwen gefundeerd op huiden.
Over koeienhuiden wordt in de bronnen ech-

De materialen die voor het verbreden van dit
draagvlak werden gebruikt moesten dan ook
behoorlijk stevig zijn om het gewicht van de
erop gebouwde muur te kunnen dragen. Hieruit blijkt al dat koeienhuiden daarvoor ten
enenmale ongeschikt zouden zijn.
Geen koeienhuiden dus, maar wat dan wel?
Om u nog even in spanning te houden eerst
het volgende:

ter niet gerept.
Dat er gefundeerd werd op huiden is juist.
Vele jaren ben ik, uit hoofde van mijn functie
als veldtechnicus bij de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig
Bodemonderzoek,
belast
geweest met de dagelijkse le.iding van diverse
grote opgravingen in Dordrecht.
In een aantal gevallen werden onder de
muren van gebouwen, veelal daterend uit de
periode vanaf de 1Se tot en met de l8e
eeuw, inderdaad huiden aangetroffen als
onderdeel van de fundering.
Het woord "huyd", zoals dat in oude stukken
in dit verband voorkomt, is echter in later tijd
niet meer begrepen en daardoor verkeerd
geïnterpreteerd. Men ging er van uit dat het
hier om de huid van een dier zou gaan en
omdat het meest voorkomende dier van enige
omvang nu eenmaal de koe was, is het misverstand ontstaan dat men ooit fundeerde op
koeienhuiden.
Er zijn echter ook huiden die niets met een
dier hebben uit te staan.
Het probleem waarmee men in Dordrecht, en
ook in andere plaatsen met een zachte ondergrond, te kampen had was dat gebouwen van
enige omvang na verloop van tijd dreigden te
verzakken. Dat zoiets ernstige schade aan een
gebouw veroorzaakt zal duidelijk zijn.
Het was dus zaak om funderingen zodanig te
construeren dat verzakkingen zoveel mogelijk
werden voorkomen. Dit trachtte men te bereiken door de basis van de fundering veel breder te maken dan de muur die er op werd
opgetrokken. Hierdoor werd de druk van de
muur op de ondergrond verdeeld over een
groter oppervlak zodat de druk per cm2 aanmerkelijk werd gereduceerd.

Zeker in een stad als Dordrecht, maar ook in
kleinere plaatsen langs de rivier zoals Sliedrecht en Hardinxveld, werden al sinds mensenheugenis schepen gebouwd.
Deze houten schepen hadden slechts een
beperkte levensduur. Na enkele tientallen
jaren was zo'n schip versleten en werd vervolgens gesloopt. Bepaalde onderdelen konden
worden hergebruikt voor nieuwe schepen en
andere onderdelen
konden in een geheel
andere context nog goede diensten bewijzen.
Welk onderdeel van een schip leverde nu bij
sloop het meeste materiaal op?
de huid
dus!
Voor onze voorouders, die daar mee te maken
hadden, was de term "huyden" bij gebruik als
onderdeel van funderingen zo gewoon dat
verdere specificatie absoluut overbodig was.
Dat men daardoor eeuwen later op het verkeerde been gezet zou worden kon met toen
niet vermoeden en ik ben ervan overtuigd dat
het idee van koeienhuiden onder een fundering toen tot grote hilariteit geleid zou hebben.
Scheepshuid dus. Het was rijkelijk voorhanden, het kostte weinig, was kwalitatief hoogwaardig materiaal en was vaak ter plaatse
leverbaar.
Dat zijn dus de huiden die ik tijdens mijn
onderzoek in Dordrecht veelvuldig als onderdeel van funderingen heb aangetroffen. Hetzij
in de vorm van losse planken, hetzij als grotere samenhangende delen, in het laatste geval
nog bijeengehouden door de sintels (een
soort krammen), die over de breeuwlatten
werden geslagen om het breeuwsel (vaak Ijs9

lands mos) te beschermen.
Onder deze huiden werd doorgaans een en
soms meerdere lagen houten balken of stammen gelegd om meer stabiliteit te verkrijgen.
Die stammen of balken, in vaktermen "kortelingen" geheten, vormden de basis van het
fundament. De huiden verdeelden de druk
van de muur over de kortelingen en vormden
tevens een vlakke ondergrond waarop direct
kon worden begonnen met het metselwerk.

Scheepshuid als basis van fundering zoals aangetroffen tijdens
R.O.B.-onderzoek langs de Wijnstraat in Dordrecht. Te zien zijn de
kortelingen,

die dienden ter verbreding van het draagvlak, met daar-

op de huid. In de bovenste delen is een las zichtbaar waarmee de
kopse verbinding

Met bovenstaande hoop ik het idee van funderingen op koeienhuiden, althans voor degene die dit leest, te hebben weerlegd. Dat
daarmee dit misverstand definitief naar het
rijk der fabelen is verwezen lijkt mij een illusie, het zal ongetwijfeld nO.g vaak de kop
opsteken.

tussen aansluitende delen werd gerealiseerd door

middel van een gedeeltelijke

overlapping

die van twee zijden werd

gekramd. Onderin is een horizontale naad tussen twee delen te zien
met daarin een breeuwlat die met sintels is vastgeklonken.

RONDRIT MET HET RIJTUIG.
Op 26 juni maakte een delegatie van de Rotary Sliedrecht e.o., bestaande uit de heren Van
der Salm, Zegelaar en De Leeuw, een rondrit
met de gerestaureerde wagonnette.
Zij waren uitgenodigd door het bestuur in verband met een schenking, als waardering voor
de vele activiteiten van de Historische Vereniging. Het bedrag werd besteed aan het
opknappen van de bekleding van het rijtuig.
Op de bok de heer De Leeuw, in het rijtuig de heren Zegelaar en Van
der Salm. Koetsier de heer H. Bons

Alvorens de rit begon koffie op het terras van Museum De Koperen
Knop
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Tussenstop bij Olt Ghiessen; borrel met dagelijks bestuur.

WIE. WAT. WAAR?
Regelmatig vindt u in het Mededelingenblad
een oude foto met de oproep ons te helpen te
achterhalen wie er op staat.
De groepsfoto die nu afgedrukt wordt, is
omstreeks 1932 genomen te Neder-Hardinxveld tussen de Boogbrug en het huidige
gemeentehuis.

Van de andere foto weten we niet zeker wie
deze dames zijn. Wij rekenen op Uw reactie.

CENEALOCIE.
A. Koorevaar

Voor U gelezen.
Na de Nederlandse Genealogische Vereniging
uit Naarden en De Nederlandse Leeuw heeft
nu ook het Centraal Bureau voor Genealogie
in den Haag een c.d rom. met daarop de
gegevens van 50 jaargangen van hun kwartaalblad.
Zo wordt het, zoals reeds in het vorige Mededelingenblad gemeld, mogelijk om thuis
achter de computer uw genealogische gegevens te verzamelen.

Oproep.

Waarschuwing
Nog steeds worden mensen die zich niet
bezighouden met genealogisch onderzoek, lastig gevallen door de Rotterdamse
boekhandelaar F.v.P.die onder diverse

3. Iemand zoekt gegevens en eventueel foto's
van Eigje van der Plas geboren in 1864 en
overleden in 1936.
Hebt u gegevens van genoemde families en
of personen, neemt u dan contact op met de
Historische Vereniging, Buitendams 77 in
Hard inxveld-Giessendam.

firmanamen probeert U een familiewapen te
verkopen.
Er is op geen enkele manier aan te tonen dat
deze wapens bij uw familie behoren.
Vrij recent hebben het CBG en het NGV hiervoor weer gewaarschuwd.

Er zijn diverse mensen die naar aanleiding van
hun genealogisch onderzoek ons vragen stellen.
Wij weten ook niet op alles een antwoord en
daarom doen wij een beroep op u om te
helpen met het vinden van de antwoorden.
1. Is er iemand die zich bezighoudt met de
familie Dankers ?
2. Heeft iemand gegevens en wetenswaardigheden met betrekking tot diverse takken van
de familie Timmer?

Familie Langeveld.
Mevr. M. Mulder-Faassen uit Wijngaarden
stelt haar gegevens beschikbaar aan de
11

Historische Vereniging om ook andere onderzoekers te helpen. Wij danken haar daarvoor.
Ze wil graag
weten in hoeverre Arriaentje
Langeveld geboren op 2-3-1794 te Hardinxveld en gehuwd op 15-8-1821 te Amsterdam
met Willem Vermooten, familie is van

6 maanden, begraven in de Nederlands
Hervormde Kerk van Giessendam. Tr.
Hardinxveld 29-4-17947777 (Gaarder
Hardinxveld.2.38)
Willemijntje
Krouwel
Uit het huwelijk vijf kinderen bekend
(klapper dopen 1776-1795 Sliedrecht 2.93v en HA.273)
a. Lena geb. Sliedrecht 30-8-1794, tweeling met
b. Paulus Langeveld, geb. Sliedrecht 31-81794, ged. 7-9-1794. Getuigen: Corstiaan
Krouwel en Arjaantje Langeveld. Geëxtracteerd 30-8-1827. Handelaar in hoe-

Cornelis Langeveld. Hij was korenmolenaar
van de Wipkorenmolen
aan het Diepje die in
1911 is afgebroken.
Wij hopen van u hierop de nodige reacties te
mogen ontvangen.

Parenteel van de Familie langeveld

pen en scheepswerfeigenaar samen met
ene Van Vliet uit Nijmegen.
Paulus heeft de Eijerlandse Polder op
Texel bedijkt.Voorzover
na te gaan heeft
hij geen nazaten op Texel achtergelaten,
die op hun beurt weer aldaar voor nageslacht hebben gezorgd.
Eigenaar van de koepel in de Peulenstraat
te Hardinxveld. Ovl. 1851. Gehuwd ...

1

Paulus langeveld

(langevelt)

afkomstig uit
Vlaardingerambacht,
molenaar,
diaken N H
kerk Nederhardinxveld
177J-1773,
17811783, 1786-1787;
ouderling
1790-1792
1798-1800
en ovl. 1809 tr. Hardinxveld

en
19-

10-1764 (Gaarder Hardinxveld.1.170)
Adriaantje Kroon (Ariaantje/Aryaantje),
ged. Hardinxveld (NH)
18-4-1739

Uit dit huwelijk in ieder geval
ba. Paulus Langeveld, aannemer. Leent
geld voor de herbouw van de Hardinxveldveldse kerk in 1843. Trekt zich

Uit dit huwelijk 9 kinderen zeker bekend, nrs
10 en 11 onzeker (voor gegevens uit klapper
dopen zie achter geb. data)
1. Jan Langeveld (Volgt 11)
2. Cornelis Langeveld, ged. Hardinxveld
25-1-1767 (H.4.109) molenaar, diaken
NH kerk Nederhardinxveld
1812-1814,
tr. Hardinxveld 17-9-1809 Neeltje Visser
(H.9.19). Als weduwe steunt zij financieel
de herbouw van de Hardinxveldse kerk
in 1843.
(Is deze Cornelis een rechtstreekse voorvader van de verderop genoemde Jo Langeveld7)
Uit dit huwelijk in ieder geval (volgorde
onbekend)
a. Paulus Langeveld. Steunt financieel de
herbouw van de Hardinxveldse kerk in
1843
b. Ariaan~e geb/ged
181011 3- 1- 1811
3.

Aryaantje,

in verband met onenigheid verongelijkt terug uit het Nederhardinxveldse
kerkbestuur, c.q. werd rond 1865 als
kerknotabele ontslagen en werd in
1866 overgeslagen bij huisbezoek
bb. Klaas Langeveld, aannemer. Voorzitter
kerkbestuur rond 1860. Weg uit kerk
bestuur (zie hierboven), c.q. werd als
kerknotabele rond 1865 ontslagen
c. Ariaantje geb/ged 29-9111-10-1795
d. Willem Langeveld geb/ged Giessendam
22/30-10-1796
(G.3.5)
e. Ariaantje geb/ged 17-8- 1799/8-9- 1799

(G 3.18 of 11.18)
5.

Giessendam 24-12-

ged. Hardinxveld

kerk NederHardinxveld
en ouderling
1837,1842-1844.
Leent geld voor de
herbouw van de Hardinxveldse kerk in
1843

11-9-1768

(H.4.121)
4.

Klaas Langeveld, ged. Hardinxveld 8-41770, aannemer, grondeigenaar, diaken
Hardinxveldse kerk 1803-1805 en ovl.
22-10-1819
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op de leeftijd van 49 jaar en

Leendert Langeveld, geb. Hardinxveld
1-3-1772 (H.4.137), aannemer, kerkmeester 1797, diaken 1807-1810 N H

6.

Teunis Langeveld (Theunis), geb. Hardinxveld 28-11-1773 (H.4.154), aannemer
en grondeigenaar. Tr. Hardinxveld

1-11-1799 johanna Maria de Haas (Gaarder Hardinxveld .2.54)
Uit zijn huwelijk 5 kinderen bekend
a. Ariaantje geb/ged Giessendam 19-101800/2-11-1800
(G.3.23)
b. janna geb/ged Giessendam 28-51802/13-6-1802 (G.3.30).
c. Paulus Langeveld geb/ged Giessendam
8-5-1804/20-5-1804
(G.3.43). Kerkmeester NH kerk NederHardinxveld 1829, opziener 1841. Leent
geld voor de herbouw van de Nederhardinxveldse kerk in 1843
d. Margrita (Margaretha) geb/ged Giessendam 15/22-6-1806
(G.3.55). Zij
huwt met j. Blokland. Als weduwe steunt
ze financieel de herbouw.van de Hardinxveldse kerk in 1843
e. janna geb/ged 30-12-1807/17-1-1808
(G.3.65)
Steunt herbouw van de Nederhardinxveldse kerk in 1843
7. Aryaantje geb. Hardinxveld 4-6-1775
(HA.154)
8. Aryaantje geb. Hardinxveld 4-7-1777
(HA.166)
9. Bastiaan geb. Hardinxveld 7-5-1780
(HA.187), korenmolenaar. Werd als
kerknotabele rond 1865 ontslagen
10. ?? doop 21-5-1789 Gaarder Hardinxveld
2.27
11. Teunis Langeveld geb/ged. Giessendam
17/23-7-1797
II

Jan Langeveld geb. Hardinxveld 13-101765 (HA.l00),
molenaar, diaken maart
1795- sept. 1797 Bedankt in 1795 als kerkeraadslid van de Hervormde Kerk te
Neder-Hardinxveld. Tr. Giessendam 21-51789 Geertje van Houwelingen. Vertrekt
naar Amsterdam.
Uit dit huwelijk vijf kinderen bekend
1. Paulus Langeveld ged. Hardinxveld
27-12-1789
2. Paulus Langeveld geb/ged Hardinxveld
22/30-1-1791
3. Teunis Langeveld geb/ged Hardinxveld
22/28-10-1792.
Tr.Amsterdam 16-6-1821 Sara

Vermooten, zus van Willem Vermooten die
15-8-1821 met Arriaentje Langeveld huwt.
Uit dit huwelijk in ieder geval
a. Geertje Langeveld geb. Amsterdam 18-41822 en ovl.Amsterdam 6-1- 1886.
Tr.Amsterdam 16-3-1848 jan Frederik
Corstius geb. 't Hoogezand 19-10-1819,
predikant, en ovl. St Anna bij Nijmegen
27-11-1888. Uit dit huwelijk
Antonius Corstius geb. Heerenveen 24-111856 en Sara Corstius geb. Schoterland
27-7-1861.
4. Arriaentje Langeveld (Volgt 111)
5. Klasina Langeveld geb/ged Hardinxveld
25/29-11-1795
III
Arriaentje Langeveld geb. Hardinxveld 23-1794 en ovl. Amsterdam 20-12-1837.
Tr. Amsterdam 15-8-1821
Willem Vermooten, (zie ook Bijlage 11)
ged. Amsterdam 21-10-1795, handelaar in
turf en brandhout en ovl. Amsterdam 16- 121830 na een hevige ziekte van 7 dagen. Uit
dit huwelijk 6 kinderen w.o.
1. Willem Vermooten geb. Amsterdam
11-5-1827, molenmaker. Tr. 22-5-1850 de
Amsterdamse Gerritje Pruijs geb. Amsterdam
8-11-1825. Verder zijn er geen gegevens
bekend.
In de vorige eeuw hebben de volgende personen geleefd in (de buurt van) Hardinxveld
Weet u meer van hen en kunt u hen plaatsen?
- L.A. Langeveld
- Baris Langeveld
- Agatha Barendina Langeveld
- Comelia Adriana Wisboom,
wed P. Langeveld
- Arie Marinus Langeveld
- Manes Langeveld die huwde met Margje de
Graaf.
Er was een buitenechtelijk kind Manis -geb/ged Hardinxveld 30-11/29-12-1799
- Evert van Langeveld gehuwd met Antje
Wijbrands, 4 kinderen, allen geboren begin
1800
Tot zover oude gegevens.

13

75 JAAR TIMMER
A. Kampman-Timmer.

Vervolgens hetgeen ik uit deze eeuw heb vergaard.

I
Cornelis langeveld geb. 21-9- 18 Korenmolenaar, later maalderij van Langeveld te NederHardinxveld. Tr.Barbara Florentina (Floor) van
Tricht geb. 25-2-18.
Uit dit huwelijk in ieder geval
1. Johannes Marinus Uo) langeveld geb.
Hardinxveld 28-7-1912, zand- en
grind handelaar te Hardinxveld-Giessen
dam.Tr. Giessendam 21-8-1937 (akte nr
25) Adriana Gerardina Dubbeldam geb.
Giessendam 13-10-1914, dochter van
Gerit Dubbeldam, schipper en
Willemijntje van der Vlies.Uit dit huwelijk zijn kinderen en kleinkinderen (mij verder onbekend)

In alle advertenties van de Supermarkt aan
het Peulenplein is dit jaar vermeld' 75 jarig
bestaan' .
Gedachten gaan dan terug naar het ontstaan
- van zo'n zaak. Het hoe en waar en waarom
men met een winkel begon. Het verloop van
zo'n winkel in al die jaren.
De grondslag voor een winkel was eigenlijk al
gelegd door verkoop aan huis in de avonduren. Al een aantal jaren ging vader Wim Timmer met klompen en touwen langs de boeren.
Dit als aanvulling op zijn loon dat hij als boerenarbeider verdiende bij Eim Beuzekom. Zij
woonden toen in een van de drie huisjes die
in Binnendams stonden waar nu de doorbraak
voor de Molenweg gekomen is.

Uit deze eeuw, uit de nalatenschap dokter
Lubbers:
- Cornelis langeveld geb. rond 1902, ovl.
Hardinxveld Giessendam 15-3-1971,69
jaar, weduwnaar van G. Kraaijeveld
Zijn zoons:
- C. langeveld
gehuwd met G. Langeveld-Boudewijn
kinderen
1.Cornelis (Kees) geb. HardinxveldGiessendam 1-7-1965
2.Jo geb. na 1965
A. langeveld
gehuwd met W. Langeveld-Langerak
kinderen 1.Marcel geb. HardinxveldGiessendam 11-6-1969
2.Arnaut geb. HardinxveldGiessendam 19-1-1971
3.lngrid Louise geb. HardinxveldGiessendam 17-2-1976
Paulus Cornelis langeveld, geb. rond 1872,
ovl. Hardinxveld-Giessendam 29-10-1960, 88
jaar, weduwnaar van P.A. Schroot
Zijn kinderen:
Alphen aid Rijn: C.A. langeveld X T.c. Langeveld-van Ieperen
Enschede: C. den Breejen-langeveld X B.
den Breejen
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Toen in 1924 bakker Westerhout een nieuw
huis met bakkerij liet bouwen kocht de fam.
W. Timmer het oude huis, ook met bakkerij.
Er was een ruimte van plm. 8m2 beschikbaar
die als winkel dienst kon doen. Men begon
met de verkoop van die levens- en schoonmaakmiddelen die als eerste levensbehoefte
gezien kunnen worden. Ook kregen de touwen en klompen een plaats. Klompen worden
nog altijd verkocht. Kostte een paar mannenklompen vroeger zo ongeveer 95 cent, tegenwoordig zit men toch al gauw tussen de 25 en
30 gulden. Een artikel wat dus al 75 jaar in
het assortiment zit. Alleen in de prijs zit wat
verschil, maar ja in de inkomens ook.
Met het langs de boeren gaan na werktijd
ging vader Timmer gewoon door nadat zijn
vrouw met het winkeltje begonnen was. Hij
bezorgde nu ook de boodschappen die over-

dag besteld waren. Om de winkel te bevoorraden ging vader Timmer als er grote markt was
naar de grossier in Gorinchem en kocht daar
wat hij nodig had. Piet den Dikken, de bodedienst, bracht het dan 's avonds mee naar
Giessendam.
In 1928 werd vader Timmer ziek en overleed
in 1929 op 41 jarige leeftijd. De oudste zoon
Marius , die naar de ambachtsschool ging
voor timmerman, had al tijdens de ziekte van
zijn vader het bezorgen 's avonds overgenomen. Later werd hij geholpen door zijn broer
Piet. De beide broers breiden ook nog baggernetjes in de avonduren voor de verkoop.
Toen hun jongste broer Leen (de huidige senior) oud genoeg was ging deze 's avonds hun
moeder helpen. Er waren inmiddels al veel
vaste klanten. Bij één ervan bracht hij elke
week alleen maar 1 doos Zwaluw lucifers. Wat
er zoal meer verkocht werd dan klompen en
touwen? Wat denkt u van bijv. 5 pond rijst
voor 12 cent, 5 pond soda voor 8 cent, 2 pakjes pudding voor 25 cent met gratis een
emaille schaaltje?
Ook werd er schelp- en schuurzand verkocht.
Dit werd niet afgewogen, maar gewoon afgemeten met zomaar een busje.
Zaterdagavond was de winkel tot 22.00 uur
open. De jeugd kwam dan pelpinda's kopen.
Deze werden voor de deur gepeld en gegeten. Na sluitingstijd moest dan de straat nog
geveegd worden, zodat het voor de zondag
weer schoon was.
Ook kwam men voor de minst belangrijke
boodschappen 's avonds nog achterom. Dit
liep vaak uit tot 22.00 uur en later.
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Toen Leen in 1939 van school kwam, heeft hij
eerst nog een halfjaar bij de groenteboer
Rinus van Houwelingen gewerkt. Maar al vlug
had moeder jaantje 3 dagen per week werk
voor hem. De rest van de week timmerde hij
bij zijn broers. Tijdens de oorlog ging het winkeltje gewoon door. Alleen moest men verplicht de winkel om 20.00 uur sluiten. In de
laatste oorlogswinter moest het pand ontruimd worden wegens bombardementen op
het station. De winkel werd tijdelijk verplaatst
naar een ontruimde slaapkamer in de houten
woning van broer Piet. Deze woonde in Buitendams.
Toen de diensttijd voor Leen in zicht kwam
vroeg moeder jaantje vrijstelling aan voor
haar jongste zoon. Hij zou ingedeeld worden
bij de eerste lichting die naar Indonesië zou
gaan. Dit kon echt niet met de werkzaamheden en kostwinnaarschap die hij had. Vrijstelling werd verkregen en de werkzaamheden
werden ook steeds meer. De winkel werd
langzamerhand te klein. Uitbreiden van het
bestaande pand was niet mogelijk. Er werden
plannen voor nieuwbouw gemaakt. Moeder
Timmer heeft wel de plannen gezien, maar
niet meer de realisering. Zij stierf in 1953. In
1954 betrok men het nieuwe pand.
Vanuit een winkel die in 1931 verbouwd was
tot een van 45 m2• Het assortiment was inmiddels behoorlijk uitgebreid, vooral met luxe
artikelen. In 1960 werd weer verbouwd, nu
tot een zelfbedieningszaak van 90 m2 met voldoende magazijnruimte. Dat dacht men tenminste.
In 1970 begon men met de plannen voor de
supermarkt in de Peulen. januari 1972 kwam
er weer een Wim Timmer (nu de junior) meewerken in het bedrijf. Het werd november
1973 voor de huidige zaak geopend werd.
Men had toen een winkelruimte van 400 m2
ter beschikking, welke in 1981 weer uitgebreid werd met 100m2 , zodat men nu dagelijks met 9 mensen in een zaak werkt van 500
m2. Wie had dat in 1924 kunnen dromen.

HOOGACHTEND,
uw DW. DN.

FA. A. V. HOUWELINGEN
GI ESSEN-OUDEKERK
TEL.

No. 8

•

';.;ó,\l',.

GIESSEN-NIEUWKER1<:Y'1
'>";'/1:.,;
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CENT
De redactie ontving een schrijven van de
organisatie Toerisme Vlaanderen en Brussel
over het Keizer-Kareljaar in Gent. Naar aanleiding van dit herdenkingsjaar worden er in
Gent onder andere twee tentoonstellingen
gehouden die wij graag onder de aandacht
van onze leden willen brengen.
In de Sint-Pietersabdij is in de periode van 6
november 1999 tot en met 30 januari 2000
de tentoonstelling "Carolus, Keizer Karel V
1500-1558 " te zien. De persoon van Keizer
Karel V staat hier centraal, wie is hij, wat zijn
zijn dynastieke wortels e.d. Aan de hand van
geschriften, kunstobjekten en werken van
ondermeer Titiaan, Durer, Gossaert, Cranach,

Van Cleve wordt de rol van Karel V belicht.
In het Museum voor Schone Kunst te Gent
wordt in de periode van 1 december 1999 tot
en met 19 maart 2000 de tentoonstelling
- "Mise-en-Scene, Keizer Karel en de verbeelding van de 1ge eeuw" gehouden.
Keizer
Karel wordt in deze tentoonstelling belicht
vanuit het oogpunt van de vorige eeuw.
Wanneer u meer informatie wilt over dit herdenkingsjaar kunt u contact opnemen met
Toerisme Vlaanderen en Brussel
t.a.v. Anna Sterk
Kennemerplein 3
2011 MH Haarlem
GSM 06-20492313

KORTE LEVENSSCHETS VAN JAN DUI(EL,
zoon van Frederik Dukel en Martijntje Verwoerd.
Geschreven door zijn kleindochter Camelia, dochter van Teunis Dukel en Wijntje Boogaard.

zame, stug volhoudende geslacht, wat mij
deed verlangen om dit alles aan de vergetelheid te ontrukken en op papier te stellen.

Als kind, doch ook later, luisterde ik graag
naar de vele verhalen, die mijn vader deed
over "vroeger", de tijd van zijn jeugd, zijn
latere leven. En steeds kwam hij weer terug
op zijn ouderlijk huis, waar hij met warme
gevoelens aan terug dacht. Zo is langzamerhand in mij een beeld ontstaan van dit arbeid16

Opa was één der oudsten van 13 kinderen,
geboren 08-12-1840. Zijn vader was boerenknecht, hetgeen een arm, zwaar leven betekende. De meeste boeren waren rijk ten koste
van hun arbeiders, die niets durfden zeggen
uit angst ontslagen te worden. Want de boeren waren solidair, werd er een knecht ergens
weggestuurd, kon hij er zeker van zijn bij
geen enkele boer meer aan het werk te
komen. Daardoor kon het gebeuren dat elke
boerenknecht op een absoluut minimum loon
moest rekenen. Er is onzegbaar geploeterd
door hun vrouwen om de magen gevuld en
de lichamen gekleed te krijgen. Vaak moesten
deze vrouwen nog enkele uren in de huishouding werken om geld bij elkaar te krijgen
voor klompjes, sajet om kousen te breien, of
aanvulling van de luiermand, die meer dienst
moest doen, dan dat hij opgeborgen kon worden. Dus werden de oudste kinderen, zo gauw
dit maar mogelijk was, ingeschakeld om moeder bij te staan in het huishoudelijk werk, dat
nooit afkwam. De vrouwen stapten 's morgens
om 6 uur uit de bedstee en dan was het rennen en zorgen tot 's avonds 9 uur, om daarna,

vaak doodop,
verdwijnen.

achter de bedsteedeurtjes te

Doordat er geen leerplichtwet bestond en opa
één der oudsten was, was er van schoolgaan
geen sprake. Zijn moeder zette hem in in het
arbeidsproces, zodra hij goed en wel kon
lopen, iets aangeven, naar een jonger broertje
of zusje omkijken, later een emmer aardappels schillen, matten kloppen, een boodschap
doen. Hij had intussen ook breien geleerd en
zo kon het gebeuren, dat hij op mooie zomerdagen op de dijk liep, al maar heen en weer,
druk breiend. Zijn moeder had, vindingrijk,
één van de kleintjes in de rolwagen gezet (een
soort open, lage kinderwagen met een steel
met dwarshout eraan). Een .touw om opa's
middel, het andere eind aan het dwarshout en
ziedaar: twee vliegen in één klap. Dat alles
was absoluut geen uitzondering. Arbeiderskinderen wisten niet beter, of het hoorde zo.
Dat ging zo door tot opa 11 of 12 jaar oud
was. Toen moest een jonger broertje of zusje
zijn taak overnemen en ging opa naar "den
boer". Waar weet ik niet, maar dat doet er niet
toe, want het was overal hard en lang werken.
Het enige verschil kon liggen in het feit, dat
de ene boerin betere kost op tafel zette dan
de andere en dat verschil was voor een jongen
op die leeftijd enorm belangrijk. Opa had het
waarschijnlijk niet al te slecht getroffen, want
van ziekte of verzwakking heb ik nooit
gehoord. Het was een taai ventje, weliswaar
klein, want later bleek hij te kort te zijn voor
militaire dienst en werd, zo vermeldt het officiële papier "finaal" afgekeurd. De minimum
lengte was toen 1.55m!
Dat leven ging zo door tot z'n 16e jaar. Toen
kwam de grote verandering. Zijn vader zei op
een avond, toen de kleintjes al naar bed
waren, "Jan, we moeten eens praten, je bent
nu 16 jaar, volwassen dus, het boerenwerk is
je goed geleerd en je weet hoe moeilijk het je
moeder valt de eindjes aan elkaar te knopen,
je moet nu je eigen weg gaan. We zullen een
plaats zien te vinden, waar je als inwonende
knecht kan worden aangenomen. Dan ben je
hier uit de kost en kan je, met zuinig te leven,

goed voor je zelf zorgen". Opa zal dit wel als
iets normaals hebben opgevat. Hij was geen
uitzondering, het moest doch dat wist ieder
kind van een arbeider.
Hij kwam in Giessendam terecht, bij boer Terlouw, een grote, mooie boerderij, die nu, jammer genoeg, is afgebroken. De steê stond tussen de Dam en het station. De boer stond niet
slecht bekend, alleen was die familie trots.
Hoe trots zal later blijken. En ze lieten de
knechts en meiden werken, nog harder dan
de doorsnee-boer. Opa heeft zijn best gedaan,
dat is wel zeker, want hij bleef er, jaren lang.
Maar hoe lang en hoe zwaar er gewerkt moest
worden, komt wel uit in een gezegde van opa,
dat bewaard is gebleven: "Een boerenmeid is
een boerenhond". Kennelijk had hij zielsmedelijden met die meisjes, die nooit klaar waren,
moesten hollen van de ochtend tot de avond
en geen uur voor zichzelf hadden. Hadden ze
dan nooit vrij? a, jawel, 1 uur per week catechisatie en zaterdagavond, nadat alle werk
klaar was en dat was voor een knecht om
ongeveer acht uur, mochten ze naar huis,
lopend natuurlijk. Als het te ver was, kwam
daar niets van en gingen ze het dorp in.
's Zondags waren ze vrij, buiten het melken
dan, dus dan zal opa wel naar 'Peursum
gewandeld zijn, een reis van een dik uur.
Maar opa raakte daardoor niet afgestompt
integendeel. Hoe ouder hij werd, hoe meer
het verlangen in hem opkwam te kunnen
lezen en schrijven. En hoe hij daar de tijd voor
los kreeg, weet ik niet, maar toen de bovenmeester van het dorp een avondcursus begon
voor hen, die nooit school gegaan hadden,
was opa van de partij. Hij zette door en kon
zich later goed behelpen met wat hij daar
heeft geleerd.
Later kreeg hij een meisje, dat ook zijn vrouw
is geworden, Teuntje van de Minkelis, geboren
22 juli 1845 te Giessendam. Toen hij 27 jaar
oud was en opoe 22 jaar, trouwden zij op 18
januari 1868 en kwamen te wonen in het
piepkleine arbeidershuisje, dat op het grondgebied van de boer stond en ZÓ, dat iedereen
kon zien dat er rangen en standen moesten
17
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zame, stug volhoudende geslacht, wat mij
deed verlangen om dit alles aan de vergetelheid te ontrukken en op papier te stellen.

Als kind, doch ook later, luisterde ik graag
naar de vele verhalen, die mijn vader deed
over tlvroegertl,
de tijd van zijn jeugd, zijn
latere leven. En steeds kwam hij weer terug
op zijn ouderlijk huis, waar hij met warme
gevoelens aan terug dacht. Zo is langzamerhand in mij een beeld ontstaan van dit arbeid16

Opa was één der oudsten van 13 kinderen,
geboren 08-12-1840. Zijn vader was boerenknecht, hetgeen een arm, zwaar leven betekende. De meeste boeren waren rijk ten koste
van hun arbeiders, die niets durfden zeggen
uit angst ontslagen te worden. Want de boeren waren solidair, werd er een knecht ergens
weggestuurd, kon hij er zeker van zijn bij
geen enkele boer meer aan het werk te
komen. Daardoor kon het gebeuren dat elke
boerenknecht op een absoluut minimum loon
moest rekenen. Er is onzegbaar geploeterd
door hun vrouwen om de magen gevuld en
de lichamen gekleed te krijgen. Vaak moesten
deze vrouwen nog enkele uren in de huishouding werken om geld bij elkaar te krijgen
voor klompjes, sajet om kousen te breien, of
aanvulling van de luiermand, die meer dienst
moest doen, dan dat hij opgeborgen kon worden. Dus werden de oudste kinderen, zo gauw
dit maar mogelijk was, ingeschakeld om moeder bij te staan in het huishoudelijk werk, dat
nooit afkwam. De vrouwen stapten 's morgens
om 6 uur uit de bedstee en dan was het rennen en zorgen tot 's avonds 9 uur, om daarna,

vaak doodop,
verdwij nen.

achter de bedsteedeurtjes te

Doordat er geen leerplichtwet bestond en opa
één der oudsten was, was er van schoolgaan
geen sprake. Zijn moeder zette hem in in het
arbeidsproces, zodra hij goed en wel kon
lopen, iets aangeven, naar een jonger broertje
of zusje omkijken, later een emmer aardappels schillen, matten kloppen, een boodschap
doen. Hij had intussen ook breien geleerd en
zo kon het gebeuren, dat hij op mooie zomerdagen op de dijk liep, al maar heen en weer,
druk breiend. Zijn moeder had, vindingrijk,
één van de kleintjes in de rolwagen gezet (een
soort open, lage kinderwagen met een steel
met dwarshout eraan). Een .touw om opa's
middel, het andere eind aan het dwarshout en
ziedaar: twee vliegen in één klap. Dat alles
was absoluut geen uitzondering. Arbeiderskinderen wisten niet beter, of het hoorde zo.
Dat ging zo door tot opa 11 of 12 jaar oud
was. Toen moest een jonger broertje of zusje
zijn taak overnemen en ging opa naar IIden
boerII. Waar weet ik niet, maar dat doet er niet
toe, want het was overal hard en lang werken.
Het enige verschil kon liggen in het feit, dat
de ene boerin betere kost op tafel zette dan
de andere en dat verschil was voor een jongen
op die leeftijd enorm belangrijk. Opa had het
waarschijnlijk niet al te slecht getroffen, want
van ziekte of verzwakking heb ik nooit
gehoord. Het was een taai ventje, weliswaar
klein, want later bleek hij te kort te zijn voor
militaire dienst en werd, zo vermeldt het officiële papier IIfinaalll afgekeurd. De minimum
lengte was toen 1.55m!
Dat leven ging zo door tot z'n 16e jaar. Toen
kwam de grote verandering. Zijn vader zei op
een avond, toen de kleintjes al naar bed
waren, IIJan, we moeten eens praten, je bent
nu 16 jaar, volwassen dus, het boerenwerk is
je goed geleerd en je weet hoe moeilijk het je
moeder valt de eindjes aan elkaar te knopen,
je moet nu je eigen weg gaan. We zullen een
plaats zien te vinden, waar je als inwonende
knecht kan worden aangenomen. Dan ben je
hier uit de kost en kan je, met zuinig te leven,

goed voor je zelf zorgen Opa zal dit wel als
iets normaals hebben opgevat. Hij was geen
uitzondering, het moest, doch dat wist ieder
kind van een arbeider.
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Hij kwam in Giessendam terecht, bij boer Terlouw, een grote, mooie boerderij, die nu, jammer genoeg, is afgebroken. De steê stond tussen de Dam en het station. De boer stond niet
slecht bekend, alleen was die familie trots.
Hoe trots zal later blijken. En ze lieten de
knechts en meiden werken, nog harder dan
de doorsnee-boer. Opa heeft zijn best gedaan,
dat is wel zeker, want hij bleef er, jaren lang.
Maar hoe lang en hoe zwaar er gewerkt moest
worden, komt wel uit in een gezegde van opa,
dat bewaard is gebleven: IIEen boerenmeid is
een boerenhondll• Kennelijk had hij zielsmedelijden met die meisjes, die nooit klaar waren,
moesten hollen van de ochtend tot de avond
en geen uur voor zichzelf hadden. Hadden ze
dan nooit vrij? a, jawel, 1 uur per week catechisatie en zaterdagavond, nadat alle werk
klaar was en dat was voor een knecht om
ongeveer acht uur, mochten ze naar huis,
lopend natuurlijk. Als het te ver was, kwam
daar niets van en gingen ze het dorp in.
's Zondags waren ze vrij, buiten het melken
dan, dus dan zal opa wel naar Peursum
gewandeld zijn, een reis van een dik uur.
Maar opa raakte daardoor niet afgestompt,
integendeel. Hoe ouder hij werd, hoe meer
het verlangen in hem opkwam te kunnen
lezen en schrijven. En hoe hij daar de tijd voor
los kreeg, weet ik niet, maar toen de bovenmeester van het dorp een avondcursus begon
voor hen, die nooit school gegaan hadden,
was opa van de partij. Hij zette door en kon
zich later goed behelpen met wat hij daar
heeft geleerd.
Later kreeg hij een meisje, dat ook zijn vrouw
is geworden, Teuntje van de Minkelis, geboren
22 juli 1845 te Giessendam. Toen hij 27 jaar
oud was en opoe 22 jaar, trouwden zij op 18
januari 1868 en kwamen te wonen in het
piepkleine arbeidershuisje, dat op het grondgebied van de boer stond en ZÓ, dat iedereen
kon zien dat er rangen en standen moesten
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wezen. De brede, statige, hoge boerderij,
daarnaast een pad van, naar ik schat 10
meter, met prachtig wit grind, daarnaast een
houten hek, dan kwam opa's huisje, één
kamertje breed, de deur opzij en een klein
zoldertje, dan achter de woonkamer nog een
klein hokje, wat je met enige overdrijving een
keuken kon noemen en daar hebben ze
samen gewoond en kinderen gekregen. De
eerste 4 kinderen zijn daar geboren.
Opa verdiende 6 gulden en moest daarvan
weer 1 gulden afstaan voor de huishuur. Vijf
harde guldens per week. Maar opoe bleek uit
hetzelfde taaie hout gesneden als opa. Want
toen hij op een avond thuiskwam, zei opoe
tegen hem: "Jan, ik heb er e~ns over nagedacht hoe we onze inkomsten zouden kunnen
vermeerderen. Uit werken gaan met 4 kleine
kinderen, gaat niet. Nu schoot mij vandaag
iets te binnen, er zijn hier in de buurt geen
winkels. Als ik nu eens wat boodschappen
kocht bij iemand, die korting wil geven en die
voor het raam te koop neerzet, wat denk je
ervan? Ik heb elke keer, als het kon, wat in het
centenpotje gedaan, het beginkapitaal is er en
zo kan ik er thuis een paar centen bijverdienen".
Dat zal in één avond niet beslist zijn, maar het
gebeurde. Er kwamen boodschappen achter
de vitrage te staan en 0 wonder, het gelukte!
De vrouwen uit de naaste omgeving vonden
al gauw de weg naar opoes "winkeltje", wat
een welkome afwisseling was in hun dagelijkse sleur-leventje. Want opoe was goedlachs en
bleek geknipt te zijn om haar waren met een
praatje en een grapje aan de "vrouw" te brengen.
Intussen deed opa trouw zijn werk, gehoorzaam, zonder slaafsheid. Als het moest kon hij
voor zichzelf opkomen en. dan op zijn eigen
snaakse manier. Hij had eens de steel van een
riek gebroken en daar moest hij het nodige
over horen. Het werd opa op een gegeven
moment zeker te gortig, want hij zei op zijn
rustige, droge manier: " Ja boer, dat zal jouw
nooit overkomen". "Wat bedoel je daarmee?"
snauwde Terlouw. "Nou, jij hebt nooit een riek
vast". Prachtig vind ik zoiets.
18

Achter de boerderij strekten zich de landerijen
uit en vaak stond de boer bij het hek, dat de
scheiding vormde tussen het erf en de weiden, maar niet om zich te verlustigen in het
.mooie weer of de beste stand van het gras.
Nee, hij legde zijn lange uitschuifbare kijker
op het hek en keek daardoor loerend, of zijn
knechts wel hard genoeg V\(,erkten.Je kan al je
goeie geld toch zomaar niet te grabbel gooien, daar moest wat voor gedaan worden.
Op een goede (of beter, kwade) dag kwam de
boer naar opa toe en zei: "Jan, ik hoor dat je
vrouw nogal wat boodschappen verkoopt, dus
nou je toch meer inkomen hebt, kan er wel
één gulden van je loon af, dacht ik zo". Dat
opa die vent toen geen klap in zijn gezicht
gegeven heeft, vind ik een rechtstreeks wonder. Het zal wel gestormd hebben van binnen,
maar rustig zei hij: "jij haalt twee dingen door
elkaar. Ik werk bij jou voor een overeengekomen bedrag. En mijn vrouw werkt in haar
eigen tijd en daar heb jij totaal niets mee te
maken.
De verstandhouding werd er zodoende- niet
beter op, maar gelukkig kwam er voor opa
een keer in zijn lot. Op een avond kwam opoe
hem bij de deur van hun huisje tegemoet met
een blij en opgewonden gezicht. "Jan, nou
moet je eens raden wat ik deze week schoon
heb verdiend". En eer opa kon antwoorden
barstte het eruit: "de hele huishuur!!". Opa
zakte op de eerste de beste de stoel neer en
zat opoe stomverbaasd aan te kijken. Een hele
gulden in een week tijd verdiend en dat zonder de deur uit te hoeven. En opeens opende
zich voor hem zo'n vergezicht van mogelijkheden, dat hem het verdere van de avond stil in
zijn hoekje deed zitten. Maar de hersens van
dat kleine taaie ventje werkten koortsachtig.
Na een nacht woelen en nog een dag wikken
en wegen, stond zijn besluit vast.
"Teuntje", zei hij 's avonds, "als jij hier in huis
zoveel geld kan verdienen zie ik wel kans er
vijf gulden bij te verdienen. Ik ga weg bij Terlouw, boerenknecht kan ik altijd weer worden,
maar ik probeer het, ik waag het". Nou er kan
gerust van een waag gesproken worden. Vier
kinderen, een onzekere toekomst en de onge-

nade van de boer stonden hem te wachten.
Maar, 0 glorie, hij schudde het juk der dienstbaarheid van zich af en zei de boer de dienst

op.
Dat de boer kwaad werd, is te weinig gezegd,
witheet, woedend was hij. Dat zo'n miezerig
naar arbeidertje het durfde wagen, de eerste
sport van de maatschappelijke ladder te gaan
beklimmen en zich te ontworstelen aan zijn
zeggenschap. Honds-ondankbaar
was dat
volk, dat zag je maar weer. "En zo gauw
mogelijk uit mijn huis, dat snap je zeker wel
hè? En je hoeft niet met hangende pootjes
terug te komen, je gaat eruit en je zet geen
stap meer op mijn erf".

de hele voorkant voor winkel en kon zodoende zijn assortiment uitbreiden. Alles, letterlijk
alles, behalve manufacturen, verkocht hij. De
kinderen waren toen al groot genoeg om te
helpen en ik heb mijn vader wel horen vertellen over mosterd fijnmalen met een kogel in
een kom, over stroop tappen, boodschappen
wegbrengen enz.
Toen zijn oudste zoon Frederik in de zaak ging
meewerken, liet opa de schuur, die achter aan

Dat is gelukkig ook nooit nodig geweest. Opa
maakte netjes de week vol, kreeg voor 't laatst
zijn zuur verdiende vijf gulden en ging als vrij
man naar huis.
Achter zijn huisje stond een kruiwagen, die hij
al netjes had schoongeschrobd en 's maandags startte hij vol moed zijn loopbaan als
"winkelier".
En het ging, warempel het ging. Hij was
gewend aan lang en hard werken en dat
kwam nu goed van pas. Geen klant was hem
te ver. Geen bestelling te klein, hij was eerlijk
als goud en verkreeg langzamerhand een
vaste klantenkring. Maar toen was de kruiwagen al verruild voor een hondekar en kon hij
opoe al aardig wat meer toestoppen dan 5
gulden.
Inmiddels woonden zij allang in een ander
huis. Zij moesten immers zo gauw mogelijk
uit hun "diensthuis". En of het zo wezen moest,
het huis naast het hunne kwam leeg en daar
trokken zij in. Later kwam het huis daarnaast
leeg en aangezien dat groter was en het kinderaantal gestadig toenam, verhuisden zij
weer. Toen was ook de hondekar te klein
geworden en kon men opa met paard en
wagen door het dorp en ook daarbuiten zien
rondrijden. Het was een flinke, platte wagen
met twee deksels, die in het midden scharnierden. En na, niet eens zoveel jaren later kon
opa het huis kopen wat weer dáarnaast stond,
liet er een flinke verdieping opzetten, benutte

het huis gebouwd was, inrichten tot kaasopslagplaats. Hij kocht van de boeren in de
omtrek de zelfgemaakte kazen, die zij in hun
kaasbrikken huis-aan-huis bezorgden. En zo
was de groothandel in kaas ontstaan.
Maar wat is daar gewerkt in dat huis, tot 10
uur 's avonds en 's zaterdags tot 12 uur was
de winkel open en ome Frederik, inmiddels
getrouwd, ging nooit voor 10 uur naar huis.
Het lijkt veel te gek en te veeleisend, maar ik
heb mijn vader altijd horen zeggen, dat er
heel veel gelachen en gezongen werd in dat
grote huis met zijn 10 kinderen, een meid en
een werkster, dus zal het niet zo zwaar gevallen zijn. Wie had dat ooit kunnen denken. Jan
Dukel, het boerenarbeidertje van weleer, had
nu de grootste kruidenierszaak van het dorp
en het ging hem, tot zijn dood (24-07-1916)
toe, heel goed.
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UIT DE OUDE DOOS

Begrafenisbedienaar. vroeger doodbidder genoemd.

G.F. van Wijk

klas begrafenis moest worden.
Over het algemeen werd het wel een tweede
klas, want voor een gewone arbeider was het
prijsverschil al snel te groot. Elke gulden werd
twee keer omgedraaid voor deze werd uitgegeven.
Tegenwoordig is bijna iedereen wel verzekerd
maar dat was vroeger wel anders.
Bij het sterfhuis werden meestal de blinden
voor de ramen gesloten, of werden er lakens
voorgehangen als teken van rouw.
De overledene werd meestal thuis opgebaard,
een aula of rouwcentrum was er niet.

Dit beroep heeft mijn vader Bastiaan van

Wijk (08-03-1886 - 24-08 19.63) jarenlang
uitgeoefend in Boven-Hardinxveld.
Ongeveer in de periode van 1932 tot 1956.
De exacte data zijn hiervan helaas niet meer
bekend.
Veel oudere mensen zullen het zich nog wel
weten te herinneren dat als er iemand was
overleden mijn vader, of één van de andere
doodbidders, geroepen werd. Dit gebeurde
meestal. door een familielid van de overledene. Met deze persoon ging men dan naar het
"sterfhuis", daar werd dan de tekst voor de
rouwkaart, in tweevoud, opgemaakt. Eén
exemplaar voor de familie en de andere voor
de "aanzegger",
Door de familie werd een lijstje opgegeven
met namen en adressen waar het overlijden
bekend moest worden gemaakt.
De rouwkaarten per post versturen was vaak al
te kostbaar. Alleen familie of bekenden die
ver weg woonden werd het overlijdensbericht
per briefkaart
toegestuurd.
Binnen de
gemeente werd de, zelfgeschreven, kaart aan
de deur voorgelezen door de doodbidder.
Weer wat later kwamen de rouwkaarten.
Deze adressen varieerden soms uiteraard van
het eindje van De Bout tot aan de sluis. Trap
op en trap weer af, langs al die dijkhuizen.
"Huisterdemop" werd dat toen genoemd. '
Daarna ging men met de doodbidder naar de
kistenmaker. Dat waren in die tijd Coenraads,
Elias de Kok of Wervenbos.
In overleg met de betreffende familie werd
dan ook bepaald of het een éérste- of tweede20

Op de dag van begraven kwamen de lijkwagen, zes dragers en de begrafenisbedienaar
en de eventuele volgkoetsen, al naar gelang
er geld voor was, naar het huis van de overledene.
Ook werd er wel vanuit de kerk begraven. Een
heel verschil met nu.
De overledene werd ook vaak door buren
gedragen.
Er was toen nog maar één begraafplaats, in
het Krommegat.
Vanaf het sterfhuis liep de doodbidder voor
de lijkwagen, aan elke kant van de lijkwagen
drie dragers en achter de lijkwagen liep dan
de familie. Keurig twee aan twee.
Na de plechtigheid werd teruggelopen naar
het sterfhuis. Daar werd dan nog een kopje
koffie of thee gedronken en daarna ging ieder
weer huiswaarts.
De kleding was altijd helemaal zwart. Alleen
als er een kindje begraven moest worden, dan
droeg men witte handschoenen en witte tressen.
Ook gebeurde het wel, als het om een
baby'tje ging, dat het kistje tussen de vader
van het overleden kindje en de begrafenisbedienaar in werd gedragen. Mijn eigen vader
kwam dan, na zo'n begrafenis, diep bedroefd
naar huis, erg begaan met de verdrietige
ouders.
Eenmaal, in de oorlog, moest hij weer naar de
dodenakker. Dat was de moeilijkste periode in
zijn leven.
Zijn eigen dochter, schoonzoon en kleindochtertje zijn alle drie door verdrinking na een
bombardement om het leven gekomen. Zij

voeren op een binnenvaartschip
en op het
moment dat ze van het schip naar een schuilkelder aan de wal wilden vluchten zijn ze door
de luchtdruk van een bombardement
over-

Hij huilde dan als een kind.
Velen van de oudere generatie zullen Bas van
Wijk wel gekend hebben, Hij was een rustige
man, met voor iedereen een praatje.

boord geslagen en alle drie jammerlijk
dronken. Wat een verdriet.
Door dit alles kon vader intens meevoelen

Mevr. G.F. van Wijk
Peulenlaan 143

vermet

de families van andere oorlogsslachtoffers.
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INCEZONDEN
Aannemers te Hardinxveld-Giessendam.
H,W.G. van Blokland-Visser

Bij mijn onderzoek naar het ontstaan en
geschiedenis van 130 jaar aannemers Visser
en 100 jaar Visser en Smit aannemingsmij.
te Papendrecht, kwam ik bij enkele aanbestedingen van werk, de namen tegen van
aannemers uit Hardinxveld en Giessendam.
Mijn verhalen hierover publiceer ik in het
kwartaalblad van de Historische Vereniging
West-Alblasserwaard.
In 1879 bij de inschrijving voor de bouw
van een nieuw stoomgemaal bij de uitwateringssluizen bij Katwijk aan Zee, in opdracht
van Het Hoogheemraadschap
de Rijnlanden
de volgende aannemers; 1e T. Swets AZ
(f 330.000,) uit Hardinxveld, 2e G. Vlot
(f 318.000,-)
uit Hardinxveld en 3e
L. Brand ( f 290.000,-)
uit Giessendam.
Gezien de bedragen (voor die tijd hele grote
bedragen), moeten het toch vrij grote aannemers geweest zijn.
(Is er iemand die iets weet over de bovengenoemde personen en hun bedrijven 7)
Het werk werd gegund aan J. Visser GZ in
maatschap met A.J. Schouten, voor een
bedrag van f 213.780,-)
J. Visser was één
van de gebr. Visser, het latere Visser en Smit
aannemers te Papendrecht.
Inschrijving
te Ridderkerk
1904 voor de
aanleg en bouw waterleiding/watertoren,
ontworpen door Visser en Smit architecten
en uitvoerders van drinkwaterleidingen.
Hier schreven de volgende aannemers in; 1e
Jan Kamsteeg en Klaas Leenman voor
(f 137.000,-)
uit Giessendam, 2e Aart van
Duren (f134.747,-)
uit Giessendam.

(J.T. Visser, zoon van de ontwerper Mart Visser
schreef ook mee in voor het werk).
Het werk werd gegund aan Aart van Duren,
als borgen stelde hij (nu zou dat een bankgarantie zijn) zijn schoonvader Cornelis Benders
uit Hardinxveld, koopman in hoepels en Klaas
Leenman, aannemer te Giessendam.
Na de gunning van het werk werd er toch
even nagetrokken door de burgemeester van
Ridderkerk, bij de burgemeester van Giessendam of de aannemer en zijn borgen wel
gegoed waren (kapitaalkrachtig
en betrouwbaar).
De burgemeester van Giessendam laat op 22
september
1904 aan de burgemeester
van
Ridderkerk weten (vertrouwelijk);
naar aanleiding van uwe missive d.d. 21 dezer "kabinet" is
het mij aangenaam u, edelachtbare met voldoen-

te kunnen

de zekerheid
aannemer

Aart

melden,

van Duren

man als solide personen

dat zowel

als borg

bekend

Klaas Leen-

staan. De aanne-

mer van Duren is tevens gemeenteontvanger
Giessendam,

terwijl

zijn capaciteit
drinkwaterleiding

mij bovendien

ten opzichte
nog

van

bekend

is dat

van het maken

eener

nimmer

gebracht. De borg Leenman,
voerde al zeer verschil/lende

de

in

twijfel

is

is ook aannemer en
werken van open-

baar belang uit. De burgemeester
van Giessendam, Laurense jr. (de naam van de burgemeester
weet ik niet

of die correct is)

De personen worden als volgt omschreven; A.
Van Duren, gevraagd crediet f 15.000,aannemer, de aangevraagde is iemand van zeer
eenvoudige afkomst die zich door eigen energie in de hoogte heeft gewerkt. H ij was als
onderbaas en opzichter bij meerdere aanne21

mers werkzaam, speciaal op het gebied van
waterwerken, heeft geheel Europa bereisd.
Jarenlang werkte hij voor eigen rekening, hij
moet wel wat geld verdiend hebben, althans
hij kocht in het voorjaar van 1903 te Giessendam een huis voor ca f 5.000,- en vestigde
zich als particulier. Sedert enige tijd treedt hij
weder als aannemer op (hoofdzakelijk voor
het aanleggen van gas- en waterleidingen).
Persoon in kwestie, gehuwd, geniet zowel persoonlijk als in zaken ene gunstige reputatie,
kan over voldoende bedrijfsmiddelen beschikken en komt zijn verplichtingen prompt na.
Later heeft hij nog wat van zijn schoonouders
(schoonvader Cornelis Benders, koopman in
hoepels te Neder-Hardinxveld) te verwachten.
Ter plaatse ziet men geen bezwaar in het
gevraagde crediet te verlenen 28-12-1904.
De Borgen;
Cornelis Benders, particulier (koopman in hoepels) uit Neder-Hardinxveld gegoed als borg
voor f 135.000,-.
Waarschijnlijk wordt door u bedoeld Corn.
Stolk Benders, wiens schoonzoon enige tijd
geleden aannemer werd voor de waterleiding
te Ridderkerk.
Bedoelde persoon is koopman in hoepels en
verschaft aan ruim 80 mensen werk, hij heeft
een goed bestaan en een eigendom van
f 15.000,-, terwijl hij ook een lijfrente heeft
of jaargeld van een overleden oom van omstreeks f 1.000,- per jaar, waarvoor een kapitaal van f 80.000,- is vastgezet.
Ofschoon hij een huisgezin heeft van 7 kinderen, leven zij erg ruim en komen overal flink
voor de dag. Hij is een net persoon in levenswandel en in zaken goed te vertrouwen.
28-12-1904 Klaas Leenman, aannemer,
gegoed als borg voor f 15.000,- de aangevraagde is een zeer ijverig, eerlijk en oppassend persoon. Hij neemt hoofdzakelijk sluis
werken aan en werkt tezamen met Kamsteeg,
onder de firma Kamsteeg & Leenman.
Zij doen goede zaken en betalingen gaan
prompt, K. Leenman bezit eigendommen en
kan wel goed geacht worden als borg voor
bovenstaand bedrag 28-12-1904.
Ook over bovenstaande personen zou ik wat
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meer willen weten. Heeft iemand er gegevens
over en eventueel foto's, of heeft iemand zich
al uitgeleefd in het optekenen van de verhalen en geschiedenis van de aannemers in
Hardinxveld en Giessendam?
Ik kwam wel gegevens tegen in het boek van
Drs. P. Den Breejen Kzn, "Hardinxveld en Giessendam. Van vissers- en hoepmakersdorpen
naar industriegemeente".
Ik citeer een stuk over de aannemers in Merwestreek uit het boek van Dhr. Den
Breejen:"Reeds vroeg waren hier aannemers,
die de dijken moesten onderhouden of
opnieuw aanleggen na een dijkdoorbraak, het
werken onder zware omstandigheden was
men hier al gewoon o.a. in de grienden, buitenaf werken enzovoort".
Om werk te kunnen aannemen of een stoommachine voor een heistelling te kunnen aanschaffen, was geld nodig. De aannemers uit
de dorpen langs de Merwede kwamen dan
ook uit de gegoede boerenstand of burgerij
(of hun vrouwen kwamen hier uit). Aannemers
behoorden vaak tot de dorpselite, zoals de
burgemeester, de dokter en de dominee. Ze
woonden ook in een herenhuis en zaten in de
gemeente-besturen e.d.
Succes in de aannemerij was niet zozeer dankzij opleiding, maar met name door inzicht van
zaken en het durven nemen van risico's. Ook
zakelijke betrouwbaarheid en familie speelden
daarbij een rol.
Er moesten borgen gesteld worden bij het
aannemen van een werk, een soort bankgarantie, meestal door iemand uit de familie of
schoonfamilie.Aannemers hadden vaak een
ruimere kijk op de dingen. Ze keken verder
dan de dijk en waren meer zakelijk en minder
conservatief dan hun dorpsgenoten.
Het risico dat zij liepen was groot, tegenslag
met het werk, slechte weersomstandigheden,
het stilleggen van werk bij een strenge winter,
crisis enz., konden een gat in het kapitaal van
een ondernemer slaan.
Sommige aannemers hielden daar rekening
mee en leerden hun zonen al het werk uit de
praktijk als, metselaar, timmerman, heier en
uitvoerder, zodat in tijden van nood zij toch
een vak hadden om op terug te vallen.
Er valt natuurlijk nog veel meer over de aan-

nemers uit de Merwestreek te vertellen, alle
tegenwoordig grote bedrijven, scheepsbouw,
aannemers en baggerbedrijven komen hier
van oorsprong vandaan.

H.W.G. van Blokland- Visser,
Frans Halsstraat 181
3351 VE Papendrecht
telefoon:078-6153618.

OPEN MONUMENTENDAG
11 September 1999
Op de foto ziet u dhr. Den Dikken en twee
bestuursleden van de Historische Vereniging;
mevr. Van de Bree en dhr Van den Bout.

De Historische Vereniging
kreeg toestemming van het
kerkbestuur de toren van
de Nederlands Hervormde
kerk in de Peulenstraat ter
gelegenheid van de Open
Monumentendag
open te stellen voor
publiek. Het was op deze zaterdag prima weer
om ver te kunnen kijken en er waren dan ook
veel mensen die van deze unieke gelegenheid
gebruik hebben gemaakt.

Wat een drukte op de
toren,!!

De HV in actie op de KNOP

Wat een drukte op de KNOP !!
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ARCHIEF

LUBBERS

Zoals u in verschillende kranten hebt kunnen
lezen, is het archief van de familie Lubbers
door de heer en mevrouw Knegt uit Krimpen
aan de Ijssel geïnventariseerd en geïndexeerd.
Het archief is nu toegankelijk voor allen die
geïnteresseerd zijn in geboorte-, trouw- en
overlijdenskaarten of aan stamboomonderzoek doen.
Het bestuur is zich er terdege van bewust dat
dit de familie Knegt vele uren arbeid heeft
gekost. Daarom heeft zij hen zaterdag 28
augustus jl. in het Historisch Centrum in het
zonnetje gezet. Het bestuur bedankte de heer
en mevrouw Knegt voor hun inzet. Zij is blij
met leden die op deze manier een bijdrage
leveren aan het functioneren van de Vereniging. Het bestuur heeft al eE;naantal reacties
gehad op de aanwezigheid van dit archief.
Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u in het
Historisch Centrum komen kijken. Ook zijn
alle geboorte- , trouw- en overlijdenskaarten
van harte welkom. Zij kunnen een aanvulling
geven op dit archief.

Onze penningmeester,
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de heer J. Dubbeldam,

kijkt zeer vergenoegd in de lens
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RECTIFICATIES
Indiëgangers

In het artikel van Kees de Ruiter 'Geen 159,
maar 166 Indiëgangers " dat verschenen is in
het vorige Mededelingenblad,
zijn helaas
door een betreurenswaardige fout in drie
gevallen foto's en onderschriften van de zeven
nagekomen Indiëgangers verwisseld.

Met onze verontschuldigingen aan de betrokkenen en de schrijver, plaatsen wij hieronder
nogmaals de desbetreffende foto's met de
juiste onderschriften.

Remans. M., geboren 24-10-1929, Parallelweg, dienstplichtige, landmacht, vertrek 1609-1949 met Waterman, terug 18-03-1951
met Nelly, Sumatra en Java.

H.L., geboren 02-03-1925, Kon. Wilhelminalaan, dienstplichtige, landmacht, vertrek 01-10-1946 met Sloterdijk, terug 29-111949 met Volendam, West-Java.

Rietveld.

Redactie Mededelingenblad.

Stasse.

0.,

geboren 21-08-1926, Bovenkerkseweg G-O, in januari 1945 via de Biesbosch overgestoken naar het bevrijde Zuiden,
vrijwilliger, marine, vertrek augustus 1946
met H.M. KarelDoorman,
terug augustus
1948 met Waterman, Indische wateren en
Batavia.
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ARTSEN IN HARDINXVELD-GIESENDAM

(aanvulling)

A. Klop

Naar aanleiding van uw artikel in het Mededelingenblad over de artsen in HardinxveldGiessendam, wil ik nog een kleine aanvulling
vermelden.
In 1942 vestigde zich te Boven-Hardinxveld

de arts H.A. den Duyn, en begon een praktijk.
Hij huurde een gedeelte van de woning die
direct aan de westzijde van het toenmalige
dijkmagazijn (Hoogheemraadschap) stond. Hij
woonde daar met zijn vrouw.
Veel patiënten zal hij in de korte tijd dat hij
daar gevestigd was wel niet gekregen hebben.
Dat had geloof ik ook nog met het in 1941
ingevoerde "Ziekenfondsen-besluit" te maken.
Als ik mij goed herinner was zijn komst wel de
aanleiding voor de andere artsen om te
Boven-Hardinxveld spreekuur .te gaan houden
n.1. op de Buurt in de woning van de weduwe
Klop. Voor de Boven-Hardinxvelders betekende deze maatregel een grote verbetering.
Nu was er van oudsher in Giessen-Nieuwkerk
een huisarts gevestigd die ook patiënten in
Boven-Hardinxveld had. Ik meen dat hij in
1942 zelfs gemeentearts van Hardinxveld was,
en dat dat weer iets met de "Armenwet" had te
maken.
Hoe de toenmalige arts in Giessen-Nieuwkerk
heette herinner ik mij nu niet. Wel dat hij ca
november 1942 plotseling met de noorderzon
was vertrokken. en dat dokter Den Duyn de
vacante praktijk kon voortzetten. Volgens een
in mijn bezit zijnde schriftelijke bron vertrok
hij 27 november 1942 naar Giessen-Nieuwkerk, van waaruit hij uiteraard de Hardinxveldse patiënten van die vorige arts ook bleef
bezoeken, ik dacht dat hij ook weer de Hardinxveldse gemeente-arts werd (N. B. Herinneringen zijn helaas na zoveel tijd niet altijd
betrouwbaar!)
Zeker weet ik dat hij na de oorlog ook aangesteld was als arts voor de militairen uit de
regio. Dus als je door ziekte verhinderd was
om na verlof naar je militaire onderdeel terug
te keren moest je hem inschakelen.
Verschillende Indiëgangers en ook andere
militairen uit Hardinxveld zullen hem in die
hoedanigheid hebben meegemaakt (zie bijlage).
Net als de andere artsen hield ook dokter Den
Duyn spreekuur op de Buurt, tot de komst van
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dokter Van der Kamp in 1949. Nadien bleef
alleen dokter Lubbers nog, naast dokter Van
der Kamp, in Boven-Hardinxveld werkzaam.
Tot zover mijn verhaal over de Hardinxveldse
_ arts H.A. den Duyn.
Het leek me in verband met de volledigheid
juist het voorgaande te vermelden.
Met veel waardering voor Vereniging en
Mededelingenblad teken ik, met vriendelijke
groet,
A. Klop
Westeind 173a
3351 AN Papendrecht

EXPOSITIES IN DE
KOPEREN KNOP
Keramiek en zijde
06-11-1 999 t/m 11-12-1 999

Joodse cultuur
26-02-2000 t/m 06-05-2000

Verkoopexpositie met keramische beelden en
zijden voorwerpen van diverse kunstenaars.
Over de tijd 18-12-1999 t/m 19-02-2000
In het kader van de millenniumwisseling
wordt er een expositie georganiseerd over de
tijd in vele facetten.

Over de inrichting en de gebruiken in een
synagoge.(in samenwerking met Stichting
Synagoge Sliedrecht - HardinxveldGiessendam)

AANWINSTEN

DEPOT.

A. de Haan

Grote wandkaart van "School No 2 en
hare Omgeving", schaal 1 : 250.
Deze kaart is met de hand getekend en opgeplakt op een linnen ondergrond en voorzien
van twee stokken waarmee de kaart kan worden opgerold. De omgeving van school 2 is
ruim genomen, wat erop neerkomt dat de
gehele Boven-Hardinxveldse buurt op de
kaart is weergegeven. De kaart werd gebruikt
voor de eerste aardrijkskundelessen.
Helaas is het stuk niet gedateerd maar het zal
zijn vervaardigd aan het begin van deze eeuw.
De kaart vertoonde nogal wat gebreken maar
is inmiddels gerestaureerd.
Dit interessante stuk is voor geïnteresseerden
te bezichtigen in het Historisch Informatie
Centrum.
Schenking van de heer j.Boer.

Twee belijdenisoorkonden van 1931,
de ene op naam van jannigje Bastiana van
der Meijden, geboren 16 mei 1905, en de
andere op naam van Adriana van der
Meijden, geboren 21 aug. 1902. Beide oorkonden in lijst achter glas.
Schenking van de fam. Van der Meijden.
Bril met goudkleurig montuur in koker
met opschrift "M.C.Addicks, Hardinxveld"
Deze bril was ooit eigendom van de opa van
de schenkster.
Schenking van mevr. J. Aryjansen-Molenaar.

RECENSIES
A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk.

Jan c. Verdonl<: Mijn Leven, deel 1 t/m 4
De heer jan C. Verdonk, geboren en getogen
in de Bout op Boven-Hardinxveld is begonnen
met zijn leven op schrift te stellen. Hij heeft
blijkbaar een geheugen als een ijzeren pot en
bovendien alles bewaard wat op zijn jeugd
betrekking heeft. Deel 1 begint bij zijn
geboorte in 1931 en met deel 4 is hij gevorderd tot het oorlogsjaar 1942. Op verhalende
wijze en soms zelfs poëtisch neemt hij ons
mee naar het tuinpad van zijn vader. Vooral
voor Boven-Hardinxvelders maar ook voor
overige geïnteresseerden een bron van herkenning!

Prijs:f25,- per deel. Verkrijgbaar bij de schrijver jan C. Verdonk.
lIeen Montijn: Leven op Stand
De schrijfster en historica Ileen Montijn heeft
een boek geschreven over het leven van de
betere kringen vanaf het einde van de vorige
eeuw tot 1940. Met zijn omgangsvormen,
tafelmanieren, déjeuner dinatoires en zijn eeuwige strijd om goed personeel te vinden. Zij
heeft in dit boek geprobeerd om een deel van
deze verloren wereld vast te leggen. Zij heeft
beschreven hoe er werd gedacht en geleefd in
de huizen van de dominee, de notaris, de bur27

gemeester en de rest van de Nederlandse
bovenlaag. Zij heeft hiervoor geput uit haar
eigen herinneringen, interviews afgenomen
en oude boeken van bv. Cissy van Marxveld
geraadpleegd. Het resultaat is een een zeer
lezenswaardig boek!
ISBN 90 6005 539x Uitgeverij Thomas Rap
Amsterdam. Verkrijgbaar bij de boekhandel.
Prijs: f35,-

diverse typen van gebouwen, zoals het mottekasteel en het vierkante of veelhoekige kasteel
uit de Middeleeuwen. Ook is gekeken naar de
specifieke functie van het kasteel, niet alleen
in vroegere tijden maar ook in onze huidige
tijd. Voor het groene element wordt verwezen
naar het boekje Monumentaal Groen.
ISBN: 90-71107-58-2
Uitgever: Stichting
Open Monumentendag, Amsterdam
Verkrijgbaar via deze stichting; Herengracht
474,1017 CA Amsterdam tel.: 020-4222118
Prijs: f 6,- .

Wolter Noordman: Gevangen op de
Veluwe.
De ervaringen van ondergedoken geallieerde
militairen op de Noordoost Veluwe in de jaren
1944-1945.

Piet Bakker. tekst en Els Geelen. illustraties: Monumentaal Groen.

In de loop van de Tweede Wereldoorlog zijn
er boven ons land vele geallieerde vliegtuigen
neergeschoten. Lang niet altijd kwam hierbij
de bemanning om, want men had de mogelijkheid zich met een parachute in veiligheid
te brengen. In dit boek worden de lotgevallen
beschreven van de militairen die in de Noordoost Veluwe terechtkwamen en vandaar met

Ook dit kleine boekje is een uitgave van de
Stichting Open Moumentendag. Het sluit perfect aan bij de hiervoor besproken uitgave.
Gebouwde monumenten krijgen door de toevoeging van natuur extra waarde. Eerbiedwaardige oude bomen in stad en land, zoals
eeuwenoude linden en eiken , zijn al monumenten op zich zelf.

behulp van de plaatselijke verzetsgroepen
langs allerlei wegen (vaak via de Alblasserwaard) het bevrijde gebied probeerden te
bereiken. Het zijn de verhalen van de mensen
zelf, gebaseerd op interviews, manuscripten
en correspondentie. De tekst is uitgebreid geïllustreerd met unieke foto's en documentopnames. Zo vormt ook dit boek een waardevolle
en indrukwekkende bijdrage aan de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.
ISBN 90 297 1603 7 Uitgeverij Voorhoeve
Kampen Verkrijgbaar bij de boekhandel.
Prijs:f29,90
Drs. J.M.M. Kylstra-Wielinga tekst en Els
Gèelen. illustraties: Kastelen en Buitenplaatsen
Dit kleine boekje is een uitgave t.g.v. Open
Monumentendag
1999. Uit onderzoek is
gebleken dat tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag op de tweede zaterdag in september de meeste belangstelling van het publiek
uitgaat naar de kastelen en buitenplaatsen.
Genoeg redenen om dit handzame boekje
samen te stellen. Aan de orde komen de
28

ISBN: 90-71107-57-4
Uitgever: Stichting
Open Monumentendag, Amsterdam
Verkrijgbaar; zie vorig besproken uitgave.
Prijs: f 6,-.
P. Hooikaas Ottoland: Voor u gelezen en
geschreven.
Een 'handgeschreven' boekwerk met het doel
om enigszins een indruk te krijgen hoe de
leefwijze was in de Binnenwaard aan het
begin van de 20e eeuw. De schrijver heeft
gebruik gemaakt van uittreksels uit de
'Schoonhovense Courant'. Het is bijna niet
voor te stellen dat al deze beschreven gebeurtenissen zich in onze eeuw afgespeeld hebben. Vooral nu we aan de vooravond van een
nieuw millenium staan, leuk om te lezen!
Te verkrijgen: Bij de schrijver aan de B 121 te
Ottoland, alsmede de winkels De Boezemvriend en Witgoed Vink te Ottoland, De
Molenwaard in Molenaarsgraaf, De Bouwsteen in Bleskensgraaf, De Jong in Noordeloos
en Foto Kroon in Giessenburg. Prijs: f 10,-.

W.A. Roose en A. van der Graaf:
Poldermodel

(alleen zaterdagmiddag geopend). Prijs: f 10,-,

Het landschapsplan AlblasserwaardlVijfherenlanden constateert een geleidelijke aantasting
van de identiteit van het landschap door enerzijds toevoeging van 'streekvreemde' bomen
en struiken en anderzijds verlies van kenmerkende groene landschapselementen. Ook in
de omgeving van molens (de zogeheten
'molenbiotoop') komt steeds meer opgaande
beplanting voor. Daarnaast komt in menige
molenbeschermingszone bebouwing voor die
in meerdere of mindere mate de molenbiotoop aantast.
Dit boek beschrijft van elke molen in de
Alblasserwaard en Vijfherenlanden afzonderlijk hoe de situatie nu is en geeft advies wat er
aan gedaan zou moeten worden.
Elke molen in het gebied (55stuks!) is apart
gefotografeerd. Leuk boek om te lezen en te
bekijken.

Frank van Riet: rUwen

dienst.

De geschiedenis van de politie in Nederland
vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede
Wereldoorlog.ln heldere, duidelijke taal en
verlucht met amusante praktijkgevallen worden vijf eeuwen Politie beschreven en belicht.
Dit alles wordt vergezeld door een serie unieke, in veel gevallen nog nooit gepubliceerde
foto's, documenten en prenten. Het resultaat is
een nieuwe en verrassende kijk op het ontstaan en doen en laten van de Nederlandse
wetshandhaving door de eeuwen heen.
ISBN 90 5594 037 2 Uitgeverij
Books Schiedam. Prijs 39,50

Scriptum

Uitgegeven door Den Haneker, De Laak' 31
4128 CA Lexmond. Prijs: 25,Uit de schatkamer van Oud Gorcum, Uitgave ter gelegenheid van het 90-jarig
bestaan van de Historische Vereniging
Oud-Gorcum op 20 augustus 1999.
Op 21 augustus 1909 kochten Gorcumse notabelen het pand 'Dit is in Betlehem" om dit
voor de sloop te behoeden en bestemden het
pand tot museum. Inwoners van Gorcum
schonken bezittingen die zij waardevol achtten
en dat was het begin van 'De Schatkamer van
Oud-Gorcum "
Het boekje gaat allereerst in op de geschiedenis en het wel en wee van de Historische Vereniging van Gorinchem en beschrijft daarna
de tentoongestelde artikelen die ter gelegenheid van het jubileum geëxposeerd worden in
het 'Gorcums Museum' Deze artikelen zijn
stuk voor stuk gefotografeerd en voorzien van
een beschrijving door A. Blauw.

Omslagfoto
In het vorige Mededelingenblad is de achternaam van de kinderen op de omslagfoto
onjuist vermeld. Deze moest zijn Peele. Onze
excuses en bij dezen nog een keer de foto met
daarop Ko en Corinne Peele en Sjoerd de
Boer.

ISBN 1386-2081 Historische reeks Oud Gorcum nr. 13, 1999
Te verkrijgen bij het Gorcums museum aan de
Grote Markt 17 en bij het cultureel informatie
centrum aan de Tinnegietersteeg 1 te Gorcum
29

STOOKHUISJE

BINNENDAMS

Op de foto ziet u het laatste stookhuisje van
Hardinxveld-Giessendam. Vroeger was bij elke
boerderij van enige omvang een stookhuisje
te vinden. Zo'n stookhuisje werd gebruikt
voor onder meer het koken van veevoer, het
doen van de was en het verwarmen van grote
hoeveelheden water, dat werd gebruikt bij
huisslachtingen. Daarom bevond zich in elk
stookhuisje een grote gietijzeren ketel met
deksel, geplaatst in een gemetselde onder-

bouw waarin een houtvuur werd gestookt
voor het verwarmen van de inhoud van de
ketel. Zo omstreeks de jaren '30 en '40 raakten de meeste stookhuisjes in onbruik. Het
. (flessen)gas kwam in gebruik, huisslachtingen
werden verboden en de electrische wasmachine deed zijn intrede.
Het pandje bevindt zich aan Binnendams 48
en is eigendom van de familie Walraven.

th )~. VI,(.
i4ov. ,~".
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VN OUDERENJAAR
Het jaar 1999 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het 'Jaar van de Ouderen'. In
Hardinxveld-Giessendam
is ter gelegenheid
daarvan een comite opgericht die al vele activiteiten heeft georganiseerd zoals u via de
media wel gemerkt zult hebben. De Historische Vereniging heeft met twee activiteiten
meegedaan. In het voorjaar hebben we de
fiets-puzzeltocht mede georganiseerd en 21
oktober jl. waren we met onze stand present
op de Beurs van de Generaties. Op de foto ziet
u ons bestuurslid Mevr. A. Kampman-Timmer.
In de stand lagen de publicaties van de Historische Vereniging en de foto albums uit het
archief waar veel belangstelling voor was.

VN Ouderenjaar
.r'"

Deze albums liggen in het Historisch Informatie Centrum aan Buitendams 4 waar u elke

zaterdagmorgen tussen 10 uur en 12 uur welkom bent.

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
Secretariaat: Buitendams 77, 3371 BB Hardinxveld-Giessendam. Telefoon 0184-614563. Postbank 3879669.
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UITGAVEN IN DE HISTORISCHE REEKS EN SPECIALE UITGAVEN DIE NOG
DOOR DE HISTORISCHE VERENIGING TE LEVEREN ZIJN:
f

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

.

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

.
.

,

Buitendams 118 (Giessendamse boerderij)
700 Jaar Dam

:

.
.

Swets tabak en daar blijf ik bij

.

Hardinxveld en Giessendam in de Franse Tijd
Café Schalk

.
.

De Hongerwinter

.

De Hennepteelt
Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam

.
.

Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam

.

Aart van Bennekum, kunstenaar

.

100 Jaar Nederlandse Protestantenbond
levers tussen Kaoi en Kloeve, deel I1

.
.

Uit de pen van tante
Schuttevaer en Binnenvaart

.
.

~

De Crisisjaren in Hardinxveld en Giessendam

,

.

Vrouwenrecht en Liberalisme aan de Merwedijk

.

De samenvoeging van Giessendam en Hardinxveld

.

e. Baardman, de schrijver en zijn werk..

.

Het Langeveer.

.

De Indiëgangers

.

Het Verleden, Nu (fotoboek)

.

Een wandeling door Binnendams
Van Geslachte tot Geslacht

.
.

Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente

.

. Hardinxveld en de riviervisserij
Anders nog iets

.

(neringdoenden en bedrijven)

.

Dr. Aris Graftdijk, Photographie

.

Herberg De Zwaan

.

Onder ons gezeed
Van boodschappen doen naar winkelen

.
.

ALLE UITGAVEN, TENZIJ UITVERKOCHT,
OP DE VOLGENDE ADRESSEN:
- Historisch Informatie Centrum
Buitendams 4
- Ijzerwinkel van de heer Coenraads
Rivierdijk 344 Boven-Hardinxveld

5,00
8,50
8,50
8,50
12,00
7,00
14,50
12,50
12,50
14,50
9,75
12,00
5,00
15,00
14,50
15,00
15,00
10,00
16,50
14,50
19,50
17,50
14,50
27,50
25,00
15,00
35,00
40,00
45,00
5,00
25,00
35,00
17,50
5,00

ZIJN VERKRIJGBAAR

elke zaterdagmorgen
van 10.00 - 12.00 uur
tijdens openingstijden
winkel

- Secretariaat Historische Vereniging
Buitendams 77

maandag t/m zaterdag

- Museum De Koperen Knop

dinsdag- t/m zaterdagmiddag
van 13.00 - 17.00 uur
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