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VAN DE VOORZITTER
Zoals u kunt lezen in dit mededelingenblad is
onze website volledig operationeel. Het ziet er
netjes uit en het is de moeite waard om onze
site met een bezoek te vereren. Lees over het
hoe en wat in het artikel 'I NTERNEr.
Na het gereedkomen van dit mededelingenblad liet de schepper van de website, ons
bestuurslid j. j. van Houwelingen, weten dat
hij bezig was met het ontwerpen van een
jeugdpagina. Een belangrijke reden om dit
onderdeel toe te voegen is het feit dat binnenkort de basisscholen starten met het z.g. AAL
project. Bij dit project krijgen leerlingen les
met notebook-computers en het werken met
internet. Het is een goede zaak dat deze
groep jonge internetters ook iets op onze site
zal kunnen vinden.
Het zal u misschien opvallen dat wij ook nu
weer een tweetal korte levensbeschrijvingen
en herinneringen onder de titel 'IK HERINNER
MIJ DAT...' hebben opgenomen. Het was al
geruime tijd de bedoeling van het bestuur om
de oudste inwoners van ons dorp te benaderen en te verzoeken om hun vroegste herinneringen te vertellen of op papier te zetten. Op
deze wijze kunnen wij een beeld, over hoe
men vroeger leefde en werkte, uit de eerste
hand krijgen.
Misschien weet u ook wel een ouder iemand
die bereid is om hieraan mee te werken. Laat
het ons dan weten.
'Daar waar de Giessen zich kabb'lend een
weg baant' zijn de eerste woorden van HET
VOLKSLIED VAN GIESSENDAM, beschikbaar
gesteld door de heer Leo Rietveld.
De tekst en muziek zijn van heer A. G. W.
jagers (meester jagers) hoofd van de Openbare
Lagere School in wijk B, ook wel genoemd 'de
openbare school onder aan de Dam '. De
opbrengst van dit lied, 30 ct per exemplaar,
was bestemd voor de kas van het schoolreisje.
Wanneer het lied precies geschreven is weet ik
niet maar het moet wel kort na de oorlog
geweest zijn gezien de volgende woorden:
'Werken wij mee om ons land,

Dat ligt te bloeden aan duizenden wonden'
Meester jagers woonde indertijd in Binnendams
en als hij uit zijn huis stapte keek hij uit over
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het 'zachtgroene weiland' van de Giessendamse
polder. Als hij deze polder nu eens kon zien,
gevuld met zand als een woestijn, zou hij
waarschijnlijk andere woorden gebruiken.
In dit blad zijn tekst en muziek afgedrukt.
Probeer het eens te zingen.
Wij leven op dit ogenblik in 'Het jaar van de
vrijwilligers'. Wij hebben als bestuur besloten
om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan
en de vrijwilligers van onze vereniging ook
eens in het zonnetje te zetten. Het is bedoeling
dat wij op 17 november in de 'Koperen Knop'
een gezellige avond organiseren waar ze allemaal kunnen genieten van een 'koud buffet'
en alles wat daarbij hoort. Terwijl u dit leest
ligt de avond al achter ons.
Ik denk dat de meeste leden zich niet realiseren
dat er een behoorlijk aantal vrijwilligers binnen onze vereniging werkzaam is. Ik noem
enkele taken die door deze vrijwilligers uitgevoerd worden:
- Organiseren en bezorgen van de post.
- Bemannen van hoepmakerij en smederij
- Onderhoud van het archief en depot.
- Verzorgen van fotowerk.
- Beheer drijverschuit.
- Verkoop publicaties.
- Ondersteuning genealogie.
- Tekstverwerken.
- Opmaak jaarstukken
- Ondersteuning 'opmaak publicaties'.
We kunnen zonder overdrijving stellen dat
deze groep vrijwilligers een belangrijke pijler
is waarop de Historische Vereniging steunt en
daarom onze waardering verdient. Ook dank
zij de inzet van deze groep leden is onze
vereniging groot geworden.
Arie C. Baardman

DE SCHAT VAN DE BOORSTRAAT ..
Arnold de Haan

Inleiding
"Piet Hein, zijn naam is klein, zijn daden bennen
groot, hij heeft gewonnen de zilvervloot".
Het zal velen van u bekend in de oren klinken,
het versje dat gaat over de verovering van de
zilvervloot "die had zoveel Spaanse matten
aan boord en appeltjes van oranje".
Sinds 1492, toen Columbus de nieuwe wereld
ontdekte, was een groot gedeelte van MiddenAmerika veroverd door de Spanjaarden. De
opbrengsten uit deze Spaanse wingewesten
werden opgeslagen in pakhuizen en één maal
per jaar met een grote vloot naar het moederland vervoerd.
De vloot die Piet Hein wist te verschalken vervoerde dus de jaaropbrengst van de Spaanse
koloniën in de Nieuwe Wereld en dat was
nogal wat.
De buit bestond onder andere uit 177.000
pond zilver met een toenmalige waarde van
8 miljoen gulden. Verder bestond de lading
uit 66 pond goud, 37.000 huiden, 1000
parels, wijn, tabak, suiker, specerijen en nog
zo het een en ander. De totale waarde
bedroeg 12 miljoen gulden en dat was voor
die tijd een werkelijk astronomisch bedrag.
Zilver maakte dus het belangrijkste bestanddeel uit van de lading. De zilvermijnen van
Mexico en Peru leverden, voor Europese
begrippen, een enorme hoeveelheid zilver op.
Aanvankelijk werd dit zilver vervoerd in de
vorm van baren. Later werden er ter plaatse
munten van geslagen met een waarde van
8 realen. Deze munten laten zich herkennen
door de slordige afwerking, er werd wel op
gelet dat het gewicht klopte, maar de stempeling of de vorm was blijkbaar van minder
belang. In feite was het zo dat deze munten in
het thuisland voor een groot gedeelte weer
werden omgesmolten om er "nette" munten
van te slaan.
Deze "Spaanse matten", zoals ze worden
genoemd, werden ook verhandeld naar andere
Europese landen die dit Amerikaanse zilver
eveneens gebruikten als grondstof voor het
vervaardigen van hun eigen zilvergeld.
De vondst
U zult zich afvragen wat het bovenstaande nu
van doen heeft met de Boorstraat. Op het ter-

rein aan de oostzijde van de Boorstraat tegen
Buitendams aan stond een pand dat van
oorsprong als boerderij in gebruik is geweest.

Later werd het voorhuis opgedeeld
aantal kleinere wooneenheden.

In een

In 1980 werd het pand gesloopt om plaats te

maken voor de appartementen
staan.

die er nu

Overigens was gebleken dat de grond ter
plaatse licht vervuild was waardoor een
gedeelte moest worden afgevoerd.
Tussen de werkzaamheden van slopen en
saneren door werd het terrein door enkele
leden van onze vereniging afgezocht met een
metaaldetector.
Tot ieders verrassing werden daarbij, in de
buurt van de voet van de dijk, een zestalzilveren
Spaanse matten gevonden.
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De later gevonden gouden munt stamt uit
dezelfde periode, en ofschoon deze werd aangetroffen in afgevoerde grond, waardoor niet
met zekerheid kan worden vastgesteld van
welk gedeelte van het terrein deze afkomstig
is, kan het haast niet anders of ook dit is een
onderdeel van dezelfde muntvoorraad.

Spaanse

matten

Twee exemplaren werden los aangetroffen terwijl de overige vier als een stapeltje aan
elkaar gekoekt aan het licht kwamen.
Korte tijd later werd in de grond die van het
terrein- was afgevoerd een zevende munt
gevonden. Ditmaal geen Spaanse mat maar
een gouden halve rozenobel.
Ongetwijfeld hebben we hier van doen met
een schatvondst.Geld dus dat met opzet werd
begraven om het uit handen te houden van
ongewenste personen, en waar de eigenaar
op ieder gewenst moment weer over kon
beschikken.
Als de eigenaar echter op een onverwacht
moment overlijdt dan kan het zijn dat zijn
spaargeld nooit meer boven de grond komt.
De nabestaanden kunnen niet op de hoogte
zijn van de begraven spaarcenten of de plaats
waar moet worden gezocht is niet bekend.
lets dergelijks moet dus ook hier het geval zijn
geweest.
Ongetwijfeld zijn deze munten niet zomaar los
in de grond gestopt. Meestal werden ze eerst
in een stenen kruik gedeponeerd. Aardewerk
is goed bestand tegen vocht en vergaat niet in
de bodem.
Van een dergelijk omhulsel is in dit geval echter
niets gevonden. Bij het slopen of het saneren
van het terrein zal de container waarin de
munten ooit werden begraven door een graafmachine zijn vernield waardoor de munten
verspreid zijn geraakt.
Dat ze van oorsprong tot een zelfde depositie
hebben behoord kan worden afgeleid uit het
feit dat vier van de zes vrijwel identieke zilverstukken nog aaneengekit werden teruggevonden.
4

Vanwege het feit dat de munten door grondverzet verspreid zijn geraakt kan de oorspronkelijke omvang van de schat niet worden
bepaald. Het is vrijwel zeker dat de gevonden
munten slechts een gedeelte van de oorspronkelijke hoeveelheid vertegenwoordigen.
Met een metaaldetêctor kunnen munten die
zich dieper dan ca. 30 cm onder het oppervlak
bevinden nauwelijks meer worden opgespoord. Daarbij komt dat zich, tijdens de
ontdekking, veel andere storende elementen in
de verrommelde bovenlaag bevonden, zoals
stukken betonijzer e.d. Ook hierop reageert
een metaaldetector waardoor andere zaken
gemist kunnen worden.
Over het oorspronkelijk begraven aantal munten
blijven we dus in het ongewisse.
De munten
De zesSpaansematten, of realen van achten, zoals
ze ook wel werden genoemd, zullen vanwege hun
slordige afwerking zijn geslagen in één van de
Spaansemuntateliers in Mexico of Peru.
De diameter vàn de munten bedraagt ca. 38
mm en het gewicht ca. 22 gram.
Op de ene zijde is het koninklijke wapen
van Philips 11afgebeeld met als tekst (als die
leesbaar zou zijn geweest): PHILlPPVS' D· G
. HISPANIARVM, en op de andere zijde het
wapen van Castilië-Leon met als randschrift,
dat een vervolg is van de tekst op de voorzijde: ET· INDIARVM· REX, (Philips bij de gratie
Gods koning van Spanje en Indië). Een leesbaar
jaartal is op geen van de munten aanwezig.
Er zijn twee variaties te onderscheiden. Bij de
ene soort, die met vier exemplaren is vertegenwoordigd, is het wapen van Philips 11
groot afgebeeld.
Bij de andere twee exemplaren is dit wapen
van een wat kleiner formaat en daar komt bij
dat in het bovenste gedeelte van het wapen
een extra hartschildje is aangebracht met een
kruis erin.

Tenslotte

Dit hartschildje is het wapen van Portugal. Het
werd aan het koninklijke wapen toegevoegd
sinds 1586, nadat Portugal was veroverd.
Onderstaande afbeelding 5 geeft de keerzijde
van beide munten weer.

De gouden halve rozenobel werd geslagen te
Kampen in de jaren 1601-1603. (Afb.6 en 7)
De munt heeft een diameter van 31 mm en
een gewicht van 3,89 gram.
De rozenobel dankt zijn naam aan de roos die
op de zijkant van het afgebeelde schip te zien
is. Boven het schip staat een persoon die in de
ene hand een zwaard vasthoudt en in de
andere hand een schild met het wapen van
Kampen. Op het schip, links van het hoofd
van de persoon, staat een vlag of banier met
de letter "C" van Campen er op.
Het randschrift luidt: MON(eta) NOVA CIVI(tas)
CAMPEN VALO TRAN(s)IS(s)ULAN(nia), (Nieuw
geld van de stad Kampen in Overijssel)
Op de andere zijde staat: CONCORDIA RES
PARVAECRESCUNT(Eendracht maakt macht).

Zoals blijkt uit de datering van de rozenobel,
zal het geld zijn begraven in het prille begin van
de 17e eeuw, een tijd die valt in een woelige
periode in onze vaderlandse geschiedenis,
namelijk de 80-jarige oorlog.
Om maar enkele, meer of minder, bekende
voorvallen uit die periode ter illustratie te
memoreren: In 1584 wordt Willem van Oranje
vermoord, in 1590 verovert Maurits Breda op
de Spanjaarden met behulp van een turfschip,
in 1600 vindt de slag bij Nieuwpoort plaats
en in 1605 een Spaanse tegenaanval onder
Spinola in het oosten van het land.
Kortom een turbulente tijd en je geld, als je dat
al bezat, kon je maar beter veilig opbergen.
Banken bestonden nog niet maar een "kluisje"
in de grond was een beproefde methode. Wie
ooit de eigenaar is geweest van dit geld is niet
meer te achterhalen. Het moet echter iemand
geweest zijn die niet bepaald armlastig was.
Van de voormalige boerderij, die daar in
1980 werd gesloopt, is het bouwjaar niet
bekend, maar het oudste gedeelte daarvan
kan niet veel ouder zijn geweest dan 200 jaar.
Geld werd doorgaans niet zomaar ergens in
de open lucht begraven, het zal dus zijn verborgen onder de vloer van een pand dat daar
eerder stond. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook dit pand een boerderij
geweest moet zijn omdat buiten de dorpskern, die toen nog maar tot een klein gebied
rondom de sluis beperkt was, nauwelijks
andere bebouwing voorkwam.
Het lijkt dus niet onwaarschijnlijk dat we hier
te maken hebben met (een gedeelte van) het
bedrijfskapitaal van een bemiddelde Giessendamse boer die door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat is geweest om zijn
geld weer op te graven.
Om nog even terug te komen op het begin
van dit verhaal; met deze Spaanse matten
heeft Piet Hein geen bemoeienis gehad. Hij
veroverde de zilvervloot in 1628 en toen
lagen "onze" matten al lang onder de grond.
Met

dank

aan mevrouw

en de heer C. Holster
afstaan van
Halve rozenobel

de gevonden

ken van gegevens

WF.van
voor

de Bree-Ooms

het ter bestudering

munten

en het verstrek-

en afbeeldingen.
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MONUMENTEN

IN DE CEMEENTE

Evert Blokland

Buitendams

32

De werkzaamheden in en aan Buitendams 32
vorderen gestaag. Nadat voor de zomer de
benedenvloer is gestort is onlangs de binnenmuur geplaatst. Hierdoor krijgt de nieuwe
indeling meer en meer zijn uiterlijk. Ook staat
het pand inmiddels in de steigers en wordt
aan de buitenkant gewerkt. Verspreid over de
gehele achtergevel waren ter bevestiging van
een en ander spijkers te vinden die er door de
vorige eigenaar ingeslagen zijn. Het was wel
duidelijk dat hij daar niet zuinig mee omgesprongen is. Veel spijkers zitten er echter al zo
lang in dat ze grotendeels verroest zijn en
afbreken wanneer ze er uitgehaald worden.
Soms moeten ze worden afgebroken omdat ze
er gewoonweg niet uit te krijgen zijn. We zullen
maar zeggen dat het bij het pand hoort.
N u er steigers staan kunnen ook de voegen
vernieuwd worden, maar bij het uitvoeren van
enkele proefstukjes blijkt dit nog niet zo eenvoudig. Op verschillende manieren is het
geprobeerd, maar bij het verwijderen van de
voeg wordt de steen ook erg aangetast; de
steen blijkt brozer dan de voegmortel die

ANDERAND

gebruikt is. Wellicht blijft, waar vervanging
niet noodzakelijk is, de oude voeg op zijn
plaats of wordt nog een betere manier van
verwijdering gevonden.
Verder zal binnenkort het dak vervangen worden. De dakpannen worden weer gebruikt
maar de dakplaten zullen worden vervangen
door isolerende exemplaren.
Binnendams

26

Dat oude ambachten nog worden beoefend
bewijst de boerderij Binnendams 26. De eigenaar heeft zelf zorg gedragen voor de rieten
dakbedekking. De gevels zijn opnieuw opgetrokken en de voorgevel is opnieuw gevoegd
en waar nodig vervangen. Nieuwe kozijnen
maken het uiterlijk compleet. In een volgend
mededelingenlad hopen wij een foto te plaatsen waarop duidelijk zal zijn dat het pand
weer als nieuw is.
Uit de vergaderingen van de monumentencommissie werd duidelijk dat wat betreft dit
pand de plafondschildering bewaard is gebleven en waarschijnlijk wordt teruggeplaatst.

I(LAAINCOED

W. de Leeuwerk

D'r wier me daor toch een taol~ie gesprooke
in 't ouwe Gysendam en Beneeje-Haarefeld.
Zoo rondom d'n Dam in de Giesse en d'n
Driesprong!
Jammer dat gaondeweg die taol minder
begint te worde. D'r komme ok zooveul minse
van buitene en die kanne onze taol gewoon
nie aongeleerd krijge.
Wit jie wat, ik zei es 'n inkeld zinnechie
opschrijve as ie 't goedvingt. Luister mor es.
1. Anderand soort volk loopt 'r oover d'n dijk.
En dan mo je es op de mart komme!
Kretenze en Aorebiere, mins.
Toch ka je oover 't algemêên nie zegge dat
et astrant volk is. Och, je het ooveral
ommers goeijes en kwaojes onder.
Wit jie nog datte we as keind zijnde bang
wazze veur de segeuners? Die pikte je mee
as ie d'r nie op verdocht was, wier d'r dan
6

gezeed. N'Ouzei dat meschien wel wat meegevaale zijn, mor ze zeeje wel dat ze staole
as de raove. Die 't leste vertelde leef nog,
mor ik wil de zegsman nie zijn; as ie dat
mor wit!
2. Van 't gemêêntehuis naor 't stasjon is nog
een hêêl hoeksie loope. vroeger was 't mor
een haonetree.

INTERNET
Jaap van Houwelingen

Het klinkt wat tegenstrijdig maar de Historische
Vereniging is ook op het internet te vinden.
De vereniging probeert al ruim twintig jaar de
historie en het erfgoed van onze dorpen op
een aansprekende manier onder de aandacht
te brengen. We willen daarom de mogelijkheden van deze communicatievorm niet onbenut
laten. Het adres van de HV internetpagina
heeft u vast al ontdekt op de pen die u bij
het streekwoordenboek
"Hoeke Doeme?"

aantrof: www.hv-hardinxveld-giessendam.nl.
Op de internetpagina vindt u informatie over
de vereniging. Ook vindt u er een lijst van alle
door de vereniging uitgegeven boeken. Daarnaast zijn er allerlei HV wetenswaardigheden te
lezen en bestaat de--mogelijkheid om publicaties te bestellen of om zich als nieuw lid aan te
melden (Het eerste lid heeft zich reeds via
internet aangemeld). U kunt ook een bericht
achterlaten voor andere bezoekers van de website. Al met al de moeite waard om eens een
bezoek te brengen aan:
http\\www.hv-hardinxveld-giessendam.nl

JEUCDPACINA

De Betuwelijn vondsten

Pieter Wemmers

Nonnetjes en wolharige neushoorns in
Hardinxveld-Giessendam
Geschiedenis saai? Historische verenigingen
alleen voor oude mensen? Absoluut niet!!
Toch zijn er kinderen die bij geschiedenis
alleen maar denken aan droge bleekneuzen
die in een stoffig kamertje oude boeken bestuderen of aan bejaarde mensen die met elkaar
scherven uitzoeken omdat ze anders toch niks
te doen hebben .... Gelukkig zijn er ook veel
kinderen die hier anders over denken.
Tijdens de open monumentendag kwam ik drie
jongens tegen die 'Herberg De Zwaan' kwamen
bezichtigen. Ik raakte met hen in gesprek en
merkte dat deze jongens zeer geïnteresseerdzijn
in natuur en geschiedenis. Regelmatig trekken
ze erop uit, gewapend met schetsboek en potlood, om allerlei opvallende dingen te tekenen.
Toen ik door hun schetsboeken bladerde, zag ik
onder andere vogels, een knotwilg, raampjes
van oude huizen en andere leuke details die
vaak te zien zijn bij historische gebouwen.
En als je een keer door de polder rijdt en je
ziet daar ergens bij de Betuwelijn een paar
jongens in het zand snuffelen, dan zijn het
hoogstwaarschijnlijk Peter, Arjan en Merijn,
want zij hebben ook veel belangstelling voor
archeologie (dat kan ik trouwens heel goed
begrijpen ...) en zijn dan ook bijna wekelijks te
vinden bij het zand dat ten behoeve van de
Betuwelijn in de polder gestort wordt. Lees
maar wat ze dáár allemaal vinden.

Op een dag gingen we naar de Betuwelijn, want
we hadden gezien dat er veel zand werd opgespoten en we dachten dat er misschien wel iets
interessants lag. Toen we er waren zagen we vooral
veel oesters en andere schelpen liggen. Toen we
teruggingen zagen we wat uit het zand steken. We
pakten het op en het bleek een bot te zijn. De
eerst volgende zaterdag ochtend gingen we naar
de Historische Vereniging en vroegen waar het bot
van was. Het was waarschijnlijk een bot van een
We kregen
een paar
Wolharige
Neushoorn.
Romeinse knikkers en een Dinosaurusbot.

Wolharige Neushoornbotten

De volgende

dag gingen we meteen weer. En we
ontdekten dat er ook veel mini-zeeboontjes
lagen.
We vonden
er telkens meer. We vonden
ook
andere schelpen zoals: de wijde mantel, mossel,
oester, slakkenhuizen,
nonnetjes, kokkels, zwaardschedes en nog veel meer.

Nonnetje

Bonte mantel
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Ook vonden

we telkens meer botten

van Wolhari-

ge Neushoorns
en misschien ook van Mammoeten. Er lagen ook hele mooie stenen tussen, in
allerlei kleuren en vormen. We gingen er heel
vaak naar toe. Op een keer vonden we een
slangzeester (die zijn heel klein).

Kies van Oeros

Versteende houtskool

en een kies van een oeros.
~.

~
<CC"

En een krabbenschild die aan de binnenkant leeg
was en zijn ogen waren nog helemaal compleet.
Soms hadden we wel eens pech. Dan waren we
daar en waaide het zo hard dat we achter een
werkkeet moesten schuilen. We konden toen bijna
niks vinden. Als de wind even minder was gingen
we snel zoeken. Op het laatst hadden we bijna
niets, alleen kleine gladde steenljes, die we toen
zochten voor de gein.
Want we konden niet te ver gaan want anders werden we omver geblazen en kregen we allemaal
zand in onze haren, ogen, mond en oren. Dus gingen we niet te ver. Op het laatst vonden we nog
een bot van een Wolharige Neushoorn. Op sommige stukken was veel drijfzand, daar bleven we uit
de buurt. Opeens zagen we vlakbij het drijfzand
iets geks uit het zand steken het was geen stuk
hout en ook geen bot. We pakten het en bekeken
het goed en het was een waarschijnlijk een kies van
een oeros. We vonden dat hartstikke leuk.
Ook vonden we een groot bot van waarschijnlijk
een mammoet.
We hebben zo onderhand
15 botten van Mammoeten

en Wolharige

Neushoorns

WIE, WAT, WAAR?
Ook in dit blad treft u weer enkele oude foto's
aan uit ons archief. Wij willen graag weten wie
deze personen zijn. Wanneer u een van deze personen herkent, wi It u dat ons dan laten weten?
Reacties graag naar:
Mevr A. Dubbeldam van der Waal - van Dijk
Suitendams 134
3371 SN Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613938
8

We hebben

ook heel

veel zeeboonljes
gevonden.
Maar van gewone
schelpen en oesters hebben we het meest.
Op de plaats waar we het meest zochten hebben
ze grond gestort. Dat is omdat het zand dan niet
wegwaait.
Gelukkig
kunnen
we nog
ergens
anders zoeken, maar daar is wel drijfzand. Maar
we vinden er genoeg. Ook botten. En we vinden
er telkens nog weer meer botten en schelpen enz.
enz. We hebben nu wel veel schelpen en een stuk
of 20 botten.
Met Vriendelijke groeten
Loeve en Peter Vermeulen

van: Arjan

Tot zover het
"archeologen".

van

verhaal

de

en Merijn

drie

Jonge

Toch leuk dat je je ook in je eigen dorp met
geschiedenis bezig kunt houden en niet alleen
op school. Deze jongens hebben ook tekeningen
van vondsten gemaakt voor het mededelingenblad, waarvan je er enkele kunt bewonderen.
P.S. De volgende keer hoop ik over prehistorische
dieren te schrijven en hoe het nu komt dat we ze
zomaar hier in het zand kunnen terugvinden.
Pieter Wemmers
(0184-411157
-->
iets wilt laten zien)

als je meer wilt weten of

.•

-

ACTIVITEITEN
A. Kampman-Timmer

Presentatie nHoeke Doeme?n

Tijdens een gezellig samenzijn in de recreatiezaal van de 'Burg. De Boerstichting' overhandigde de voorzitter van de Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam,
de heer A.C Baardman, de nieuwste uitgave van de vereniging
aan de schrijver de heer W. de Leeuwerk.
Het boekje 'Hoeke Doeme?' is een aanvulling
op het eerder verschenen boek 'Onder ons
gezeed'. In deze nieuwe uitgave zijn weer woorden en gezegden opgenomen in het dialect dat
gesproken werd in Giessendam - Neder Hardinxveld. Bovendien zijn er nu ook enkele korte
verhalen en versjes in vermeld. Treffende tekeningen verlevendigen
het boekje. De heer De
Leeuwerk memoreerde in zijn speech dat dit
de vijfde u itgave van hem was voor de H istorische Vereniging.
Ter gelegenheid
hiervan
overhandigde
hij de voorzitter
het boek
'Defilé Der Oververbodigen',
de eerste roman

van de schrijver C. Baardman. Het bestuur
stelde dit gebaar zeer op prijs
Na het boekje 'Hoeke Doeme?' gesigneerd te
hebben, overhandigde
de heer De Leeuwerk
het eerste exemplaar aan de heer Van Duinen,
directeur van de Burg. De Boerstichting.

Deze probeerde door het uitspreken van enkele woorden in het Giessendams dialect zijn
dank te verwoorden.
Voor de aanwezige
Giessendammers klonk het toch enigszins als
Gronings met een Giessendams accent.
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Braderie

die te krijgen, maar de oplossing werd
gevonden met behulp van poppenhuiswinkel IDe Schaapskooi'l Rivierdijk 640/( in
Hard inxveld-Giessendam.
Maar waar moesten we er mee naar toe? Zou
De Zwaan iets zijn?

Tijdens de jaarlijkse braderie trok onze stand
veel belangstellenden. Zoals altijd was er weer
veel interesse voor onze fotoalbums. Het is
altijd weer leuk om te zien hoe je omgeving
er vroeger uit zag.
Ook de boeken die door de Historische Vereniging uitgegeven zijn kregen de nodige
aandacht. Er is goed verkocht die dag en wat
ook heel belangrijk was voor de vereniging:
Er werden 10 nieuwe leden ingeschreven.
Of het aan de standplaats lag of aan het weer,
het was gewoon een gezellige dagl waar met
plezier op terug gekeken kan worden.

Ons erelid, dhr. Van de Breel gaf toestemming
om een gedeelte van het gebouw open te
stellen. Zo was er ook nog plaats voor kijkdozen die gemaakt waren door leerlingen van
de basisschool 'De Driemaster'.
De Zwaan bleek een schot in de roos, want
vele inwoners van ons dorp waren toch wel
heel benieuwd hoe het er binnen die witte
muren uit zou zien. Vooral 's middags kwamen er zeer veel bezoekers. Ook de diaseries
die vertoond werden trokken veel belangstellenden. Volgens ons was deze dag weer een
succesvolle 'Open Monumenten Dag'.

Open Monumenten Dag
Op 8 september jl. was het weer zover. Open
Monumenten
Dag. Tijdens verschillende
bestuursvergaderingen is er overlegd wat we
dit jaar zouden organiseren. Het thema voor
dit jaar was: IWonen, Huis en Haard'. Het was
voor ons een zeer moeilijk onderwerp.
Nu kan daar wel van afgeweken wordenl maar
liever niet. Al pratende kwamen we op het
idee 'poppenhuizeni! Het viel niet mee om
10

FOTOSERIE ·OPEN

De poppenhuizen

MONUMENTENDAC·

In de filmzaal
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Huisvlijt

Het was nog gezellig ook

Volle aandacht

Zorg voor de inwendige mens

De jeugd in actie

Een antieke kijkdoos
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CENEALOCIE
A. Koorevaar

Reactie op oproepen.
Gelukkig hebben we ook nu weer reacties ontvangen op de oproepen die we in het vorige
mededelingenblad
hebben geplaatst. Het is
best begrijpelijk,dat
sommige
mensen zich
afvragen waarom wij een oproep doen. Het
publiceren van gegevens en vragen die wij u
stellen zijn juist bedoeld om onze gegevens
compleet te krijgen en zodoende andere mensen weer verder te kunnen helpen.

Kwartierstaten
Het is de bedoeling
om naast de gewone
oproepen
ook kwartierstaten
te publiceren.
Een kwartierstaat geeft na vijf generaties al
een beeld van "zestien families" en daar zijn
meestal nogal wat ontbrekende gegevens bij.
Soms komt u bij het zien van een kwartierstaat
tot de ontdekking dat ook uw familie daarin
voorkomt, zodat u zelf ook weer verder kunt
met uw zoektocht.

Beek heeft gewoond (Het huis staat er nog) en
een aantal genealogische gegevens. Hartelijk
dank aan de families Boonstoppel
(Nieuweweg) en De Ruiter (Binnendams)
voor hun
medewerki ng.
Volgens de thans in ons bezit zijnde informatie
is Baron Van Beek afkomstig uit de omgeving
van Zelhem in de Achterhoek. Verder onderzoek naar de woonomstandigheden,
waar
Baron Van Beek is geboren en naar het familiewapen zal in de komende tijd plaats vinden.
Onderstaand vindt u de familiegegevens
van
de familie Van Beek en de kwartierstaat van
de familie De Jong, met het verzoek of u
ons weer wilt helpen met het completeren en
corrigeren van de gegevens.

Van Beek
Deze oproep heeft nogal wat reacties opgeleverd zoals foto's van het huis waar Baron Van

Familie De Jong
Generatie I
1 Pieter Willem de Jong [21, geb. H.veld-G.dam
29.3.1961,
Hoontechnisch
Specialist, tr. [2]
H .veld-G.dam 20.5.1986 Monique Helene van Bekkum [3]
geb. H.veld-G.dam 16.3.1965, dr. van Jan Lodewijk van Bekkum f41 en Comelia Teeuw [SJ.

Generatie 11
2. Jan Hendrik de Jong [6], geb. Hardinxveld
Giessendam 7.5.1947

29.9.1922,

Schilder-brandstoffenhandelaar,

tr. [41

3. Elisabeth Boer [7], geb. Sliedrecht 30.11.1924,
Drogiste.
4. Willem de Jong [81, geb. Hardinxveld
11.8.1891,
Groenteboer-Hoepmaker-Zandvorm,
H.veld-G.dam 22.6.1988, tr. [51 Hardinxveld 13.4.1917

over!.

Generatie 11I
5. Pleuntje van Tuyl [91, geb. Hardinxveld 25.11.1893,
over!. H.veld-G.dam 26.2.1974.
6. Jacob Boer [101, geb. Sliedrecht 2.1.1901,
Landarbeider,
over!. Leiden 8.12.1943,
Giessendam 1.9.1921
7. Neeltje
Timmer
20.4.1977.

[111,

Gescheiden; 29-05-1929
12

geb.

Giessendam

5.2.1897,

Winkelierster,

over!.

tr. [61

H.veld-G.dam

Generatie IV
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pieter de Jong [121, geb. Giessendam 15.3.1852,
hoepmaker-schipper,
over\. Hardinxveld
28.4.1944, tr. [71 Hardinxveld 5.8.1887
Jantje de Kok [131, geb. Hardinxveld 21.4.1861, over\. Hardinxveld 5.10.1916.
Is tweede huwelijk
Jan Hendrik van Tuyl [14], geb. Hardinxveld
1.2.1854/
Huisschilder, over\. Hardinxveld
8.1.1927, tr. [8] Hardinxveld voor 1893
Pietertje de Ruiter [151, geb. Hardinxveld 12.2.1855/ over\. Hardinxveld 9.12.1910.
Wouter Boer [161, geb. Sliedrecht 20.10,1865,
tr. [91 Sliedrecht 29.3.1890
Annigje Prins [171, geb. Sliedrecht 7.2.1868.
Leendert Timmer [18], geb. Giessendam 7.9.1855,
over\. Leerdam 22.11.1941,
tr. [101
Giessendam 13.10.1882

15. Elisabeth Baan [191, geb. Noordeloos

24.11.1862,

over\. Giessendam

17.12.1922.

Generatie V
16. Pieter de Jong [201, tr. [11] voor 1852 17. Jannigje Nederveen [211.
18.Jan de Kok [221, tr. [121 voor 1861 19. Martijntje Sluimer [23].
20. n.n van Tuyl [241, tr. [13] voor 1854 21. n.n. n.n. [251.
22. Jan de Ruiter [261, tr. [14] voor 1855 23. Pleuntje Kamsteeg [271.
24. n.n. Boer [281, tr. [15] voor 1865 25. n.n. n.n. [291.
26. n.n. Prins [30], tr. [16] voor 1863 27. n.n. n.n. [311.
28. Cornelis Timmer (32], tr. [171 voor 185529. Annigje van der Laan [33].
30. Willem Baan [341, tr. [181 voor 1862 31. Grietje van den Dool [351.

Familie Van Beek
Helmert Willem Peter Leonard van Beek [131, geb. Zelhem 26.3.1825,
over\. Giessendam
7.12.1878, zn. van Adolf Jan van Beek [2] en Petronella van Polanen [33, tr.(I) [2] Adriana Catharina
Cornelia Meerburg [41, geb. Leiden 13.4.1828, over!. Hardinxveld 28.8.1849,
dr. van Adrianus
Meerburg [71 en Francina Petronella Maria van Heyningen [81
Overlijdensacte; nr.113 Laatst wonende op huisnr.A. 503 -even westehjk van de Sluisweg.
Helmert Willem
Peter Leonard van Beek, ondertr.(2)
[31 Hardinxveld
31.7.1850
Elisabeth
Meerburg [SJ, geb. leiden 20.6.1814,
over\. Hardinxveld
16.1.1869, dr. van Adrianus Meerburg
[7] en Francina Petronelia Maria van Heyningen [8]. Uit dit huwelijk:
1. Jan Adolf Leonard van Beek [g], geb. Leiden 5.5.1851.
2. Francina Adriana Elisabeth van Beek [101, geb. Leiden 1.4.1852, volgt 11.
3. Georgius Franciscus Johannes van Beek [111, geb. de Werken ~ Werkendam 13.9.1853,
over\. Giessendam 22.11.1918.
4. Cato Maria Johanna van Beek [121, geb. Emminckhoven
over\. Giessendam 20.4.1923.

~ Almkerk

10.10.1858,

Francina Adriana Elisabeth van Beek [101 (dr. van I), geb. Leiden 1.4.1852,
Kind(eren):
1. Francina van Beek [14], geb. Hardinxveld 27.9.1880/ volgt 111.

over\. 15.3.1929,

Francina van Beek [14] (dr. van 11), geb. Hardinxveld
27.9.1880,
tr. [61 Jan Koppelaar
geb. 5.1.1878, zn. van David Koppelaar [161 en Grietje de Keizer [17].
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Koppelaar [18], geb. Giessendam 6.10.1915.

[81.

[151,
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IK HERINNER MIJ DAT...
65 Jaar wonen in hetzelfde huis in dezelfde straat
A. aan de Wiel-Ouwerkerk

Optocht bij de spoorweg. Opoe aan de Wiel staat als tweede van
rechts voor het linker raam

Ten noorden van de spoorlijn - bijna recht
tegenover het Hardinxveldse station - ligt een
klein, maar sfeervol wijkje. Op 15 maart 1936
kwam ik daar te wonen in de Wilhelminastraat
op nummer 12. Ruim 65 jaar geleden dus. Al
die tijd woon ik daar met veel plezier. De Historische Vereniging verzocht me wat herinneringen op papier te zetten. Vandaar dat ik
graag even terug blader in de geschiedenis.
De jaren dertig
In 1936 waren mijn man Sander en ik de
jongste bewoners van de straat. We kwamen
van de Zevenhuizensteeg aan de overkant van
het spoor, maar het huisje in de Wilhelminastraat trok ons meer. Daar hoefde je niet meer
buitenom naar de wc en hadden we een losstaand schuurtje. jammer alleen dat er geen
gasstel in het huis zat, zoals in de Zevenhuizensteeg. We kookten nog lang op een oliestel
met vier pitten. Het was trouwens in die tijd
niet moeilijk om een huis te huren. We hadden het voor het uitkiezen. Voor Sander was
het een bekend wijkje want als kind had hij
tot het overlijden van zijn moeder in de
Spoorstraat gewoond (Zijn vader heeft hij
nooit gekend, want die overleed als Hardinxveldse baggeraar in Polen voordat Sander
geboren werd.)
We voelden ons meteen op ons gemak. De Wilhelminastraat liep nog niet door, zoals nu. We
keken achter zo de wei in van boer Siebeling.
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Daar melkte Lidewij Siebeling elke dag de
koeien in een soort melkhok, dat was afgezet
met hekken. Ze zat dan op een melkblok van
stevig hout. Natuurlijk ging alles toen met de
hand. Zo werd er regelmatig mest naar het
land gereden. Dat ging met paard en wagen.
Het hele huis trilde er van als hij langs kwam.
jan Siebeling kwam op de fiets (of lopend)
langs de deur om melk te verkopen. De emmer
hing dan aan zijn stuur. Bij iedereen in de
straat werd de melkkoker of het melkemmertje
gevuld. Er lag altijd veel room op de melk en
hij was goed op temperatuur, want hij werd
gekoeld in een wel. Die room was erg lekker.
Later maakte ik er boter van, toen gewone
boter in de oorlog niet meer te krijgen was. je
deed de room in een fles en schudde goed tot
hij klontte. Dat smaakte best. Bij de familie
Siebeling kwamen veel mensen aan de deur
die bijvoorbeeld eieren of karnemelk nodig
hadden. Het waren fijne buren.
Het was dus allemaal heel landelijk die eerste
tijd. De Oranjestraat bestond al wel (in de
jaren dertig gebouwd) Maar achter ons (tussen de Wilhelminastraat en de Oranjestraat)
was bouwland van de familie Heikoop met
een varkensschuur, een hooischelf en mesthopen. Ik vond het prettig want het deed me
terug denken aan vroeger thuis. Die mesthopen kwamen trouwens later goed van pas.
Toen in de oorlog de spoorlijn werd gebombardeerd, ontplofte er een bom midden in de
mesthoop. De blubber vloog overal heen,
zelfs in ons eten. Maar de mesthoop dempte
de kracht van de explosie.
In de Wilhelminastraat en de Spoorstraat had
je vroeger veel winkeltjes: Bijvoorbeeld de
kruidenierszaken van familie Breur en van
familie De Rooy en de kaashandel van familie
Van Wijngaarden.
Verder was er veel bedrijvigheid van mensen
die langs de deur kwamen. Zo had je Pauw
van de Minkelis. Bij velen beter bekend als
Pauw Pik. Die naam was zo ingeburgerd, dat
de meeste kinderen hem niet anders kenden.
Zelf was hij er minder van gecharmeerd, zoals

bleek toen één van onze kinderen hem zo
noemde. Hij kwam op haar af en zei: IIwat zei
jij daar?" Pauw alleen is ook goed hoor! Van
schrik deinsde Wil achteruit om achterover in
een teil met water te belanden! Pauw haalde
de schillen op en verkocht olie.
Dan had je Dries Smit, die op zaterdag met vis
langs de deur kwam. Menigeen kon de verleiding van een haring, bokkum, zoute vis of
makreel niet weerstaan. Mijn man nam op
zaterdagavond altijd een boterham met
haring. Ikzelf hield niet van de lucht, maar ik
gunde het hem van harte.
Ook mannen als Langendijk, Piet Trapman en
Dirk Brandwijk kwamen langs de deur. Vaak
hadden ze een gezellig praatje erbij. Dat
was toen de gewoonste zaak van de wereld.
Sander ging als jongen ook vaak met de
hondenkar op stap.

Eerste van links; pa Sander aan de Wiel.

Hij hielp dan kruidenier De Krijger met het
wegbrengen van spullen.
Veel mensen kwamen langs met koffers met
band, garen, spelden, tuitjes voor de theekan
enz. Maar het was echt feest als er een 'pindachinees' kwam. Die verkocht van die lekkere
zoete brokken met pinda's erin verwerkt.
En dan had je natuurlijk ook de wat zonderlinge figuren. Vaak stond ik om half vier
's nachts op om de was te gaan doen. Dan
kwam er soms met de eerste trein een man uit
Dordt met een houten been. Die kreeg altijd
wat klein geld van me. Alleen bleek later toen
hij dood ging, dat hij een heel fortuintje had
achtergelaten.
In 1939 konden we van onze huisbaas, de
heer Jacob Brand, een extra stuk grond huren.
Daar waren we erg blij mee, want zo hadden we
onze eigen groentetuin, waarop we in de oorlog

samen met de familie Brand groenten verbouwden. Ik heb goede herinneringen aan de familie
Brand. Wij knapten het huis in de loop der
jaren van binnen op en zorgden voor de nodige
comfort en zij zorgden voor de buitenkant.
De oorlog
.
In mei 1940 veranderde alles. De oorlog
begon! Dat was aan veel te merken. De straat
kreeg bijvoorbeeld al snel een andere naam
net als alle andere straten in ons buurtje.De
Wilhelminastraat
werd Middenstraat. Men
mocht niet herinnerd worden aan levende
leden van het koninklijk huis. Toen de distributiebonnen werden ingevoerd, werd je in
alles beperkt: kleding, eten, kolen etc. We
werden erg vindingrijk in het bijeen vergaren
van wat we nodig hadden.
Sander was handig. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Dat was al snel
bekend. Zo vroeg de heer Caljé, die directeur
was van scheepswerf De Holland, of Sander
een koolzaadpers wilde maken. Hij zorgde wel
voor de materialen. Sander vond het goed,
maar vroeg meteen of hij voor ons er ook één
mocht maken. Daarmee kon je olie fabriceren
voor pannenkoeken of tomaten of wat dan
ook. Alles kon je erin bakken.
Dat koolzaad haalden we in de Biesbosch.
Daar gingen we op een dag heen, omdat we
eten nodig hadden. Misschien konden we
daar koren lezen of iets dergelijks. Mijn zus en
haar man woonden namelijk bij ons in, omdat
mijn zwager weigerde voor de Duitsers te
gaan werken in Duinkerken. Ze moesten
ergens naar toe waar ze veilig waren en klopten daarom bij ons aan. De moed zonk ons
echter in de schoenen. We hadden de hele
Biesbosch doorkruist, inclusief de kroondomeinen, maar nergens was nog iets te vinden.
Op het laatst kwamen we in de polder Malta.
(Die polder bestaat niet meer. Is gekocht door
Staatsbosbeheer en nu natuurgebied). Daar
stond een boer met een pet op buiten te kijken. Hij was in onze ogen al vrij oud. IIls er al
iets te lezen?" vroegen wij. Met spanning
wachten we af of hij ons toestemming wilde
geven om te zoeken.
IIAlleen als jullie het tegen niemand zeggen,lI
bromde hij. IIVorig jaar kwamen er mensen die
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de aren van de schoven sneden, dus werden
we bestolen!" Natuurlijk beloofden we dat.
"Goed, zien jullie die twee bergen met afval
daar verderop? Ga daar maar eens kijken.
Daar zit vast iets voor jullie tussen."
We hadden geluk. De boer maakte namelijk
gebruik van een oude dorsmachine die koolzaad dorste, maar de machine was oud en
morste erg. Ze konden geen nieuwe kopen
vanwege de oorlog. Uit de verte wuifde er al
iemand naar ons. Dat bleek mevrouw Heikoop
uit onze straat te zijn, die ook niets had
mogen vertellen. We hadden alleen het probleem dat we een laken en een zeef nodig
hadden. Gelukkig mochten we die lenen van
mensen uit Dordrecht. Het eten lag zomaar
voor het opscheppen in de karrensporen.
Sander nam de volgende week een paar
dagen vrij en zo gingen we elke dag naar de
Biesbosch. Wat waren we blij en dankbaar. "De
hele zomer mocht ik lezen: bruinebonen, erwten, koren en aardappels haalde ik er vandaan.
Sander was in de avonduren volop bezig met
het maken van allerlei apparaten. Een van de
eerste dingen was een tabakssnijder. Soms
kwamen mensen die lenen en dan kregen we
er bijvoorbeeld een brood voor.
Verder verscheen er een aardappelmolen,
waarmee je meel kon maken voor pap. Het
was een soort bindmiddel waarmee je van
alles kon aanmengen. Met een bietenmolen
maakten we stroop en met een tarwemolentje
maalden we koren tot meel voor bijvoorbeeld
het bakken van brood. Natuurlijk had iedereen ook behoefte aan kolen. Daarvoor voer
Sander 's nachts met zijn roeiboot de rivier
op. Er lagen allerlei boten die kolen wilden
ruilen voor van alles en nog wat: kaas, boter,
zeep, koffie, alles konden ze gebruiken. Alleen
was het zwaar verboden. Erg gevaarlijk dus.
Wat was ik blij als hij weer binnen stapte! Af
en toe patrouilleerden de Duitsers met boten
met grote schijnwerpers op de rivier. Het is
echt een paar keer kantje boord geweest,
maar gelukkig is hij nooit opgepakt.
Zo kwamen we goed de oorlog door. Om ons
heen hadden mensen het moeilijker. Tussen
de bedrijven door repareerde Sander vaak iets
voor bijvoorbeeld veehouders. Daarvoor kreeg
hij zuivelprodukten in ruil. Soms - als hij
16

ergens voor licht zorgde door een propeller
voor stroom te plaatsen - bleef hij daar een
paar dagen in de kost. Gelukkig is Sander niet
naar Duitsland gegaan om te werken. Hij is
weggelopen uit de rij die in Sliedrecht klaar
stond voor vertrek naar Duitsland. Dat was
link, want wie een oproep om te gaan werken
weigerde, riskeerde zware straffen.
Het spoor speelde een belangrijke rol in de
oorlog. Het werd gebombardeerd door de
geallieerden en we zaten dus midden in de
vuurlinie! Dat waren angstige ogenblikken.
Wil, onze dochter, speelde buiten en riep naar
mij: "Kijk eens, mama. Vliegtuigen zonder
vleugels!" Dat waren de eerste bo~en.
Mijn
man zat toen net op het dak van een schuurtje
naast het spoor. Hij was bezig met een vriend
(Wim van Beuzekom) een propeller te plaatsen
op een boom, waarvan ze de top hadden
afgezaagd. Ze maakten namelijk samen antiklapbanden uit autobanden en wilden daarvoor 's avonds licht hebben. Toen de bommen
vielen lieten ze zich gelukkig aan de goede
kant van het schuurtje vallen en kwamen met
de schrik vrij. Maar alles en iedereen zat
onder het zand en het stof. Dat was natuurlijk
geen gezicht en ondanks de benauwde situatie
moesten ze toch om elkaar lachen. Over het ijs
zijn ze toen (samen met Gerrit Blokland) naar
Binnendams gevlucht naar Jaan~e Timmer.
Daar hebben ze verder geschuild.
Er zijn gelukkig maar weinig huizen in de Wilhelminastraat beschadigd door de bombardementen. In de Zevenhuizensteeg bijvoorbeeld
wel en ook in de Oranjestraat zijn een aantal
huizen weg gebombardeerd (onder andere de
winkel en het woonhuis van de familie Smit).
Wel vlogen bij iedereen elke keer de ruiten
eruit. Repareren had geen zin. Op een dag
liep Wil naar de bakker. Maar iemand riep dat
het brood op was. Ze draaide om en liep
terug. Precies op de plek waar ze anders gelopen zou hebben viel een bom. Vandaar dat
Sander tijdens het volgende bombardement
zei: Als we dit overleven gaan we hier weg.
We trokken in bij een oom van mij (Kees
Goedhart) in Brandwijk, die het voorhuis leeg
had staan en hebben daar een hele goede tijd
gehad. Over de oorlog is nog meer te vertellen (inkwartiering van Duitse soldaten, de

staking bij de Holland etc.), maar dat voert nu
te ver. In elk geval heb ik toen ervaren dat er
geen ding bij geval geschiedt.
De watersnood
Na de oorlog keerden we terug naar de
Wilhelminastraat. Mijn man pakte zijn werk
op de scheepswerf en machinefabriek De Holland weer op. Hij is er totaal 48 jaar in dienst
geweest achtereenvolgens als metaaldraaier,
voorman en baas. In 1969 is hij met nog twee
collega's geridderd door burgemeester Brinkman voor 40 jaar trouwe dienst. We hadden
intussen twee kinderen en de derde, Sander
junior, werd niet veel later in 1947 geboren.
De volgende jaren waren betrekkelijk rustig.
Het was een fijne buurt om te wonen. Iedereen
hielp elkaar. Vaak voeren we met ons gezinnetje over de Giessen in onze roeiboot. Dan
hadden we een echt vakantiegevoel .
De watersnoodramp in 1953 liet ook de
Wilhelminastraat niet onberoerd. De dijk bij
Papendrecht was doorgebroken en dat betekende dat het water zo de straat in stroomde. Er
werd op de deur gebonkt dat we moesten wegwezen. We trokken met zijn allen - door het
water - naar de Peulenstraat, want daar lag het
hoogste punt dachten wij. We kwamen terecht
bij de familie Boer en de familie Boogerd. Wat
zijn we daar gastvrij ontvangen door die mensen! We mochten er wel een week of zes blijven, want ze vonden dat we alles eerst moesten
laten drogen. De boot van Sander kwam ook
nu goed van pas. Hij lag onder aan de stoep
en was voor iedereen bruikbaar om mensen en
materialen te vervoeren.

Veel spullen hebben we naar boven kunnen
brengen. Alleen met de linnenkast lukte dat
niet. Daar hebben we toen later maar een
konijnenhok van getimmerd.
Iedereen in de straat was geëvacueerd, op één
familie na. Dat was de familie Van Hout. Die
zat op zolder.
Dappere Dodo
Na de watersnood brak een ni.euwe fase aan.
Langzaam maar zeker deden allerlei nieuwe
snuifjes hun intrede. Zo zorgde de televisie bijvoorbeeld voor veel vermaak. Natuurlijk had
niet iedereen meteen zo'n apparaat in huis. Zo
rond 1956 gingen veel kinderen uit de straat
televisie kijken bij familie De Bruin die op
Wilhelminastraat 18 woonde. Dat was daar
een gezellige en gastvrije boel! Als je daar
dan op woensdagmiddag achterom kwam,
stond het vol met klompjes en schoentjes.
Favoriet was het programma "Dappere Dodo"
waarin tante Hannie speelde.

10tO. TELEVISIE

JEUGDUITZENDING

Het was een jeugduitzending van de KRO-televisie. Onze zoon Koos stuurde tante Hannie een
brief met de vraag of ze mevrouw de Bruin met
haar verjaardag op de televisie kon feliciteren.
Dat kon niet, maar ze beloofde haar wel een
kaart te sturen. Ik had zelf een gedicht gemaakt
en de kinderen hadden met elkaar een
cadeautje gekocht wat ze samen met het
gedicht overhandigden aan mevrouw De Bruin.
In 1958 werd ons gezin verblijd met de
geboorte van onze jongste zoon Anne. De kinderen hadden veel speelkameraadjes in de
buurt. De meesten wonen er nu natuurlijk
17

allang niet meer. In 1936 waren we de jongsten in de straat, nu ben ik de oudste. Ik heb
heel wat families zien komen en gaan: De
familie Honkoop (waarvan zoon Wim als
enige nog in de straat woont), de familie
Loeve van der Steld, de familie Van Dam en
de familie Verbaan bijvoorbeeld. Fijne en
verdrietige momenten wisselden elkaar af,
waarvan het overlijden van Sander in 1979
het meest droevig was.
Nu is het de bedoeling dat ikzelf binnenkort
ook ga verhuizen naar Giessenburg. Mijn
dochter en schoonzoon bouwen daar een
nieuwe woning, waarbij ook ruimte voor een
woning voor mij is gemaakt. Ik heb er lang
over moeten denken, maar nu zie ik het wel
zitten. Ik zal mijn huis en de buurt missen.

Nog steeds heb ik met het voorste gedeelte
van de straat een gezellig contact. De mensen
helpen elkaar als het nodig is. Zo zet de familie
Molenaar altijd de container aan de straat, zorgt
John Sack voor lege dozen voor de kranten en
lees ik de krant van de familie Honkoop. De
bladen van de leesmap, waarop ik al ruim 40
jaar geabonneerd ben, breng ik altijd op
verschillende adresjes in de straat. Op mijn
85ste ga ik nu een nieuwe fase tegemoet.
Gelukkig kom ik weer in een mooie, landelijke
omgeving en ik hoop dat het mij gegeven
wordt om nog enkele jaren daar in de omgeving te mogen wandelen en fietsen.
Annie aan de Wiel- Ouwerkerk

LANGS DE DIJK

N.A. V.d. Wiel-de Rover

Naar aanleiding van de samenstelling van een
publicatie over het Langeveer, werd op 1
februari 1997 in de rubriek 'Die goede oude
tijd' van weekblad 'De Schuttevaer' een foto
van Het Langeveer geplaatst.
Op 3 februari 1997 schreef de heer Teunis
den Breejen uit Dordrecht ons een brief.
Dhr. den Breejen werd op 30 mei 191 5 geboren als zoon van Teunis den Breejen en Aagje
Verheul en trouwde met Emilia Piessens.
Bij het zien van die oude foto van 'Het Langeveer' kwamen bij hem weer veel herinneringen boven. Zijn voorouders behoorden tot de
zalmvissers, zijn opa Wout den Breejen was in
het bezit van een grote vergunning voor de
zalmvisserij. Zijn vader was schipper van een
tjalk van 92 ton de 'Adriana Pieternella'. Van
dit schip had hij nog een foto met op de
achtergrond het Langeveer.
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Op een zonnige maandagmorgen toog een
bestuurslid van de Historische Vereniging op
naar Dordrecht om de genoemde foto op te
halen.
Als oud-schipper woonde de heer Den Breejen
op een schitterende locatie, namelijk aan de
kade van het drie rivierenpunt. Hij zat voor
het raam en je zag de schepen achter hem
langs varen. .
Hij had niet alleen de foto, maar ook wat herinneringen op schrift gesteld. Deze herinneringen zijn van bijzondere waarde, als je bedenkt
dat we een paar dagen na deze ontmoeting in
De Dordtenaar moesten lezen dat de heer Den
Breejen was overleden.

Onderstaand de herinneringen van de
heer T. den Breejen:
Bij het ouder worden van de mens, na een
werkzaam leven, gaan onze gedachten vaak
terug naar onze jonge tijd. Dan lijkt het of
alles wat we vroeger hebben meegemaakt tot
in details weer in onze herinnering komt, wanneer ons hoofd helder is gebleven.
Als kind van een schippersgezin, waarvan ik
de 4e was, was ik heel veel bij vader aan
boord. Moeder woonde in een huis aan de
wal met het oog op het school gaan van de
kinderen. We woonden bij het Langeveer en
ik was denk ik twee jaar toen de Nieuweweg
werd aangelegd.
Er was toen nog geen weg tussen de dijk en
de Parallelweg (prelweg). Het was voor mij
een hele belevenis dat paard en wagen het
zand achterover kiepte. Moeder had er veel
moeite mee mij er vandaan te houden, want
voor een kleine hummel was dat heus niet
zonder gevaar.
Er kwamen al snel huizen aan de westkant van
de Nieuweweg, waar ik met mijn vriendje
ging spelen. Hij woonde ook in het blokje
huizen van 8 woningen en heette Jan van der
Meijden. Jan Aai werd hij genoemd. Hij was
vier weken jonger dan ik en we hebben
samen heel wat streken uitgehaald. We gingen samen naar 'De school met de bijbel', we
zaten naast elkaar en onder de lessen zaten we
plannen te maken wat we na schooltijd zouden gaan doen.
Vooral aan de rivier was dan heel wat te beleven. Als in het voorjaar het zogenaamde Aalskruid op de modderbanken groeide, dan was
het zaak om snel een paar grepen te doen en
op een droge plaats te gooien. Er zaten van
die kleine zilver-aaltjes in die wij probeerden
te vangen, maar die kleine kriebeldingen
waren zo vlug, ze wisten feilloos de kortste
weg naar het water terug te vinden. We hadden maar weinig kans om zo'n kleine kriebelaar te pakken en in een potje te doen.
Soms bevestigden we latjes onder onze klompen, dan konden we heerlijk over die modderbanken glijden.
Dan waren er de Fop Smit boten die een grote
zuiging konden veroorzaken, dan liep het water
langs de dam een heel eind terug en voor ons

was het een uitdaging om met het teruglopende water zo dicht mogelijk bij de grote golf te
komen die daarop volgde. Dan was het rennen
jongens om droog te blijven en hadden we de
grootste lol. Moeder mocht dat allemaal niet
weten, want dan zou er wat waaien.

Wanneer we de salonboten zagen aankomen,
renden we het Langeveer op om te zien wat er
gelost moest worden. Hannes Joppe was de
veerman en nam een draad aan van de
matroos, er werd vlug wat gelost en geladen
zodat de boot weer snel kon vertrekken naar zijn
volgende bestemming. Een droevig ongeluk is
mij altijd bijgebleven.
De zoon van Hannes Joppe kwam met het
aanleggen van de Fop Smit klem te zitten
tussen de ponton (de hoeker genaamd) en de
boot en werd dood gedrukt.
In de zomer bij mooi weer gingen we ook wel
eens zwemmen. Van moeder mocht dat niet
dus gebeurde het stilletjes. We gingen bij
de werf van Van Aken, waar ook nogal wat
kinderen woonden, te water en konden dan
gemakkelijk bij de zandplaat komen waar we
stoeiden en veel lol maakten. De meeste
kinderen waren naakt.
Op een keer had Jan-Aai een zwembroekje bij
zich en was daar erg trots op.lk had niks, maar
we waren vindingrijk en smeerden een prachtig broekje van modder op mijn billen. Het
stond zelfs zo goed dat meerdere jongens het
ook deden, maar in het water was zo'n broekje snel verdwenen. Maar een kniesoor die
daar naar zou kijken, wij hadden niet zoveel
schaamtegevoel.
Dan herinner ik mij ook nog de dijk, welke
nog niet bestraat was. Na wat regen ontstonden er flinke modderpoelen.
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Aan de buitenkant van de dijk lagen nogal eens
bossen rijshout en schelven riet opgeslagen.
Tussen de schelven was het heerlijk verstoppertje spelen en van het hout maakten we een
kris om oorlogje te spelen. De eigenaar van
die schelven lette nogal op ons, hij kon het
niet hebben als wij wel eens een stokje van
het rijshout namen, dat noemde hij stelen. Hij
had zelf geen kinderen en kon van ons niets
verdragen. Als hij ons te pakken kreeg, dan
kregen we een pak ransel wat niet mooi meer
was. Om wraak te nemen haalden we uit zijn
rietschelf een paar rietstengels die we aan de
top samenbonden tot een wankele driepoot.
Dan vormden we een kring eromheen en met
veel geschreeuw probeerden we elkaar te
duwen. Wie de driepoot omgooide was af. Dit
gebeurde vlakbij het huis van die man, maar
toen de woedende man op ons af kwam om

ons te straffen stoven we uiteen. Wel ging
onze driepoot verloren, die brak hij kapot.
Maar wij gingen te keer van vreugde, zodat
onze moeders kwamen kijken wat er aan de
hand was. De boze buurman droop af en onze
moeders genoten ervan hoe wij hem op onze
eigen manier te pakken hadden genomen.
Boven aan de dijk was de mooie kruidenierswinkel van Engel den Breejen, waar naar onze
begrippen alles te koop was. We gingen met
een witte kan met een groot oor om stroop.
De kan ging op de weegschaal en Engel
schepte met een pollepel uit een groot vat en
met een draaiende beweging kwakte hij een
grote hoeveelheid stroop in die kan. Het was
een kunst waar ik groot respect voor had. Hij
miste bij mijn weten nooit.
T. den Breejen

OPROEPEN
Reacties oproepen
Het bestuurslid dhr P. Wemmers zal namens
ons bestuur de bijeenkomsten van de Stichting Dijksynagoge bijwonen.
Mevr. A. de Jong reageerde ook en heeft zich
opgegeven als vrijwilligster om enkele taken te
vervullen bij het beheer van de Dijksynagoge
als museum.

Post bezorger (m/v)
Herhaald verzoek
Ongeveer 4 à 5 keer in een jaar moet er post
van de Historische Vereniging rondgebracht
worden. Dit houdt in dat de post bij een tussenpersoon opgehaald wordt en daarna naar
10 verschillende bezorgers gebracht wordt.
Ook wordt er een gedeelte gesorteerd en naar
het postkantoor gebracht.
Dit werk moet overdag gebeuren.
Wij zoeken iemand (in het bezit van een auto)
die dit werk voor ons wil gaan verzorgen.
Is dit wat voor u of weet u iemand die dat
wil doen, neem dan S.V.p. contact op met
dhr. J.J. van Houwelingen, tel. 0184-617726.
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Medewerker Genealogie (m/v)
Herhaald verzoek
In ons Historisch Informatiecentrum

Buiten-

dams 4 zijn veel gegevens aanwezig die wij
binnen niet al te lange tijd graag op de computer willen zetten. Daar is heel wat tijd mee
gemoeid. Daarom zijn wij op zoek naar een
aantal medewerkers die ons daarbij willen
helpen. Het werk kan gewoon bij u thuis
gebeuren, dus u kunt uw eigen tijd daarvoor
bepalen. Er is reeds mee begonnen maar een
paar extra vrijwilligers zou wel erg nuttig zijn.
Voor informatie kunt contact opnemen met ons
bestuurslid dhr. A. Koorevaar tel. 0183-628647.
Wij rekenen op u.

EEN SPITFIRE WORDT VERMIST

(VERVOLG)

De redactie kreeg van dhr. J. Coenraads een
reactie op het artikel 'Een spitfire wordt vermist'. In onderstaand verhaal geeft zijn
schoonzus, Mevrouw Th. Coenraads-ter Horst,
verslag van haar belevenissen op zaterdag
16 september 1944.
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Ik zit achter de boerderij van Van Herp aan de
Parallelweg. Ik ben alleen thuis en zie het vliegtuig neerkomen, schuin achter ons, in de
griend. Het is dichtbij. Er is ook brand. Ik wacht
een poosje vanwege ontploffingsgevaar en de
reactie van de Duitsers. Ik ga toch maar op
zoek. De piloot is opgehaald. 't Ligt er bezaaid
met rissen mitrailleurkogels en wrakstukken.
Ik verzamel de volgende spullen;
Gedeelten van verbrande brieven, een stuk
uniform plus insigne en nog wat persoonlijke
kleinigheden. Dit alles op diezelfde zaterdagmiddag. Uit de briefresten blijkt dat ze
geschreven zijn door vader 'King' aan zijn
zoon. Hij vertelt, dat zijn moeder is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. De
naam van het ziekenhuis staat vermeld. De
naam van de woonplaats van vader King is
gedeeltelijk leesbaar.
Ik kom later in gesprek met Roon van den
Bout. Hij heeft er problemen mee dat de
piloot, zo maar naamloos onder de grond was
gestopt. Hij had gehoord dat de naam erop
zetten verboden was door de Duitsers.
Ik vertel hem dat de naam van de piloot 'King'
is en laat hem zien wat ik had gevonden.
Na een paar dagen vertelt Roon mij dat hij
een naambordje had gemaakt en het samen
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,Hooga'ohtend,

met de veldwachter op het graf had geplaatst.
Ik ontving bijgaande dankbetuiging.
Op een dag vernam ik, dat de ouders van
King het graf in Hardinxveld hadden bezocht.
Volgens geruchtèn in het dorp waren ze niet
overtuigd dat dit hun zoon was. Een ding
staat vast. Zijn naam is King.
Th. Coenraads-ter

Horst
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Aan de buitenkant van de dijk lagen nogal eens
bossen rijshout en schelven riet opgeslagen.
Tussen de schelven was het heerlijk verstoppertje spelen en van het hout maakten we een
kris om oorlogje te spelen. De eigenaar van
die schelven lette nogal op ons, hij kon het
niet hebben als wij wel eens een stokje van
het rijshout namen, dat noemde hij stelen. Hij
had zelf geen kinderen en kon van ons niets
verdragen. Als hij ons te pakken kreeg, dan
kregen we een pak ransel wat niet mooi meer
was. Om wraak te nemen haalden we uit zijn
rietschelf een paar rietstengels die we aan de
top samenbonden tot een wankele driepoot.
Dan vormden we een kring eromheen en met
veel geschreeuw probeerden we elkaar te
duwen. Wie de driepoot omgooide was af. Dit
gebeurde vlakbij het huis van die man, maar
toen de woedende man op ons af kwam om

ons te straffen stoven we uiteen. Wel ging
onze driepoot verloren, die brak hij kapot.
Maar wij gingen te keer van vreugde, zodat
onze moeders kwamen kijken wat er aan de
hand was. De boze buurman droop af en onze
moeders genoten ervan hoe wij hem op onze
eigen manier te pakken hadden genomen.
Boven aan de dijk was de mooie kruidenierswinkel van Engel den Breejen, waar naar onze
begrippen alles te koop was. We gingen met
een witte kan met een groot oor om stroop.
De kan ging op de weegschaal en Engel
schepte met een pollepel uit een groot vat en
met een draaiende beweging kwakte hij een
grote hoeveelheid stroop in die kan. Het was
een kunst waar ik groot respect voor had. Hij
miste bij mijn weten nooit.
T. den Breejen

OPROEPEN
Reacties oproepen
Het bestuurslid dhr P. Wemmers zal namens
ons bestuur de bijeenkomsten van de Stichting Dijksynagoge bijwonen.
Mevr. A. de Jong reageerde ook en heeft zich
opgegeven als vrijwilligster om enkele taken te
vervullen bij het beheer van de Dijksynagoge
als museum.

Postbezorger Cm/v)
Herhaald verzoek
Ongeveer 4 à 5 keer in een jaar moet er post
van de Historische Vereniging rondgebracht
worden. Dit houdt in dat de post bij een tussenpersoon opgehaald wordt en daarna naar
10 verschillende bezorgers gebracht wordt.
Ook wordt er een gedeelte gesorteerd en naar
het postkantoor gebracht.
Dit werk moet overdag gebeuren.
Wij zoeken iemand (in het bezit van een auto)
die dit werk voor ons wil gaan verzorgen.
Is dit wat voor u of weet u iemand die dat
wil doen, neem dan S.V.p. contact op met
dhr. J.J. van Houwelingen, tel. 0184-617726.
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Medewerker Genealogie Cm/v)
Herhaald verzoek
In ons Historisch Informatiecentrum

Buiten-

dams 4 zijn veel gegevens aanwezig die wij
binnen niet al te lange tijd graag op de computer willen zetten. Daar is heel wat tijd mee
gemoeid. Daarom zijn wij op zoek naar een
aantal medewerkers die ons daarbij willen
helpen. Het werk kan gewoon bij u thuis
gebeuren, dus u kunt uw eigen tijd daarvoor
bepalen. Er is reeds mee begonnen maar een
paar extra vrijwilligers zou wel erg nuttig zijn.
Voor informatie kunt contact opnemen met ons
bestuurslid dhr. A. Koorevaar tel. 0183-628647.
Wij rekenen op u.

Aan de buitenkant van de dijk lagen nogal eens
bossen rijshout en schelven riet opgeslagen.
Tussen de schelven was het heerlijk verstoppertje spelen en van het hout maakten we een
kris om oorlogje te spelen. De eigenaar van
die schelven lette nogal op ons, hij kon het
niet hebben als wij wel eens een stokje van
het rijshout namen, dat noemde hij stelen. Hij
had zelf geen kinderen en kon van ons niets
verdragen. Als hij ons te pakken kreeg, dan
kregen we een pak ransel wat niet mooi meer
was. Om wraak te nemen haalden we uit zijn
rietschelf een paar rietstengels die we aan de
top samenbonden tot een wankele driepoot.
Dan vormden we een kring eromheen en met
veel geschreeuw probeerden we elkaar te
duwen. Wie de driepoot omgooide was af. Dit
gebeurde vlakbij het huis van die man, maar
toen de woedende man op ons af kwam om

ons te straffen stoven we uiteen. Wel ging
onze driepoot verloren, die brak hij kapo.
Maar wij gingen te keer van vreugde, zoda~
onze moeders kwamen kijken wat er aan de
hand was. De boze buurman droop af en onze
moeders genoten ervan hoe wij hem op onze
eigen manier te pakken hadden genomen.
Boven aan de dijk was de mooie kruidenierswinkel van Engel den Breejen, waar naar onze
begrippen alles te koop was. We gingen met
een witte kan met een groot oor om stroop.
De kan ging op de weegschaal en Engel
schepte met een pollepel uit een groot vat en
met een draaiende beweging kwakte hij een
grote hoeveelheid stroop in die kan. Het was
een kunst waar ik groot respect voor had. Hij
miste bij mijn weten nooit.
T. den Breejen
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Reacties oproepen
Het bestuurslid dhr P. Wemmers zal namens
ons bestuur de bijeenkomsten van de Stichting Dijksynagoge bijwonen.
Mevr. A. de jong reageerde ook en heeft zich
opgegeven als vrijwilligster om enkele taken te
vervullen bij het beheer van de Dijksynagoge
als museum.

Postbezorger (m/v)
Herhaald verzoek
Ongeveer 4 à 5 keer in een jaar moet er post
van de Historische Vereniging rondgebracht
worden. Dit houdt in dat de post bij een tussenpersoon opgehaald wordt en daarna naar
10 verschillende bezorgers gebracht wordt.
Ook wordt er een gedeelte gesorteerd en naar
het postkantoor gebracht.
Dit werk moet overdag gebeuren.
Wij zoeken iemand (in het bezit van een auto)
die dit werk voor ons wil gaan verzorgen.
Is dit wat voor u of weet u iemand die dat
wil doen, neem dan S.V.p. contact op met
dhr. J.J. van Houwelingen, tel. 0184-617726.
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Medewerker Genealogie (m/v)
Herhaald verzoek
In ons Historisch Informatiecentrum

Buiten-

dams 4 zijn veel gegevens aanwezig die wij
binnen niet al te lange tijd graag op de computer wiflen zetten. Daar is heel wat tijd mee
gemoeid. Daarom zijn wij op zoek naar een
aantal medewerkers die ons daarbij willen
helpen. Het werk kan gewoon bij u thuis
gebeuren, dus u kunt uw eigen tijd daarvoor
bepalen. Er is reeds mee begonnen maar een
paar extra vrijwilligers zou wel erg nuttig zij .
Voor informatie kunt contact opnemen met ons
bestuurslid dhr. A. Koorevaar tel. 0183-628647.
Wij rekenen op u.

EEN SPITFIRE WORDT VERMIST

(VERVOLG)

De redactie kreeg van dhr. J. Coenraads een
reactie op het artikel 'Een spitfire wordt vermist'. In onderstaand verhaal geeft zijn
schoonzus, Mevrouw Th. Coenraads-ter Horst,
verslag van haar belevenissen op zaterdag
16 september 1944.
Ik zit achter de boerderij van Van Herp aan de
Parallelweg. Ik ben alleen thuis en zie het vliegtuig neerkomen, schuin achter ons, in de
griend. Het is dichtbij. Er is ook brand. Ik wacht
een poosje vanwege ontploffingsgevaar en de
reactie van de Duitsers. Ik ga toch maar op
zoek. De piloot is opgehaald. 't Ligt er bezaaid
met rissen mitrailleurkogels en wrakstukken.
Ik verzamel de volgende spullen;
Gedeelten van verbrande brieven, een stuk
uniform plus insigne en nog wat persoonlijke
kleinigheden. Dit alles op diezelfde zaterdagmiddag. Uit de briefresten blijkt dat ze
geschreven zijn door vader 'King' aan zijn
zoon. Hij vertelt, dat zijn moeder is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. De
naam van het ziekenhuis staat vermeld. De
naam van de woonplaats van vader King is
gedeeltelijk leesbaar.
Ik kom later in gesprek met Roon van den
Bout. Hij heeft er problemen mee dat de
piloot, zo maar naamloos onder de grond was
gestopt. Hij had gehoord dat de naam erop
zetten verboden was door de Duitsers.
Ik vertel hem dat de naam van de piloot 'King'
is en laat hem zien wat ik had gevonden.
Na een paar dagen vertel~ Roon mij dat hij
een naambordje had gemaakt en het samen
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met de veldwachter op het graf had geplaatst.
Ik ontving bijgaande dankbetuiging.
Op een dag vernam ik, dat de ouders van
King het graf in Hardinxveld hadden bezocht.
Volgens geruchten in het dorp waren ze niet
overtuigd dat dit hun zoon was. Een ding
staat vast. Zijn naam is King.
Th. Coenraads-ter

Horst
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HET VOLKSLIED VAN CIESSENDAM
Tekst en muziek van A.G.W. Jagers
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Daar, waar

Daar. waar

Giessen zÎCh kabb 'Iend een weg baant

Dwars door de vruchtbare waard,
Ugt een klein dorpje omringd

de

't ZonUcht de

molens al malend staan draaien
huizen verguldt,

Glanzende koeien zo loom staan te grazen,

door de weiden

Vreedzaam te midden van tuin en van gaard.

Wordt dwing' landij nooit door ons meer geduld.

Dat is ons dorp, Giessendam.

In Giesendam, ons eigen dorp

Daar waar

de

Rustig bewoond door een nijv, re bevolking

wngen zich rijen langs sloten,

Werken wij mee om ons land,

Peppels zacht fluisterend staan,
Merel en leeuwe'rik zich jub'/end

Dat Ugt te bloeden aan duizenden wonden

verheffen,

Strelende winden door bladeren gaan,

Sterk weer te maken, met krachtige hand,

Daar ligt ons dorp, ons Giessendam.

Ook in ons dorp, in Giessendam.
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Ugt ons klein dorpje, ons mooi Giessendam
Ons mooi dorp, ons Giessendam.
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RECENSIES
A. Dubbeldam-

van der Waal van Dijk

Bitterzoet
door P. Verhagen

De natuur als beeld
e.a.

Bitterzoet, herinneringen aan de oude Biesbosch, is de titel van een nieuw boek van de
Biesbosch-kennerPiet Verhagen.
Hij geeft aan de hand van schetsen en korte
verhalen een beeld van het leven van griendwerkers, vissers en vele anderen die met hard
werken in de Biesbosch een - veelal karige boterham verdienden.
De titel Bitterzoet verwijst naar een plantje
met lichtblauwe bloemen van het geslacht
nachtschade (Solanum). De bitterzoete smaak
was bij uitstek de smaak van het leven en werken in de Biesbosch. Ook daar gingen bitter
en zoet samen, al overheerste voor velen dikwijls de 'bitterheid'.
ISBN 90-76496-12-9.
Uitgegeven bij De
Stroombaan Papendrecht. Verkrijgbaar bij de
boekhandel. Prijs f. 39,50.
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door Matthijs G.c. Schouten.

De natuur als beeld in religie, filosofie en
kunst, een boek dat niet alleen de natuur zelf
als onderwerp heeft maar ook de beelden die
de mens er zich van vormt.
De natuur kent zichzelf niet als natuur. Zij
wordt door de mens als zodanig benoemd. En
in die benoeming ligt het beeld besloten: Ons
beeld van de natuur.
In 1999 bestond Staatsbosbeheer honderd jaar.
In het kader van deze viering kwam de gedachte naar voren een boek te laten verschijnen dat
niet alleen de natuur zelf als onderwerp zou
hebben maar vooral de beelden die de mens er
zich van vormt. Dit heeft geresulteerd in een
werkelijk schitterende en zeer lezenswaardige
uitgave. Verrassendom te lezen!
ISBN 90-5011-127-0. Uitgegeven door KNNV
Uitgeverij, Utrecht Prijs f. 59,90

I

Huis en Haard. monumenten van het wonen

Advertenties en berichten in de
Amsterdamse Courant. 1672-1765.
deel 7 a-b

door Ileen Montijn.

door M.G.A. Schipper- van Lottum.

Huis en haard is het tweede deel in de reeks

Onze hedendaagse kranten in kiosken, winkels
en supermarkten of per abonnement in de
brievenbus vragen de aandacht door vetgedrukte koppen, of door vele foto's in kleur.
Dit was vroeger wel heel anders. De zwart-wit
fotografie en zeker de zwart-witte gravures uit
vroeger tijden hadden andere verlokkingen
nodig. In 1645 startte de Amsterdamse Courant haar uitgave met één aflevering per week.
Rond 1700 nam het aantal advertenties toe. In
deze advertenties staan een groot aantal
wetenswaardigheden zoals namen en omschrijvingen van producten. Een groot aantal van
deze advertenties behandelt de gestolen of
weggelopen kinderen of verdronken mensen
waarbij de destijds kostbare kleding en bijkomende zaken uitgebreid staan vermeld, evenals vermiste en gestolen goederen.
Op aanraden van mevrouw M.e. de Jong, eertijds conservator van het Kostuummuseum in
Den Haag is mevrouw Schipper- van Lottum
in 1972 begonnen met het noteren hiervan.
Deel 7 ligt nu klaar.
ISBN 90-76953-28-7 Uitgegeven door Gopher
Publishers in Groningen. Prijs f. 42,50 excl.
verzendkosten.
Te bestellen bij Gopher Publishers, Postbus
70080,9704 AB Groningen. Tel. 050-3657272
Via internet: www.Gopherpublishers.com.
Monumentenjaarboek 2001 .
Voor hen die op de hoogte willen blijven van
de ontwikkelingen in de monumentenzorg
vormt dit Monumentenjaarboek 2001 wederom een belangrijk naslagwerk of vademecum
waarin alle belangrijke regelingen, betrokken
instanties, particuliere organisaties, gemeentelijke en provinciale budgetten, aantallen monumenten per gemeente, provincie en categorie
worden samengebundeld en geactualiseerd.
ISBN 90-71107-63-9 Uitgegeven door NCM
Stichting Nationaal Contact Monumenten,
Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam. Prijs
f. 20,- excl. verzendkosten.

die de Stichting Open Monumentendag uitgeeft ter gelegenheid van de jaarlijkse Open
Monumentendag. De hoofdstukken van h.et
boek volgen, als een beeldbeschrijving, nauwgezet de fysieke indeling van het Nederlandse
woonhuis door de eeuwen heen, van de voordeur door alle mogelijke vertrekken tot aan
de nok toe.
Aan de hand van talloze verrassende details
wordt duidelijk hoe onze voorvaderen vorm
gaven aan datgene wat nu algemeen als een
onvervreemdbaar recht geldt, maar wat nog
niet eens zolang geleden voor velen van hen
bepaald geen sinecure was: Wonen. Of dat nu
gebeurde in een stadshuis of in een 'los hoes',
in een droomvilla of op drie-hoog-achter!
Ik heb het met plezier gelezen!
ISBN 90-806181-1-x Uitgave van de Stichting
Open Monumentendag,
Herengracht 474,
1017 CA Amsterdam. Prijs f. 22,50
Kraaijeveld. een familiegeschiedenis
door Aad Kraaijeveld e.a.

Vier eeuwen in vogelvlucht is de ondertitel.
Onderzoek naar een omvangrijk geslacht heeft
geleid tot een 'even omvangrijk boek. Een
boek met alle Kraaijevelden erin. Grootschalig
aangepakt. Niet alleen de complete stamboom van de familie, maar ook vele verhalen
en levensbeschrijvingen.
Voor de genealogen onder ons is er een complete lijst van verwanten met hun namen en
geboortejaar achter in het boek opgenomen.
Dit vergemakkelijkt het zoeken naar een eventueel familielid. Dit alles gecompleteerd met
oude en nieuwere familiefoto's.
ISBN 90-9014081-6 Uitgever: To the Point,
Gorinchem. Prijs f. 79,-
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UITGAVEN IN DE HISTORISCHE REEI{S EN SPECIALE UITGAVEN DIE NOG
DOOR DE HISTORISCHE VERENIGING TE LEVEREN ZIJN:
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 SchaIk

.
.

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

€ 25,00
ff ff
12,00
11,35
9,75
6,60
6,80
3,85
5,45
3,20
7,95
27,50
40,00
45,00
35,00
12,50
10,00
14,50
15,00
17,50
16,50
20,40
12,50
18,15
15,90
8,50
7,00
5,00
4,40
4,55
8,85
2,25
5,65
7,50
19,50

.

11 .................••••...........••.......•..•.••............•.•..•.......••....

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

.
.

C. Baardman, de schrijver en zijn werk

.

Het Langeveer

.

De Indiëgangers

.

1899-1999 Nieuws van honderd jaar geleden

.

Het Verleden, Nu (fotoboek)

,

,

.

Een wandeling door Binnendams
Van Geslachte tot Geslacht

.
.

H'veld en G'dam, 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

.

Het verhaal van de dijk
Hoeke Doeme?

UITGAVEN VAN 'STICHTING

,

.
.

DORPSBEHOUD'

Van boodschappen doen naar winkelen

.

Heggen en Steggen (tweede druk)

.

ALLE UITGAVEN, TENZIJ UITVERKOCHT,
OP DE VOLGENDE ADRESSEN:

ZIJN VERKRIJGBAAR

Historisch Informatie Centrum, Buitendams 4, elke zaterdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur
Ijzerwinkel van de heer Coenraads Buurt 6 Boven-Hardinxveld, tijdens openingstijden winkel
Secretariaat Historische Vereniging Buitendams 77, maandag tJm zaterdag
Museum De Koperen Knop, dinsdag- t/m zaterdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur -
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