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VAN DE VOORZITTER

Een mijlpaal achter ons en een mijlpaal voor
ons.
Al reeds meerdere malen heb ik in het voor-

woord geschreven over het 900e lid dat zich
binnenkort bij onze vereniging zou aanmel-
den, maar hoewel we soms een paar leden van
het zo vurig verlangde aantal afzaten was het
net eb en vloed, steeds ging het aantal maar
op en neer. In de tweede helft van 2001 meld-
de mevr. M.j. Boerman-Pol uit Hardinxveld-
Giessendam zich aan als lid en zij werd het
negen honderdste. Tijdens de vrijwilligers-
avond, ter ere van het jaar der vrijwilligers, is
aan deze mijlpaal gepaste aandacht besteed.
Elders in dit blad kunt u er meer over lezen.

Hier volgt een overzicht van de groei van onze
vereniging tot eind 2001.

Oprichtingsvergadering - 27 februari 1978
(90 leden)
100e lid - 1978 Mevr. G. Stam-Bongen.
200e lid - 1979 Dhr. Mr. j. de Ruiter.
300e lid - 1981 Dhr. j.P. Trapman.
400e lid - 1983 Dhr. j. de jong.
500e lid - 1985 Mathieu Tromp Ueugdlid)
600e lid - 1988 Dhr. C. Sterrenburg.
700e lid - 1993 Dhr. L.B. Koopmans.
800e lid - 1997 Dhr. C. Dubbeldam.
900e lid - 2001 Mevr. M.J. Boerman-Pol.

Als u hierboven naar de datum van de oprich-
tingsvergadering kijkt, weet u al wat de vol-
gende mijlpaal zal zijn. In 2003 bestaat onze
vereniging 25 jaar, dus een jubileum!
'Het jubileum' is al geruime tijd een vast agen-
dapunt op onze maandelijkse bestuursvergade-
ringen. Er is inmiddels een kleine commissie
in het leven geroepen bestaande uit enkele
bestuursleden. Plannen worden gemaakt en
plannen worden verworpen, maar er beginnen
nu toch wat vaste vormen te ontstaan. U hoort

er nog meer over.

In het bestuur zijn de laatste maanden enkele
wijzigingen ontstaan en aangebracht.
Een minder leuk bericht was dat ons jongste
bestuurslid, Pieter Wemmers, liet weten dat hij
genoodzaakt was om zich als lid van het
bestuur terug te trekken. De belangrijkste oor-
zaak is dat hij veel tijd aan zijn studie moet

besteden. Hoewel wij zijn besluit respecteren
vinden wij het erg jammer dat hij deze stap
moest nemen. Het was zijn eerste taak zich
bezig te houden met de jeugd en dan hoofdza-
kelijk via het mededelingenblad. Ook met het
vervullen van andere taken was hij zeer actief.
Pieter hartelijk bedankt voor je inzet als
bestuurslid en voor je bereidwilligheid dat je
toch nog enkele werkzaamheden voor de ver-
eniging wilt blijven verrichten.

Hoera ... onze penningmeester, j. Dubbeldam,
gaat met de 'VUT'!
Diep in het geheim was het bestuur al druk
bezig om jan, die nu natuurlijk zeeën van tijd
zou krijgen, met nog enkele zware en tijdro-
vende taken op te zadelen.
Toen onze penningmeester in de gaten kreeg
waarmee de rest van het bestuur bezig was
maakte hij een eind aan die mooie dromen en
verkondigde heel laconiek: "Vergeten jullie het
maar ... ik krijg het veel te druk om nog meer
taken op mijn schouders te nemen, ik stop zelfs
met het beheren van de penningen."
Bovenstaand verhaaltje berust grotendeels op
waarheid. De heer Dubbeldam heeft inder-

daad besloten na circa 24 jaar het penning-
meesterschap vakkundig te hebben vervuld er
een punt achter te zetten. Door zijn goed
beleid is de 'Historische Vereniging' een finan-
cieel gezonde vereniging waar we echt trots op
mogen zIJn.

Gelukkig blijft hij wel de ledenadministratie
beheren waar ook behoorlijk wat werk aan ver-
bonden is.

Namens de vereniging hartelijk bedankt voor
het vele en langdurige werk dat je in het
belang van ons allemaal de afgelopen jaren
verrichtte.

Het bestuurslid mevr A. Kampman heeft zich
bereid verklaard deze taak binnen ons bestuur

te vervullen. Wij wensen haar veel sterkte toe.

Noteer nu alvast in uw agenda: 14 september
'OPEN MONUMENTENDAG'. Het thema van

deze dag zal zijn 'Koopmansgeesf. Om er ook
dit jaar weer een geslaagde dag van te maken
hebben wij uw hulp nodig. Zie de oproep in
dit blad.



kent. Het schip werd dan ook gebouwd in
Frankrijk waar het in 1779 te water werd gela-
ten en de naam liLa Lutine kreeg.

De Lutine voor haar vertrek in de haven van Yarmouth.

Het schip werd echter in 1793 door de Engel-
sen buit gemaakt waarna het werd omgedoopt
tot 'The Lutine', zonder het woord Lutine te
vervangen door het Engelse equivalent.
De "Lutine" was een oorlogsschip met een
bewapening van 38 vuurmonden.

Twee kanonnen (twaalfponders) van de 'Lutine'.

Vroeg in de morgen van die ge oktober koos het
schip zee met als bestemming Hamburg. Aan
boord was, behalve de bemanning, ook een
aantal passagiers. De latere reputatie heeft het
schip echter te danken aan de lading, die bene-
dendeks lag opgeslagen. Die lading bestond
onder andere uit een partij goud- en zilversta-
ven en een grote hoeveelheid gemunt geld.
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Ofschoon de schattingen van de waarde van
deze zending niet altijd overeenkomen, zal
deze hebben gelegen in de buurt van
[ 1.200.000. Voor die tijd een enorm kapitaal.
Het baar goud en zilver ter waarde van
[ 900.000 was eigendom van L1oyd's in
Londen.

De reis zou vermoedelijk zonder problemen
zijn verlopen, ware het niet dat het schip boven
de waddeneilanden onverwacht in een hevige
noordwesterstorm verzeiId raakte.

Op dat moment was de duisternis al ingevallen
en vuurtorens, zoals die later werden gebouwd,
kende men toen nog niet. Langs de kust ston-
den, ten behoeve van de scheepvaart, wel
vuurbakens opgesteld. Omdat ons land in die
tijd echter door de Fransen werd bezet en we
formeel met Engeland in oorlog waren, brand-
den de bakens langs de kust niet.
Door de zware storm werd het schip steeds ver-
der naar de kust gedreven, en door de duister-
nis, en mogelijk doordat de vuurbakens niet
functioneerden, raakte het schip aan lager wal
waardoor het tenslotte voor het zeegat tussen
Vlieland en Terschelling aan de grond liep.
Door de zware zeegang sloeg het schip lek en
er ontstond al snel een noodsituatie.

De kapitein liet vuurpijlen afschieten ten teken
dat het schip in nood verkeerde, en dat snel
hulp geboden'was. Of iemand in dat noodweer
die signalen zou zien was zeer de vraag.
Het toeval wilde echter dat zich rond die tijd
een ander Engels oorlogsschip in de buurt
bevond. Op dit schip merkte men de noodsei-
nen van de Lutine op. Omdat het schip zelf
onmogelijk in de buurt van de zandbanken zou
kunnen komen liet de kapitein een sloep uitzet-
ten die naar Vlieland voer, om van daaruit een
reddingspoging te ondernemen.
De Vlielanders werden door de Engelsen uit
bed gehaald en kregen opdracht om met hun
scheepjes richting Lutine te gaan. Het was
inmiddels vijf uur in de ochtend terwijl de Luti-
ne al rond middernacht was vastgelopen.
Toen de Vlielanders, ondanks het noodweer en
de duisternis, eindelijk bij het wrak kwamen,
was het eigenlijk al te laat. Door de hoge gol-
ven was het schip kompleet kapot geslagen.
Slecht een gedeelte van de bovenste batterij



stak nog boven water uit, en hieraan klampte
zich een man vast die met de grootste moeite
kon worden gered. Deze man· zou de enige
overlevende van de ramp blijken te zijn. De
Vlielanders zagen kans een aantal lijken te ber-
gen en enkele koffers en kisten. De eerste
dagen daarna spoelden op Vlieland en Ter-
schelling nog tientallen slachtoffers aan, die ter
plaatse werden begraven.

Daarmee zou de zaak zijn afgedaan, ware het
niet dat de kostbare lading zich nog steeds in
het wrak bevond. Al snel na de ramp kwamen
dan ook vertegenwoordigers van L1oyd's naar
Terschelling om zich op de hoogte te stellen
van de mogelijkheden om deze lading te kun-
nen bergen. Door het ongunstige seizoen en
de moeilijk bereikbare plaats waar het wrak
lag, bleek daar op korte termijn weinig hoop
op te zijn.

Pasin de zomer van het jaar 1800 lukt het om
een klein gedeelte van het goud en zilver en
het muntgeld te bergen. Ook het jaar daarop
wordt nog het een en ander geborgen maar de
opbrengst wordt allengs minder omdat het
wrak onder het zand raakt. Overigens werden
deze bergingspogingen uitgevoerd vanaf vis-
sersschepenmet behulp van beugels en tangen
en was het vaak meer geluk dan wijsheid als
met wat naar boven haalde.

Omdat de kosten hoger werden dan de
opbrengsten werd voorlopig afgezien van ver-
dere pogingen om de schat te bergen. Tot dan
toe was er voor een bedrag van ruim 300.000
gulden opgevist, een behoorlijk kapitaal welis-
waar, maar slechts een klein gedeelte van de
totale waarde van de lading.

De aanwezigheid van een dergelijk fortuin, dat
bij wijze van spreken zo maar voor het oprapen
ligt, blijft de fantasie echter prikkelen. In 1814
werd een nieuwe poging tot berging onderno-
men. Veel gewin leverde dit niet op want de
opbrengst bestond slecht uit 15 munten.

Daarna worden van tijd tot tijd opnieuw ber-
gingsexpedities uitgerust waarbij ook 'moder-
ne' middelen, zoals duikers en een duikklok
worden aangewend. Het zou te ver voeren hier

diep op in te gaan. De resultaten van deze
expedities waren doorgaans zo slecht dat ze al
spoedig weer werden gestaakt.

De laatste poging om de resterende miljoenen,
de schattingen liepen uiteen van 8 tot 18 mil-
joen, van de Lutine te bergen, werd onderno-
men in 1938. Dit keer wilde men het grondig
aanpakken. Wat wil het geval? Kort daarvoor
was op de scheepswerf van J.en K. Smit te Kin-
derdijk de grootste tinbaggermolen ter wereld
gereedgekomen, gebouwd in opdracht van de
maatschappij 'Billiton'. Het schip met de naam
'Karimata' was bestemd voor Nederlands-

Indië, waar het naar toe gesleept zou worden.
De meest gunstige tijd voor dit transport was in
juli-augustus, wat inhield dat de 'Karimata' de
eerste helft van het jaar 1938 werkeloos aan de
kant lag, en door omstandigheden vermoede-
lijk pas in 1939 naar haar bestemming
gebracht zou worden.

Om van de nood een deugd te maken komt
men op het idee om met dit schip een poging
te wagen om het resterende goud van de 'Luti-
ne' te bergen.
Zo gezegd zo gedaan, en op 9 juni begon de
'Karimata' met baggerwerk op de plaats waar
de 'Lutine' 139 jaar eerder verging. Met enige
onderbrekingen, in verband met slecht weer
en het herstellen van opgelopen schade, werd
het baggerwerk voortgezet tot 12 september.
Ook dit keer had de poging om de schat te ber-
gen niet tot het gewenste resultaat geleid.
De vondsten bestonden uit één goudstaaf van
3,5 kilo; 8 gouden, 123 zilveren en 10 koperen
munten; 150 kilo koper in de vorm van spij-
kers, nagels, stukken scheepshuid en klampen;
ongeveer 13.000 kilo ijzer; rond 300 kilo lood;
ongeveer 1000 kanonskogels; een musket; een
bajonetschede; 13 koperen uniformknopen;
een koperen insigne; een koperen en een zilve-
ren medaille; vijf kanonnen en ongeveer 18
kubieke meter scheepshout.

De opbrengst van deze onderneming bedroeg
voor de maatschappij Billiton f 12.038,50 ter-
wijl de kosten tot f 442.554,50 waren opgelo-
pen. Ook deze expeditie was dus geen winstge-
vende zaak.
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De vraag blijft waar het nog steeds ontbreken-
de gedeelte van de kostbare lading van de
tLutinet is gebleven. Op de plaats van het wrak
ligt het zeker niet dan zou het dit keer zijn
gevonden. Overigens is nu ook het wrak ver-
dwenen, het is geheel vermalen door de
baggeremmers van de IIKarimatall•

Er zijn mensen die denken dat bij de stranding
een gedeelte van de IILutinellis afgebrokent
waardoor het goud met een deel van het wrak

MONUMENTEN
Evert Blokland

Peulenstraat 164

Van soortgelijke panden als Peulenstraat 164
zijn er in Hardinxveld niet veel te vinden. Ver-
derop in zuidelijker richting is een dergelijk
exemplaar reeds gerestaureerd en is er in een
ander geval nieuwbouw gepleegd in een zelf-
de stijl na het slopen van zijn voorganger.

Wat Peulenstraat 164 betreft is reeds aange-
vangen met de restauratie, wat tot uiting komt
in het kozijn- en lijstwerk aan de straatzijde. In
de raamkozijnen zijn klapramen geplaatst ter
vervanging van de schuiframen. Dezeverande-
ring komt de monumentale waarde echter niet
ten goede; er is dan ook door de monumen-
tencommissie geadviseerd deze wijziging
ongedaan te maken.

Het doel van het tot monument verklaren van

een pand is het beschermen in de toestand op
moment van aanwijzing. Aanpassingen aan de
huidige normen en eisen betreffende veilig-
heid en comfort zijn tot op bepaalde hoogte

ANDERAAND I(LAAINGOED
W. de Leeuwerk

3. Toen oopoe nog in dir goeijen doen was,
kreege de klaainkeinder aalemol een zaksie mit
gekleurde paosaaichies. Je kan gl66ve dat die
jong daor ontaord blij mee waore. En as oopoe
dan die glunderende gezichies zag van dtr
kr66st dan genoot ze zelf meschien nog wel 't
mêêste.
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als het ware verstrooid is geraakt in de wijde
omgeving.
Tenslotte vraagt u zich wellicht af hoe de heer
Langedijk nu aan dat stukje hout van de
IILutinell is gekomen. Welt aan boord van de
IIKarimatall werkte Jaap van Ballegooyen, en
deze Jaap was een broer van de tante van de
heer Langedijk. Hij was het dus die het stukje
hout meebracht als aandenken aan deze bij-
zondere expeditie.

aanvaardbaar en soms noodzakelijk voor het
voortbestaan van een pand.
De bescherming van een pand betreft in
belangrijke mate de uiterlijke verschijnings-
vorm daarvan. Kozijnen zijn hiervoor sterk
medebepalend. Kleine veranderingen aan
kozijnen als roedeverdeling of ander materiaal-
gebruik (kunststof) kunnen een grotere invloed
hebben op de verschijningsvorm dan wel eens
wordt verondersteld.

Vanaf deze plaats dan ook de aanbeveling hier
voorzichtig mee om te gaan en de status van
het pand te handhaven.

Derhalve is de Historische Vereniging ver-
heugd dat er initiatief wordt getoond tot res-
tauratie van een monument, te meer omdat dit
pand de laatste jaren in kwaliteit achteruit is
gegaan. Eveneens is het pand kenmerkend
voor zijn plaatst een statig stukje Peulenstraat.
Door panden als dit wordt deze status in ere
gehouden.

4. In dut ouwe blikke d66sie zitte anderande

soorte kn66pe: gr66tes en klaaintjies; dikke'n
en dunne; bêêne en veur de kussesl66pe. Ocht
't is z66 makkeluk as ie wat in ooverensie het.

Die zijn ommers nooit weg. En de keinder
speulen d'r grèèg mee.



5. Vaoder mos nóódeg din tuin ruchte, zee
die. D'r zaote me toch een butter- en pèèrde-
blom me in! jao, en hij mos nog hard affeseere
ok om temee nie staail-deur-waoter-nat thuis te

komme. 't Vuurde al knap in 't zuiwe. Affijn, hij
het 't nog net gekropt om It aargste vuil op de
mishóóp te bringe en toen begon et me toch te
spééte!

6. Vaste prik was, dat saoterdagsmiddags de
hééle waarf een beurt kreeg. Om de biggels
weer op zin plek te krijge kwam dir ok nog een
kluiteruif aon te pas. 't Mos t'r schóóntjies bij
legge as 't zondag was.

7. Grietjie fiegeleerde aaitUd om 't eerste
klaor te zijn. Ok al had ze It nog zóó in dir

laaindel ze mos en ze zou veur de middag de
boel aon kant hebbe. Nao 't eete mos ie je
hande vrij hebbe om boodschuppe te doen of
om 't één of ander karwaaichie onder hande te
neeme, waor ie anders nie aon toe kwam.

8. je mot temee nog effe naor jannechie Ben-
schup vur In koek. Ik he géén sneechie meer in
huis as daoluk Saontjie van Dirke een baksie
komt doen. As ze nou mor nie In root van die

jong meebringt. Die lóópe mor te jakkonte. je
kan wel blijve foetere op die astrante keinder
van dir. Neejel ze het 'r nie best de réé onder.
En aal dat gesnubbek in de keuke van dien
oudste maaid daor houw ik nie van.

9. We hadde dut keer toch zukke lekkere kors-

vijge. Ze smaokte lekkerder as de krintebolle
van een week of wat terug. Daor ha je bekant
een fiets veur nóódeg om van d'n ééne krint
naor d'n andere te rijje. Mor van deus vaal niks
te zegge.

I(NOTWILCEN

"Knotwilgen" (Henk Klop).

spiegelend boven land met sloot,
in hemel als een aards bestaan,
gerangschikt in een rechte rij
gaat elke waardigheid voorbij -
maar vorstelijk:
op een poot
standvastig stilgestaan:
om duistere grond
en invalshoek raakt

elke stam geknot:
doch willig als de lente komt
steekt ieder uit de kale kop
hardnekkig duizend armen op -
groetend, zoals een koning doet.

C.A. V.d. Bree

z



TWEE BETUWELIJNEN
Arie C. Baardman

Toen

Heden en Toekomst

Weet u het nog ... zo'n tien jaar geleden? De
eerste geruchten over een aan te leggen Betu-
welijn deden de ronde. Bewoners langs de
spoorlijn Barendrecht-Zevenbergen liepen de
rillingen over de rug. Elke vier minuten een
langsrazende goederentrein, misschien wel
geladen met gevaarlijke stoffen, dwars door
dorpen en polders, over rustige riviertjes en
door stiltegebieden. Er kwamen actiegroepen,
er werden hoorzittingen georganiseerd en de
geleerden sloegen elkaar met haalbaarheids-
onderzoeken om de oren. Specialisten hielden
zich bezig met rentabiliteitsberekeningen met
altijd weer verschillende uitkomsten. Iedere
zichzelf respecterende actiegroep hield zich
bezig met overlast en decibellen.
Ook de bewoners van Hardinxveld-Giessendam

lieten zich niet onbetuigd en richtten een actie-
groep op genaamd "HAGI-L1JN NEEN". Deze
vereniging telde na korte tijd 250 leden.
Zeer waarschijnlijk herinnert u zich nog wel de
gevoerde acties, plaatselijk en landelijk. Vrijwel
dagelijks werd er in de media aandacht be-
steed aan de plannen, de nieuwe voorstellen
en de verschillende meningen van de promi-
nenten over de bouw van de Betuwelijn, het
was een hectische tijd.
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En nu is het stil geworden maar de tekenen van
de komst van de Betuwelijn zijn nadrukkelijk
aanwezig in de polder van Hardinxveld-Gies-
sendam.

Onlangs snuffelde ik eens in ons archief en
daar kwam ik een stuk tegen getiteld: 'Eén
spoorlijn voor Hardinxveld en Giessendam'.
Het zijn de resultaten van een onderzoek t.b.v.
De Vrije Universiteit te Amsterdam uitgevoerd
en opgesteld door onze voormalige voorzitter
Dick J. de Jong.
Lees en vergelijk de beweegredenen en voor-
bereidingen van de aanleg van het Betuwelijn-
tje van meer dan een eeuw geleden en de aan-
leg van de Betuwelijn nu.



ÉÉN SPOORLIJN VOOR HARDINXVELD EN GIESSENDAM.
Dick J. de Jong

Aan de spoorlijn Dordrecht - Gorinchem ligt
Hardinxveld-Giessendam. Oorspronkelijk twee
zelfstandige gemeenten, dijkdorpen aan de
zuidkant van de Alblasserwaard, gelegen langs
de rivier de Merwede.
Hardinxveld heeft vanouds twee kernen. Aan

de oostkant Boven-Hardinxveld, tegenover
Werkendam, en aan de westkant Neder-Hard-
inxveld, aangeklemd tegen Giessendam. Dit
laatste dorp ligt meer van de rivier verwijderd,
achter de oorspronkelijke Giessendelta.
Twee buurgemeenten, die - zeker honderd jaar
geleden - heel verschillend waren en het, nu zij
één gemeente vormen, in bepaalde opzichten
nog zIJn.
Hardinxveld was een vissersplaats, waar de
griendcultuur in de loop der tijden de land-
bouwen veeteelt uit de poloer had verdron-
gen. Giessendam was een boerendorp geble-
ven. In beide plaatsen woonden. echter ook
veel schippers, aannemers van publieke wer-
ken, griendwerkers en hoepmakers.

Toen er voor de beide dorpen in 1885 een
nieuwe mogelijkheid van vervoer bij kwam,
was er beslist geen sprake van een 'uit een iso-
lement geraken'. Beide dorpen lagen immers
aan de rivier, die al eeuwen lang de belangrijk-
ste verkeersader van deze omgeving was. Het
vervoer over land was van veel minder beteke-

nis. Niet in de laatste plaats door de slechte
toestand van de wegen. Vergeleken bij de
wegen in de binnenwaard was de 'hoge dijk'
echter een redelijk goede verbinding en het
grootste deel van het jaar goed te gebruiken.

Er waren bij de komst van de trein al twee vor-
men van openbaar vervoer. De postkoetsver-
binding van Dordrecht via Gorinchem naar
Leerdam en de stoombootdienst tussen Rotter-

dam en Gorinchem. Vaste beurtschippers ver-
zorgden het aanvullende vervoer.
Erg belangrijk was de genoemde stoomboot-
dienst. Sinds 1835 onderhielden de rader-
stoomschepen van de 'Rederij Fop Smit & Co.'
een vaste lijndienst voor passagiers en goede-
ren tussen Rotterdam, Dordrecht en Gorin-
chem, waarbij alle plaatsen waar men langs
kwam, werden aangedaan.
Zowel in Boven- als in Neder-Hardinxveld was

een aanlegplaats, evenals bij de 'gasfabriek' op
de grens van Giessendam en Sliedrecht.
De 'Fop Smit', zoals de boten werden ge-
noemd, was een geliefd middel van vervoer,
dat grotendeels in de behoefte voorzag. Alleen
bij ijsgang waren er problemen. Al met al had
men eigenlijk in deze omgeving helemaal niet
zoveel belang bij de komst van de trein!

De Plannen

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wer-
den er regelmatig plannen gemaakt voor
spoorlijnen door de Alblasserwaard. Soms in
lokaal verband, soms als doorgaand traject.
Al die plannen waren afkomstig van particulie-
ren, die een goede belegging voor hun vermo-
gen zochten en naar - veel - winst streefden.
Vele malen lezen we in allerlei archiefstukken

over concessieaanvragen, echter alle zonder
resultaat. Want veel verder dan plannen maken
kwam men niet.

En dan komt er in die periode van opvallende
staatsonthouding een concessieaanvraag voor
een spoorlijn langs de zuidkant van de Alblas-
serwaard. De rivier de Merwede zou dan tussen

Dordrecht en Papendrecht met behulp van een
stoombootveer worden overgestoken. Juist dat
veer weerhield de autoriteiten er van om toe-

stemming te geven, omdat de Rotterdamse
'Kamer van koophandel en fabrieken' ernstige
problemen voorzag voor de doorgaande
scheepvaart.
Deze plannen, afkomstig van de spoorwegpro-
motor J.P. Bredius, kwamen in grote lijnen
overeen met de later gerealiseerde spoorlijn.

In 1873 zendt het gemeentebestuur van Gorin-
chem een request naar de koning, waarin
wordt aangedrongen op aansluiting van die
stad op het spoorwegnet. Men nodigt de nabu-
rige gemeente Hardinxveld uit om ook een
dergelijk verzoekschrift te schrijven. Aan de uit-
nodiging wordt gehoor gegeven, maar in de
desbetreffende brief laat men duidelijk uitko-
men dat het slechts op verzoek van Gorinchem
is! Toch worden er argumenten genoemd om
de trein door het dorp te krijgen: '."steeds toe-
nemende bevolking ...', ' meer en meer toene-
mende hoepelfabricage ' en '... isolement in
de winter.,,'.
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Het mocht op dat moment nog niet baten. De
definitieve plannen lieten echter niet lang op
zich wachten. In 1875 ging de regering zich
met het spoorweggebeuren bezighouden. Aan
de situatie van 'rustig doorslapen in de trek-
schuit', zoals de bekende spoorweghistoricus
Jonckers Nieboer het zo pakkend noemt, komt
een einde. Enkele kamerleden maakten

gebruik van hun initiatiefrecht en er kwamen
plannen voor een zestal nieuwe spoorlijnen,
aan te leggen door de staat. Een van de lijnen
was de spoorwegverbinding tussen Dordrecht
en Eist.

Zodra de plannen vaste vorm gingen krijgen
reageerden de gemeentebesturen van Hard-
inxveld en Giessendam met een verzoek om

voor beide plaatsen een afzànderlijke stop- en
halteplaats in te richten. In beide gevallen zo
dicht mogelijk bij de dorpskommen. Dat was
voor Boven-Hardinxveld, waar het gemeente-
bestuur zetelde, aan de Buldersteeg, een naar
het noorden lopende verbinding tussen de
rivierdijk en Giessen-Nieuwkerk. Voor Giessen-
dam wilde men een halte te Binnendams op de
plaats waar deze de spoorlijn zou gaan kruisen.

Het Hardinxveldse bestuur stelt de aan de

overkant van de rivier de Merwede gelegen
gemeente Werkendam voor op hun schrijven
in te haken door middel van een aanbeveling.
Men doelde er namelijk op dat ook de inwo-
ners van Werkendam - via het veer - van de

Hardinxveldse halte gebruik zouden kunnen
maken.
Het Werkendamse gemeentebestuur schrijft
echter er niets voor te voelen, omdat zij al had-
den verzocht aan de Minister van Binnenlandse

Zaken om een halteplaats aan de spoorlijn
Lage Zwaluwe - 's-Hertogenbosch.
I·n 1876 schreven de inwoners van Giessen-

Nieuwkerk en Peursum (thans gemeente Gies-
senlanden) aan de Minister van Binnenlandse
Zaken dat een halteplaats of hulpstation nabij
de Buldersteeg 'bij de Hardinxveldse watermo-
len' gewenst is. Dit werd kracht bijgezet door er
op te wijzen dat ook Giessen-Oudekerk en de
gemeenten Goudriaan, Ottoland, Brandwijk,
Molenaarsgraaf en Werkendam daarvan 'groot
genot' zouden hebben. Niet alleen voor perso-
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nenvervoer. Ook de handel in vee- en veld pro-
ducten voor - de binnenwaardgemeenten erg
belangrijk - kon er profijt van hebben. Men
schreef er nog bij dat bij geruchte was verno-
men dat de lijn oorspronkelijk door Giessen-
Nieuwkerk was gepland, maar nu was bekend
dat deze er waarschijnlijk slechts langs zou
lopen.

Realisatie van de lijn.

Beproeving Baanhoekbrug 28 mei 1885. (van armsein tot lichtsein)

Een van de eerste daadwerkelijke problemen
kwam na de ter inzage legging van de plan-
nen. Er werden bezwaren ingediend bij de
gemeentebesturen, die deze volgens afspraak
zouden doorzenden naar de provincie. Het
Hardinxveldse gemeentebestuur kreeg ook
een aantal bezwaren. Een vijftal grondeigena-
ren verzette zich tegen de plannen, omdat zij
bang was te worden 'belemmerd in de bereik-
baarheid van hun eigendommen'. Het zijn B.C.
Wisboom (een uit Hardinxveld afkomstige
griendman en koopman te Gorinchem),
H. Hoogendoorn (aannemer te Hardinxveld),
1. den Breejen (griendwerker te Hardinxveld) ,
C. Hoogendoorn (aannemer te Giessendam en
A. Schalk (koopman en logementhouder te
Hardinxveld), die allen grond in Hardinxveld
bezaten.

De Giessendamse tuinder J. Bruigom heeft
bezwaren, omdat hij vreest dat zijn bedrijf door
de komst van de spoorlijn ten onder zal gaan.
Het is hierbij van belang te weten dat de Hard-
inxveldse polder van oudsher een vaarpolder
is. De landerijen waren slechts toegankelijk via
de sloten. Alle aan- en afvoer van gewassen
vond plaats met behulp van de schouw. Door
de aanleg van de spoorlijn zouden veel sloten
moeten worden afgedamd.
In direct verband daarmee stond het belang-·



rijkste bezwaar dat wordt ingebracht namelijk
door het polderbestuur van Hardinxveld. In
eerste instantie beperkte dit zich tot bezwaren
tegen het doorkruisen van hun watergangen.
Dit probleem werd in onderling overleg opge-
lost door het aanbrengen van doorvaarten met
bruggen van een bepaalde minimale breedte
en hoogte in verband met de afvoer van
griendhout e.d., wat vaak erg hoog werd opge-
tast. Men wilde hierbij slechts gedeeltelijk
meegaan met de voorstellen van het polderbe-
stuur, wat nog hogere en bredere doorvaarten
eiste.

Toen kwam er een nieuw bezwaarschrift van

het bestuur van de polder Hardinxveld. Het
water uit de polder werd met behulp van twee
watermolens, de Pauwtjesmàlen en de Spin-
dermolen, in het riviertje de Giessengemalen.
De aan te leggen spoorlijn kwam vlak langs
deze molens te lopen.
Het polderbestuur stelde dat door de aan te
leggen spoordijk van ongeveer 1.60m. hoogte
beide molens belangrijk in hun windvang zou-
den worden belemmerd. Na veel over en weer

gepraat wordt er uiteindelijk een schadever-
goeding toegekend van f 12.000,-! Dit bedrag
was bedoeld om de beide molens zodanig te
verhogen dat ze geen hinder van de spoorlijn
zouden ondervinden. Zover is het echter nooit

gekomen. Beide molens bleven zoals ze waren.
Dat dit bedrag van f 12.000,- buitengewoon
hoog was zal duidelijk zijn.

Van een van de grondeigenaren weten we dat
hij bij de onteigening f 0,77 per meter kreeg.
Bezien we dat in het licht van de toentertijd
betaalde lonen, dan werd er ook daar een vor-
stelijk bedrag uitgekeerd, namelijk zo'n f 40,-
per meter. Om een juist beeld te krijgen moet
dit bedrag echter nog wel worden aangepast
aan de verhouding grondprijs - arbeidskosten.
Immers land was vroeger verhoudingsgewijs
veel meer waard dan levering van arbeid.

Intussen waren de werkzaamheden voor de

aanleg van de spoorlijn Dordrecht - Gorin-
chem, het derde en laatste stuk van de zoge-
naamde Betuwelijn, in volle gang. Of de bevol-
king last heeft ondervonden van de aanwezig-

heid van de werklieden is niet bekend. Het

enige wat we weten is dat er in andere plaatsen
wel ruzies en vechtpartijen hebben plaats-
gevonden.
Toen het werk, waarbij nogal wat tegenslagen
te incasseren waren wegens het verzakken van
de spoordijk (het zware zandlichaam drukte de
sponsachtige veenbodem gemakkelijk in), al
een behoorlijk eind was gevorderd kwam er
weer een verzoek voor inrichting van een halte-
plaats.
Ook dit keer was het weer een gezamenlijke
brief van de gemeentebesturen van Giessen-
Nieuwkerk en Peursum, waarin werd gevraagd
aan het einde van de zogenaamde Kerksteeg
een stopplaats in te richten. Hoewel deze Kerk-
steeg in 1883 opnieuw is begrind werd het ver-
zoek - nog - niet gehonoreerd.

De plaats van het station.

Station Giessendam-Neder Hardinxveld

Het eerder genoemde verzoek van zowel Gies-
sendam als Hardinxveld om voor beide dorpen
aan afzonderlijke halteplaats in te richten werd
niet ingewilligd.
Hoewel het niet uit de plaatselijke archiefstuk-
ken blijkt - misschien zijn de desbetreffende
stukken wel bewust vernietigd - zal hierover
veel zijn gecorrespondeerd.
Er werd echter besloten om slechts één station
te bouwen, dat bedoeld was voor de beide
gemeenten. En dan op een plaats, die vanuit
de dorpskernen van zowel Hardinxveld als
Giessendam - te voet - in dezelfde tijd kon wor-
den bereikt.
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In theorie lijkt dit nu allemaal heel reëel en
logisch, maar praktisch bezien was het een
onmogelijke plaats: een station midden in de
polder!
Om het station te kunnen bereiken werd er een

parallelweg aangelegd. Het onderhoud van
die weg, dat na de aanleg van de spoorlijn zou
worden overgedragen aan de gemeentebestu-
ren binnen wiens grondgebied de weg lag, was
aanleiding tot een fikse ruzie tussen Hardinx-
veld en Giessendam. De laatste gemeente was
namelijk van mening dat zij alleen het stukje
van de weg in onderhoud zou krijgen dat op
haar grondgebied lag, namelijk 73 meter weg
tussen Binnendams en het brugje over de Gies-
sen. De rest achtte men voor rekening van
Hardinxveld. Deze gemeente was echter een
heel andere mening toegedaan. Men zag het
niet zitten om de resterende 1.217 meter in
onderhoud te nemen.

Er ontstond een hevig meningsverschil, waarbij
de nodige stukken werden geproduceerd. Uit
die stukken blijkt dat het Hardinxveldse
gemeentebestuur verzocht heeft het station op
die plaats te bouwen, midden tussen de beide
dorpskernen! Hardinxveld verweerde zich en
stelde dat het station heel duidelijk bedoeld
was voor de beide dorpen en dat het daarom
in het midden tussen de twee kernen lag.
Het geschil werd uiteindelijk beslecht met een
Salomonsoordeel: het onderhoud kwam voor

rekening van de beide gemeenten en wel zo
dat zij ieder de helft van de kosten dragen, zo
lezen we in het Koninklijk Besluit van 1888.

Al heel snel na de ingebruikneming van de
spoorlijn bleek het station niet te voldoen. De
oorzaak is inderdaad de afgelegen plaats, waar
het is gebouwd, zo blijkt uit de verschillende
stukken.

Illustratief hiervoor is de volgende strofe uit
een rijmkroniek van F.de Ruiter, redacteur van
het plaatselijke weekblad 'Rondom de Giessen'
uit 1937:

Ruim een halve eeuw geleden
Werd dit station gebouwd;
'k Heb het met mijn eigen oogen
Met voldoening toen aanschouwd;
Al kon ik me niet begrijpen,
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Dat het daar juist kwam tot stand,
Op een plek zoo in het midden
Van het onbewoonde land.

Kennelijk waren er meer die met verbazing
hebben waargenomen dat juist op die plaats
het station werd gebouwd. Slechts enkele
maanden na de opening van de spoorlijn
stond er in de Nieuwe Gorcumse Courant van

13 december 1885 een ingezonden brief over
dit onderwerp.
Ook uit de vele processtukken met betrekking
tot het onderhoud van de parallelweg lezen we
'dat de burgerij blijvende last ondervindt in de
verwijderden afstand '.
Een ter plaatse van het station over het riviertje

de Giessengeplande brug, voor een gemakke-
lijke bereikbaarheid vanuit de binnenwaard,
kwam er niet. In plaats daarvan wel een ge-
brekkig voetveert je.

De gevreesde concurrentie voor de 'Fop Smit-
boten' bleef voor een belangrijk deel uit door
de ligging van het station. De aanlegplaatsen
van de raderboten waren vanuit de dorpskom-
men veel gemakkelijker te bereiken dan het
station.

Een bijkomend punt zal de wat terughoudende
opstelling van een deel van de plaatselijke
bevolking zijn geweest. Kenmerkend voor de
behoudende inwoners van de beide dorpen is
het volgende couplet uit een gedicht van Jan
de Ruiter, een gezelschapsmens, behorende tot
de plaatselijke kringen der 'thuiszittenden':

Geen paarden voor den wagen,
Geen ezel voor den slee.

De duivel sleept deez' dagen
Veel naar den afgrond mee.

Toch dacht het merendeel van de bevolking er
niet zo over. Met name de plaatselijke aanne-
mers reisden veel en zij zullen de komst van de
trein als zeer positief hebben ervaren.

De problemen van het op de verkeerde plaats
staande station bleven echter. Men ging op
zoek naar oplossingen. En in dat verband werd
er gesproken over verplaatsing van het station.
De kosten hiervan - men noemde f 200.000,- -



zouden echter veel te hoog worden.
Een ander idee was om een in vervallen staat

verkerend oud pad, dat oorspronkelijk van de
rivierdijk naar de bij het station staande Spin-
dermolen liep, te herstellen om het station
rechtstreeks vanaf de dijk toegankelijk te
maken. Ook dat ging niet door.

In plaats van dat alles kwamen er meer halte-
plaatsen. Men dacht hiermee de trein een
meer lokaal karakter te gever. En zodoende
meer reizigers te trekken.
En zo kwamen er in 1887 naast de bestaande
stations Dordrecht Sliedrecht, Giessendam-
Hardinxveld en Gorinchem zeven halteplaat-
sen: 't Vissertje, Baanhoek, 'Gasfabriek', Gies-
sendam-Oudekerk, Buldersteeg, Giessen-
Nieuwkerk en Schelluinen. Op deze halteplaat-
sen stopten de - lokale - treinen alleen op ver-
zoek. In de trein moest dat aan de conducteur

worden gevraagd en bij de haltes gaf men dit
aan met een teken. Zo werd op de halte Gies-
sendam-Oudekerk overdag een ronde rode
schijf in een paal gehesen en 's avonds een
rode lamp, als de trein moest stoppen.

Halte Giessendam-Oudekerk

De plannen voor het 'inleggen' van haltes ont-
stonden in 1886, toen bleek dat er meer be-
hoefte was aan lokaal vervoer.

Dat speelde overigens niet alleen in de dorpen
Hardinxveld en Giessendam. Ook het Slied-

rechtse station lag heel ongunstig ten opzichte
van de langs de dijk gelegen dorpsbebouwing.
In Sliedrecht had men - op kosten van de staat-
een stoffige grindweg aangelegd, rechtlijnig
vanaf de dorpskern de polder in, naar het sta-
tion. Later maakte het Sliedrechtse gemeente-
bestuur nog dankbaar gebruik van het zo ach-
teraf gelegen zijn van het station door er de

lotingen voor de militaire dienst te houden, ver
van de plaatselijke dranklokalen verwijderd (1).

Het gevolg van dit alles was dat de halte Gies-
sendam-Oudekerk en de halte Buldersteeg veel
belangrijker werden dan het station. Daarvan
werd zo weinig gebruik gemaakt dat men
reeds in de beginjaren van de lijn, dus luttele
jaren na de opening, sprak van het opheffen
van het station!

Giessendam-Oudekerk

De eerste jaren van de lijn.
Uit het voorgaande valt op te maken dat het
aantal passagiers belangrijk achterbleef bij de
verwachtingen. Naarmate de tijd vorderde ver-
anderde dat echter. De industrialisatie speelde
hierbij in later jaren een grote rol. Men moest
steeds sneller ergens naar toe of in korte tijd
goederen verzenden. De trein bleek in die
gevallen veel sneller te zijn dan de boot. Toch
bleven velen kiezen voor die boot. Ik heb wel
eens de indruk dat men slechts met de trein

ging als het niet anders kon. Mijn grootmoeder
vertelde mij dat ze zo rond 1900 regelmatig
met haar moeder mee ging naar Rotterdam
voor inkopen, met de 'Fop Smit'. Het was op
die boten altijd heel gezellig!
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Zomerdienstregeling m.i.V. 17-7-1885

Tenslotte nog enkele cijfers van het vervoerde
aantal passagiers per boot (2):

trein, maar later kwam daar verandering in.
De winterdienst kreeg het zwaar te verduren en
was uiteindelijk nauwelijks meer van betekenis.
Het zomervervoer kon zich echter aardig her-
stellen. Weersinvloeden speelden hierbij
natuurlijk een grote rol. Ook van belang was
het feit dat het nieuwtje van de trein er af was,
terwijl de boten veel schoner waren dan de
'roettrein' (2). En dat speelde - zeker in de als
proper bekend staande Alblasserwaard - een
belangrijke rol.

I' 6,18 y 9,1 1',9,33,11,39 3,il 7.1910,13w,n
Î1,39 9,1~ door dOOl 3,31 1,29 10,63 ,luur

6,j8 9,~1 door door 8,39 7,37 11,1 door

1,1 9,H 10,- 012,6 3,~'l 7,5011,1l\·1,{S

I,{O 10,- 10,2{ 11,80 4,16 8,l8 11,12

8,2Q 10,39 11,89 1,~1 5,~60,2& H,ll

8,57 11,- nU,IO 2.,8 6,11 9,H 12,26

10,36 11,39 i;O! l,08 8,18

(Jonor.hem, . , . ,Vorlrek jo

HArd,nb"lreld-Oi"~cndnll\ A i'~\:.
llliedrd! ... , .
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Rott~rd~aBom .; "
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Het was op die boten altijd gezellig

Vermeldenswaard uit de eerste jaren van de
trein is het verzoek van de 'restaurateur in het

spoorwegstation' om in het wachtlokaal 'ster-
ken drank te mogen verkoopen'. Als argument
noemde hij hierbij het 'geuite verlangen hier-
toe van het notabel publiek'.
Rond die tijd kwam er ook een verzoek voor
een soort adhesiebetuiging van een landbouw-
vereniging uit Zoelen in De Betuwe. Het gaat
hier om het inzetten van extra treinen naar de

Rotterdamse markt. Het is mij niet bekend of
het Hardinxveldse gemeentebestuur aan het
verzoek gehoor heeft gegeven.

Wat in het kader van dit boek veel interessanter

is, is de vraag of de komst van de trein invloed
had op andere vormen van openbaar vervoer.
Van de invloed op particulier vervoer is vrijwel
niets bekend. Wat het openbaar vervoer betreft
moeten we te rade gaan bij de raderbootdienst
van de Rederij Fop Smit Co. Doordat de spoor-
lijn op vrij korte afstand van de rivier was gele-
gen en al heel snel na de opening door de vele
haltes een meer lokaal karakter kreeg, was de
concurrentie toch wel hard te noemen.
De zomer- en winterdienst van de raderboten

hadden in eerste instantie te lijden van de

1878 355.076
1884 822.899
1886 751 .62 ~
1888 638.430
1899 799.606

Kijken we sec naar deze cijfers, dan is er inder-
daad bij de komst van de trein een redelijke
inzinking in het aantal vervoerde passagiers te
zien. Maar van een moordende concurrentie

mag beslist niet worden gesproken. Mogelijk is
er ook sprake van enige invloed ten gevolge
van een zekere verzadiging. Immers het aan-
bod is tussen 1878 en 1884 fors gestegen,
maar dat kon niet ongelimiteerd doorgaan.
Helaas ontbreken de cijfers van het aantal
treinreizigers. Wel weten we dat pas de komst
van de autobusdienst de 'Fop Smit' heeft kun-
nen verdringen.

Gevolgen van de komst in later tijden.
De komst van de trein is er mede oorzaak van

geweest dat de beide dorpen Hardinxveld en
Giessendam zich zo gunstig konden ontwikke-
len. In welke mate deze invloed was, is echter
heel moeilijk te zeggen. Er waren immers meer
nieuwe ontwikkelingen die hiertoe bijdroegen.
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(1) W. BosJzn.: Van Hennepland tot Huizenzee. Sliedrecht 1978.
(2) W.J.J. Boot: Maas en Merwede. Amstelveen 1974.

De overige informatie is afkomstig uit de gemeentearchieven van de
voormalige gemeenten Hardinxveld en Giessendam, berustend bij de
gemeente Hardinxveld-Giessendam.
Daarnaast is gebruik gemaakt van mijn publikatie 'Honderd Jaar Boe-
melen - De geschiedenis van de spoorlijn door Hardinxveld-Giessen-
dam 1885-1985' Hardinxveld-Giessendam 1985

Tenslotte

Een belangrijke vraag in het kader van deze bij-
drage moet onbeantwoord blijven. Hier en
daar worden wel enkele facetten genoemd,
maar van een opzienbarende reactie op de
komst van de spoorlijn is in Giessendam en
Hardinxveld geen sprake geweest.
Een ding moet echter nog gezegd. Na 1885
blijft de bevolkingsgroei ter plaatse achter bij
die van Nederland. Misschien is het wel zo dat

de beide dorpen hun voordien relatief goede
verkeersligging - aan de rivier de Merwede -
moesten inleveren door de komst van het spoor.
Pasin de recente tijd - sinds de jaren zestig - is
er sprake van extra forensisme en van een beter
bereik van scholen e.d.

Gevolgen heeft de komst van de spoorlijn meer
dan voldoende gekend. Echter altijd weer
anders dan in andere plaatsen. De bevolkings-
mentaliteit - in de positieve zin des woords -
zorgde daar wel voor.

Ook op het gebied van het vervoer. De komst
van motorschepen, (vracht)auto's en de aanleg
van rijksweg AlS midden door de gemeente
speelden hierbij ook een belangrijke rol.

Hoewel het niet binnen het tijdsbestek van het
onderwerp valt, zijn er enkele zaken die toch
moeten, worden genoemd. Eenvoudigweg,
omdat zij directe gevolgen waren van de komst
van de trein, zij het op een veel later tijdstip.
In het begin van de jaren dertig werd er langs
de Parallelweg, die toen al officieel zo heette,
net even ten oosten van de brug over de Gies-
sen een los- en laadplaats ingericht. Het goe-
derenvervoer geschiedde voordien via de
inmiddels tot station verheven halte Giessen-
dam-Oudekerk.

De doorslag tot de aanleg van een aparte los-
en laadplaats werd gegeven door de Coöpera-
tieve Landbouwvereniging 'Samenwerking' uit
Giessen-Nieuwkerk, die een belangrijk deel
van de kosten voor haar rekening nam. Voor de
aan- en afvoer per boot was er een spoor langs
de Giessenen voor het wegverkeer liep er een
spoor langs de Parallelweg.
De snelle opkomst van de vrachtauto was er de
oorzaak van dat de halte nooit in die mate is

benut als men oorspronkelijk verwachtte. Hardinxveld-Giessendam, oktober 1986 Dick J. de Jong

STRAF VOOR VERNIEllNC VAN WATERSTAATSWERK.
door René van Dijk

Eis van Baljuw: afhakken van twee vingers of een boete van 25 gouden realen.

Het was niet best wat (omelis joostensz Bot uit Hardinxveld in 1556, deed. Hij brak de zijl (uitwaterings-
sluis) in de Buldersteeg, de tegenwoordige Koningin Wilhelminalaan, 's nachts met een breekijzer open.
Deze zijl was voor het algemeen belang gemaakt, nota bene toen hij zelf schepen was.

Als schepen was hij medeverantwoordelijk voor
het bestuur en de rechtspraak in het dorp,
maar nu vond hij de drossaard van Gorinchem
tegenover zich. Die was namelijk, onder de
titel van baljuw van Hardinxveld, verantwoor-
delijk voor de vervolging van misdrijven. De
baljuw, jonkheer Gaspar Turck, wist met zulke
misdadigers wel raad. Tegen Bot eiste hij het
afhakken van twee vingers of een boete van 25

gouden realen, alsmede verbanning uit Hard-
inxveld en nog een boete van 50 realen.
Bot voerde ter verdediging aan dat de zijl toch
al beschadigd was, waardoor een partij hooi
van zijn land was gespoeld. Klachten daarover
waren door de schout en schepenen van Hard-
inxveld nooit serieus genomen. Hij had dus
geen andere keus. Hij moest het recht in eigen
hand nemen. De 'impertinente ende frivole
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eysch' van de baljuw wees hij van de hand. De
schepenen van Gorinchem dachten daar
anders over, maar wezen op 29 oktober een
mild vonnis. Bot kwam er vanaf met een boete

van 10 gulden plus betaling van de proceskos-
ten.

Dezelfde dag moest de schepenbank nog een
proces afwikkelen. Nu waren gedaagd: Jan
Cornelisz, zijn zwager Joost (wonend in de
Bout), Peter van Hoorn, Dirk Reyersz, Peter
Bouts, Joost Foppen, Jan Gerardsz, Gijsbrecht
Corndisz, Adriaan Andriesz en Jan Gijsbertsz,
allen te Hardinxveld. Zij hadden zich aan
dezelfde zijl vergrepen door hem met een
spade uit te graven. Nu eiste de baljuw tegen
elk van hen eeuwige verbanning en een boete

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, wilt u dat ons dan laten
weten?

Reactiesgraag naar: Mevr A. Dubbeldam-
van der Waal van Dijk
Buitendams 134
3371 BN Hardinxveld-
Giessendam
Tel. 0184-613938

16

van 50 gouden realen. Ook zij voelden zich
niet schuldig. Een waarsman (polderbestuur-
der) had hun handelwijze immers goedge-
keurd. Opnieuw konden de schepenen in die
redenering niet meegaan. De boete werd even-
eens bepaald op 10 gulden, met daarbovenop
de proceskosten.
Hoe het met de zijl afliep is niet bekend. Het
polderarchief gaat niet zo ver terug. Wel is
zeker dat er in 1872 geen zijl meer was.

Bronnen: Rechterlijke archieven van Gorinchem en het Land van
Arkel, inventarisnummer 82, folio 194-195v; Polderar-
chief Hardinxveld, inv.nr. 196.

Binnendijks: Informatieblad van het Hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. (16' jaargang
nr. 7)

Koningin Wilheminaschool 3e klas, 1925.



Reacties

De heer R Swets uit Barendrecht reageerde op
bovenstaande foto en liet ons het volgende
weten:

Het is de zoon van zijn betovergrootvader. In
de gegevens die hij bezit staat hij beschreven
als 'Oom Teunis Swets', waarschijnlijk de vrijge-
zel HUIBERTTEUNIS (1835-1916).
Hij was gemeentesecretaris van Hardinxveld en
zoon van Jan Swetsen Elisabeth Schwertsel.

Hartelijk dank voor uw reactie.

VRIJWILLIGERSAVOND

Vrijwilligers van de Historische Vereniging
in het zonnetje gezet.

Het was reuze gezellig

Het jaar 2001 was, zoals u uit de media hebt
kunnen merken, het 'jaar van de vrijwilliger',
Aangezien de Historische Vereniging haar
bestaan en haar functioneren dankt aan vrijwil-
ligers, leek het gepast deze groep mensen eens
in het zonnetje te zetten. Afgelopen november
heeft het bestuur hen daarom een gezellige
avond aangeboden in Museum De Koperen
Knop. Men kon kiezen voor een rondleiding
door het museum onder leiding van dhr. C.
van Beuzekom of men kon kijken naar een dia-
serie over Boven-Hardinxveld. (Deze diaserie
heeft de Vereniging geschonken gekregen van
dhr. Van Gelder). Daarna kon er gezamenlijk
van een warm/koud buffet worden genoten.

Wat zullen we nemen?

Het bestuur heeft tijdens deze avond van de
gelegenheid gebruik gemaakt het 900ste lid van
de Historische Vereniging, Mevrouw Boerman,
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te verwelkomen. Ten overstaan van alle aanwe-

zige vrijwilligers ontving zij uit handen van de
voorzitter alle door de HV uitgegeven publica-
ties in de Historische Reeks.

Mevr. Boerman met echtgenoot

Tot slot heeft het bestuur de vrijwilligers het
boek 'Huis en Haard' aangeboden als tastbaar
bewijs van dank. Zij hoopt dat zij nog lange tijd
als vrijwilliger voor de vereniging ingezet wil-
len worden!

Het smaakt prima
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CENEALOCIE.
door A. Koorevaar

Wat vindt men in Buitendams 4?

Naast allerlei voorwerpen en historische gege-
vens vindt men daar ook veel genealogische
gegevens. U zult daar niet direct een kant en
klare kwartierstaat of een volledige stamboom
vinden, maar wel de gegevens om die zelf op
te zetten.

Wij geven u de namen van een zestigtal fami-
lies, waarbij misschien niet direct uw eigen
naam is te vinden omdat die nu toevallig net
iets anders wordt geschreven, maar u vindt
daar misschien wel een of meerdere namen die
in uw kwartierstaat voorkomt.

Namenliist..
Advocaat --Al blas--Ambachtsheer --Bagger-
man--Blokland--Boogaard--de Boon--
van den Bout--Boxmeer--Cleindier--van
Deventer--Dubbeldam--van Eck--Fladde-
rak--Goudriaan--de Haas--de Hek--Het-
tema--van de Heuvel--van den Hil--Hoek-

water --H olieman --H oornaar --I ppel--de
Jong -- Kamsteeg-- KIop-- KoeIewij n--de
Kok--de Koning--Koorevaar--van der
Kooy-- Kouwenhoven-- Kreukn iet--Maa r-
tensdijk--van der Linden--Netten--Noor-
dennen--Remans--de Ridder--Ritmees-
ter--Roubos--de Rover--de Ruiter--

Schreuders-- SIuimer-- Sootjesvis-- Stam--
Stasse-- Tramp- -Verdonk-- VermeuIen--
Verschoor-- Versloot-- Versteeg-- Vlot--
Vogel-- Aan de Wiel--Van der Waal van
Dij k-- Wervenbos--Zwets.

De volgende vijftien namen van families zijn
reeds door een aantal vrijwilligers ingevoerd in
de computer;
Both--de Krij--de Haan--de Jager--de
Boon --Groenenveld--Koorevaar--Klop--
M uiIwij k--N ederveen--Ooms--Rousse--
van der Vlag--Vogel--Vonk.

Voor al deze gegevens kunt U iedere zaterdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur terecht in het

Historisch Informatie Centrum op Buitendams
4 of u kunt emailennaarA.Koorevaar(E.mail-
adres; MELVIN88@hetnet.nl).

Reacties op de oproepen.
Het is plezierig te mogen constateren dat het



mededelingenblad goed wordt gelezen, want
iedere keer krijgen we reacties binnen. Op het
moment dat ik dit artikel schrijf ben ik nog
bezig om de gegevens die wij hebben ontvan-
gen naar aanleiding van het stukje over de
familie Van BEEKte controleren en in te voe-

ren. Bij voorbaat reeds dank aan de familie De
Ruiter, dhr P. den Breejen, dhr. Koppelaar en
dhr Vonk. Wel is reeds bekend dat de door ons

genoemde, BARON, een jonkheer was. Ook de
familienaam 'Van Polanen' is reeds in beeld en

voor onze verdere zoektocht komen we hoogst
waarschijnlijk op de Hollandse Eilanden in het
dorpje Dirksland terecht. Op het moment dat U
dit leest zijn we hopelijk alweer een stuk verder
met ons onderzoek.

Nieuwe oproepen.
In ons archief zijn wel wat gegevens bekend
over burgemeester Wisboom. Cornelis Bastiaan
Wisboom is geboren te Hardinxveld op 27-02-
1806 en was gehuwd met Anna Margarit van
Gendt de Leeuwen is overleden in 1859.
Ook is het bekend dat in de Bommeierwaard

een vrij uitgebreide tak van de familie De Geus
voorkwam met een prachtig familiewapen. Zou
er verband bestaan met de familie De Geus die
in H'veld-G'dam voorkwam en waarover in het

HIC veel gegevens te vinden zijn? .
Indien er mensen zijn die ons daar meer over
kunnen informeren, wachten wij op uw reactie.
Ook zijn wij op zoek naar degenen die bezig
zijn met de families: Stout, Verlaat, Vermeulen,
De Ruiter en Verspui. Daar willen wij graag
meer over weten.

Familieboeken .

Een jaar geleden meldden wij u reeds dat de
Hr. Rasuit Oostzaan met een familieboek bezig
was. Het is teveel geworden voor een boek en
daarom heeft hij besloten om er nu vier aparte
uitgaven van te maken. Het eerste boek gaat
over de familie Van der Plas. De volgende boe-
ken over de families Van den Bout, Klop en
Den Breejen zullen volgen.

Voor U gelezen.
In Gens Nostra van januari 2002.
Na het arrest van 29 juli 1997 van het Haagse
Gerechtshof waarbij de eigenaar van De Heraut

wegens oplichting veroordeeld werd, was het
korte tijd stil maar in het najaar van 1997
begon De Heraut na enige aanpassingen in
zijn aanbiedingsbrief opnieuw.(zie Gens Nostra
jan. 2002)
Ook in België, met name in Vlaanderen, is hij
sindsdien weer actief en gebruikt onder andere
de naam: Louter Heraldica en Historique.
Ongeacht of zijn handelingen onrechtmatig
zijn, voor genealogen hebben ze geen enkele
waarde. Ook de wapens die worden aangebo-
den hebben geen enkel verband met een
bepaalde familie. Het geld dat ervoor wordt
gevraagd is dan ook weggegooid geld. Dus
pas op voor dit soort aanbiedingen.

Familieboeken

In de loop der jaren zijn er al heel wat families
die een familieboek hebben uitgegeven. In een
volgend mededelingenblad zullen wij daar een
opsomming van geven en ook zullen wij u
informeren over de uittreksels van diverse kerk-
boeken.

SCHENKINCEN.

Koffiekan
Porseleinen koffiekan met deksel, wit met
goudmotieven, biezen en de tekst: 'Voor Uwe
12'!Z jarige Echtvereniging'.
Geschonken door: Dhr. G.j. de Rover, Nassau-
straat, Hardinxveld-Giessendam

Koffiepot
Wit geëmailleerde koffiepot bestaande uit pot,
filter, zeef en deksel. Voorzien van gouden bie-
zen.
Geschonken door: Dhr. G.j. de Rover, Nassau-
straat, Hardinxveld-Giessendam.

Bril

Goudkleurig brilletje met ronde glazen en
verende poten. Geschonken door: Dhr. 1. van
Milligen, Irenestraat, Hardinxveld-Giessendam

Schoenen
1 paar bruin leren kinderschoentjes met veter.
Geschonken door: Dhr. 1. van Milligen, Irene-
straat, Hardinxveld-Giessendam.
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Hoge hoed
Zwarte hoge hoed met sierlijk gebogen randen
in zwarte vierkante hoedendoos. Geschonken

door: Dhr. G. j. de Rover, Nassaustraat, Har-
dinxveld-Giessendam.

Hoge hoed
Zwarte hoge hoed gebogen randen in taps
toelopende kartonnen doos. Gekocht bij Jan
Worm mode-magazijn in Gorinchem. Geschon-

ken door: Dhr. G.j. de Rover, Nassaustraat,
Hard inxveld-Giessendam.

Decoratietegel
Decoratietegel in reliëf. Voorstelling van de
Peulenstraat met de Nederlands Hervormde

kerk in bruin, geel en blauw, Opschrift 'GIES-
SENDAM NED. HERVORMDE KERK NED.

HARDI NXVELD.' Geschonken door: Dhr. j. Muil-
wijk, Parallelweg 3, Arkel.

Bikkels
3 tinnen en 4 benen bikkels voor het bikkel-

spel. Er is een krantenartikel bijgevoegd waarin
het bikkelspel wordt beschreven. Geschonken

door: Fam. Den Breejen, Groot Veldsweer 38,
Hard inxveld-Giessendam.

Griffel

Werd gebruikt als schrijfgerei bij een lei.
Geschonken door: Fam. Den Breejen, Groot-
veldsweer 38, Hardinxveld-Giessendam.

Kraag
Los kraagje voor op een jurkje. Geschonken

door: Fam. Den Breejen, Grootveldsweer 38.
Hard inxveld-Giessendam.

Doodshemdjes(?)
3 kinderhemdjes waarvan de schenker heeft
áangegeven dat het doodshemdjes zijn. Ver-
vaardigd uit wit linnen. Geschonken door: Fam.
Den Breejen, Groot Veldsweer 38, Hardinxveld-
Giessendam.

Een trommel kaarsen
Blikken trommel gevuld met zelfgemaakte paraf-
fine kaarsen. Door de schenker gebruikt tijdens
de politionele acties in voormalig Ned-Indië.
Geschonken door: Dhr. J. W. Busé, Jacobsweer.
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Blikken doos
Groen blikken verpakkingsdoos geschikt voor
100 chloortabletten. De tabletten werden

gebruikt voor het desinfecteren van drinkwa-
ter. Door de schenker gebruikt tijdens de poli-
tionele acties in voormalig Ned-Indië. Geschon-

ken door: Dhr. j. W. Busé, Jacobsweer.

Sterilisatie pillen
Twee blikjes met daarin elk twee glazen flesjes.
Op deksel de tekst "Sterilizing putfit for use
with waterbotties KEEP DRY. Door de schenker

gebruikt tijdens de politionele acties in vooma-
lig Ned-Indië. Geschonken door: Dhr. j.W. Busé,
Jacobsweer.

Helm
Militaire binnen- en buitenhelm. Door de

schenker gebruikt tijdens de politionele acties
in voormalig Ned-Indië. Geschonken door: Dhr.
J.W. Busé, Jacobsweer.

NBC pakket
Pakket met daarin een zeil voor bescherming
tegen chemische aanvalien.Voorzien van de
tekst 'COVER PROTECTIVE INDIVIDUAL'. Door

de schenker gebruikt tijdens de politionele
acties in voormalig Ned-Indië. Geschonken

door: Dhr. j.W. Busé, Jacobsweer.

Bomscherf
Fragment van een bom van het 'bombarde-
ment op de Merwede'. Geschonken door: Dhr.
J.W. Busé, Jacobsweer.

Fotoraam

Houten fotoraampje met het opschrift gestem-
peld 'AA Coertse eind BI19 Gorinchem.
Geschonken door: Dhr. j.W. Busé, Jacobsweer.

Fotoraam

Houten fotoraampje met ingeslagen de tekst
'B.O.B. Patent'. Geschonken door: Dhr. j.W.
Busé, Jacobsweer.

Flacon
Blikken flacon met af ter shave poeder. Groen
geel gestreept met zwart medaillon met de
tekst'PALMOLlVE Af ter Shaving Tak', Geschon-

ken door: Dhr. j. W. Busé, Jacobsweer.



Kroes
Grijs gewolkt geëmailleerde koes. Recht van
vorm met geheel aan de bovenzijde gemon-
teerd oor. Geschonken door: Dhr. j. W. Busé,
jacobsweer.

Speculaaspers
Machine waarmee speculaasjes uit deeg wer-
den gevormd. Geschonken door: Dhr. en Mevr.
Huisman.

Speelgoedketeltje
Geelkoperen speelgoed kannetje met aange-
klonken hengsel. Opgebaggerd uit de Giessen.
Het kannetje is gedecoreerd met ingestanste
lijntjes boogjes en iets dat lijkt op een vogel..
Geschonken door: Mevr. De Nijs, Binnendamse-
weg, Giessenburg .

Jubileummedailles
Twee identieke jubileummedailles ter gelegen-
heid van het 50 jarig bestaan van gymnastiek-
vereniging OKK. Geschonken door: Mevr. Visser,
Buitendams 317, Hardinxveld-Giessendam.

Schilderij
Schilderstuk met goudkleurige gipsen lijst.
Onderwerp het riviertje de Giessenmet uitzicht
op de Oudkerkse kerk en het Oudkerkse bos.
Geschonken door: Dhr. E.Van Lopik, Parallelweg1.

Blik

Blik met sterk versleten opdruk. Voorstelling:
gedecoreerd in jugendstil, een ruit met daarin
de tekst 'UNIE CACAO'.Geschonken door: Mevr.

A. Wijzen broek van Lopik.

3 st. Lijmklemmen
Grote houten lijmklemmen voorzien van een
volledig houten schroefspindel. Geschonken

door: Mevr. A. Wijzenbroek van Lopik.

Jurkje
Wit kinderjurkje met kanten randjes langs de
pofmouwtjes. Geschonken door: Mevr. Maas-
land, Peulenlaan.

Nachtjapon
Witte nachtjapon met kanten kraagje.
Geschonken door: Mevr. Maasland, Peulenlaan.

Nachtjapon
Witte nachtjapon met veel kant. Geschonken
door: Mevr. Maasland, Peulenlaan.

Nachtjapon
Witte nachtjapon met kanten randje. Voorzien
van een merkje in de kraag met het nummer
100. Geschonken door: Mevr. Maasland, Peulen-
laan.

Drinkglas
Promotieglas van de Z&P zwemverenigIng
'SPIRIT' Hardinxveld-Giessendam. Glas is voor-

zien van een afbeelding van een wedstrijd-
zwemmer in blauwen bovenstaande tekst in

wit. Geschonken door: Dhr. j. Muilwijk, Arkel.

Merklap

Merklap met diverse patronen letters en cijfers
in rood op wit katoen. In 1920 gemaakt door j.
de Koning uit Hardinxveld. Geschonken door:
Mevr Thé- van't Hoog, Veldhoven.

Zaagzettang
Metalen tang. Geschonken door: Mevr. Wijzen-
broek.

Kuikenboor
Houten kuikenboor met koperen beslag. Inge-
brande letters 'ROB'. Geschonken door: Mevr.

Wijzenbroek.
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3 st. houten speelgoed schaven
Geschonken door: Mevr. Wijzen broek.

Haalmes

Trekmes, wordt gebruikt bij houtbewerking.
Geschonken door: Dhr. De Ruiter, Damstraat,
Hard inxveld-Giessendam.

Reclame schilderij
Reclame schilderij in eenvoudige lijst 'CETA-
BEVER BUITENBEITS',voorstellend een huis dat

geschilderd wordt. Geschonken door: Dhr. De
Ruiter, Damstraat, Hardinxveld-Giessendam.

Prijspenning

Uitgegeven door de rederijkerskamer, 'Genoe-
gen door oefening'. Uitgeloofd in 1881 als eer-

ste prijs voor 'LUIM'. Geschonken door: Dhr. R.
van de Bout, Buitendams.

De rederijkers Uan Steen)

'Herman weet het beter'

Streekroman geschreven door de Giessendam-
se schrijver C. Baardman. Dit is één van zijn
eerste romans.

Geschonken door: Dhr. C.A. van de Bree, Put-
ten.

Alle gevers hartelijk dank.

BOEI{EN VAN C. BAARDMAN EN P. A. DE ROVER

Het bestuur van de Historische Vereniging is
op zoek naar boeken geschreven door C.
Baardman en P. A de Rover.

Deze schrijvers zijn van belang geweest voor
veel inwoners van Hardinxveld-Giessendam.

De Historische Vereniging zou graag vanwege
de historische waarde van deze boeken haar
bibliotheek willen aanvullen.

De zoekactie heeft wat de boeken geschreven
door C. Baardman betreft een bevredigend
resultaat opgeleverd, we missen nog één
roman.

Met het binnenkomen van de boeken geschre-
ven door P. A. de Rover gaat het niet zo vlot.
Een aantal van deze titels zijn jeugdboeken,
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vaak uitgegeven als zogenaamde 'Zondags-
schoolboeken'. Daarom ons verzoek: kijk uw
boekenkast nog eens goed na, misschien ...
Wanneer u een van de boeken geschreven
door deze schrijvers wilt afstaan, kunt u contact
opnemen met het secretariaat.
De titels van de boeken die we nog niet heb-
ben zijn:

Van C. Baardman:

BOEREN BLOED

De nog niet-aanwezige titels van boeken van
P.A. de Rover zijn:



WERKBOEK BEHORENDE Bij DE STRIJDENDE
KERK'.

DE KERK OP MARS (Zendingsgeschiedenis)
GOTTES SPUR IST UBERALL

DE WEG (Wekboekje bij 'Naar 't Heilig Blad'),
DEEL 2
HET WERK DER EEUWEN DEEL 2.

EEN WONDERLIJKE REDDING
IN DONKERE STORMNACHT
KERSTFEESTIN DE ROEF
HET SPOOK IN 't KROT
DIRK, DE STRUIKROVER
DOOR DONKER EN DOOD

IN NACHT EN STORMGETIj
SCHIPPERSTRAGIEK
DE DOMINEE EN DE DRIE VROUWEN
SlEM DE MUG ALS SPEURDER
DE WON DERE TOCHT

EEN VRESELIJKEAVOND EN TOCH ...
DE MOEDER DES VADERLANDS
ICK SAL GEDENCKEN
LANGS STEILE PADEN

DE BOLLE BRIES, DEEL 2
DE WONDERBRON
DE GOUDEN DORPEL
LUISTER ... WE GAAN VERTELLEN ER
WAS EENS ...
HET LICHTENDE FEEST
NAAR BETHLEHEMS STAL
ALS ALLE LICHTEN BRANDEN
DE KRUISVLAG IN TOP
DE LAATSTE RONDE

FERME JONGENS
OM DE KRIBBE VAN BETHLEHEM

'0 ORANJEBLOEM BLOEIT

RECENSIES 2002
A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk.

Jaarboek 2001,
Uitgave van de Vereniging Oud-Dordrecht,
door J. Zondervan- van Heck en c.J.P. Grol,
met medewerking van E. Havers.

'Buiten de Sluyspoort op Merwedegrond buy-
tendijks' luidt de titel van deze uitgave. Het
betreft een onderzoek naar het gebied Noor-
dendijkJLijnbaan te Dordrecht.
Elk jaar geeft de Vereniging Oud-Dordrecht

een jaarboek uit. Elk van deze jaarboeken
levert een waardevolle beschrijving van de
geschiedenis van Dordrecht. Zo was in 2001
het gebied bij de Noordendijk aan de beurt.
Een oud stukje Dordrecht. Een industrieterrein
buiten de historische stadsmuren. Het is door

deze opzet een naslagwerk geworden van de in
dit gebied aanwezige molens en scheepswer-
ven met de daarbij behorende nijverheden.
Het boek is geïllustreerd met oude foto's en
mooi gedetailleerde plattegronden.
ISBN 90-805497-3-8

Uitgeverij Oud-Dordrecht, Dordrecht.

De Hoge Heerlijkheid Langerak,
uitgave van de Historische Kring Nieuwpoort,
door G. den Hartog, H.P.J. Keukelaar en E.A.N. Kon.

Voor mij ligt een mooie uitgave van de Histori-
sche Kring Nieuwpoort. Wij kennen allemaal
het kleine stadje Nieuwpoort met daarnaast
het dorp Langerak. In dit boek blijkt dat dit
gebied een imposante geschiedenis kent. De
oudste betrouwbare bron dateert van 26

december 1253 en vanaf die tijd wordt de
geschiedenis van Langerak minutieus beschre-
ven. Alle facetten komen aan bod, zoals de ont-

ginningen, kerkgeschiedenis, Langerak en het
oud-vaderlands recht en zelfs de geschiedenis
van het kasteel dat ooit in Langerak stond. De
moeite waard om te bezitten en te lezen!
ISBN 90-802405-5-9

Uitgegeven door de Historische Kring Nieuw-
poort, Tel. 0184-601514/0184-601763 Prijs:
€ 24,- verzendkosten € 4,-

Opgespoord verleden,
archeologie in de Betuweroute, diverse auteurs onder
redactie van Arnold Carmiggelt.

Het duurt niet lang meer of er rijden treinen
over een 160 kilometer lange goederenspoor-
lijn van Rotterdam naar Zevenaar, dwars door
het Nederlandse rivierengebied. Maar behalve
het werk aan de spoorlijn heeft dit project nog
veel meer opgeleverd. Onder de tienduizenden
mensen die betrokken zijn bij deze aanleg
waren ook vierhonderd archeologen. Zij kre-
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gen jarenlang de tijd om dwars door ons land
een 'ritssluiting' in de bodem te trekken. Zo
konden zij het archeologisch bodemarchief
onderzoeken en het unieke verhaal blootleg-
gen van de vroege bewoners van dit gebied.
Opgespoord verleden vertelt dit verhaal.
Nog zo'n prachtige uitgave die ons een stukje
van onze allervroegste geschiedenis vertelt. De
moeite waard!

ISBN 90-68252771 Uitgegeven door Uniepers
Abcoude. Prijs: € 22,50

De straatweg Gorcum-Vianen.
Historische reeks Oud-Gorcum, nr 15, geschreven door
W. van Zijderveld.

'De straatweg Gorcum- Vianen. Het moeizame
ontstaan', zo luidt de titel van dit boekje. Deze
oude straatweg was vroeger onderdeel van de
route Parijs - Amsterdam. In vroeger eeuwen
was deze weg, samen met alle andere wegen,
niet bestraat. Dit was Napoleon een doorn in
het oog. Hij vaardigde een keizerlijk decreet uit
waarin een aantal routes tot Route Impériale
(keizerlijke weg) werden verheven. Zo ook het
stuk weg tussen Gorinchem en Vianen. Deze
wegen zouden op kosten van het Keizerrijk

worden verbeterd en onderhouden. Zoals we
kunnen lezen in dit boek was dit niet eenvou-

dig. Veel gronden moesten daarvoor ontei-
gend worden en diverse kunstwerken zoals
bruggen waren noodzakelijk. Bovendien was
het Franse Keizerrijk voortdurend in oorlog en
hield in 1814 op te bestaan.
ISBN 1386-2081

Uitgeven door Oud-Gorcum. Prijs € 6,81

De Sint-Bonifatiuskerk te Noordeloos.
door Arie Horden.

Voor mij ligt een eenvoudige, in ringband
gebonden, uitgave met de geschiedenis van de
Hervormde kerk van Noordeloos. Zo te zien
een eenvoudige dorpskerk waarvan er meer
staan in de Alblasserwaard. Maar al lezend in

dit boekje kom je er achter dat er heel wat over
dit kerkgebouw te vertellen valt. Er is veel te
zien. Het meest macabere vind ik toch wel de
doodskisten van de familie Van Barneveld.

Deze kisten staan gewoon boven de grond. Een
zelfs met een luikje waardoor je erin kunt kij-
ken!

Geen ISBN nummer. Boekje af te halen bij A.
Horden, Laantje 15 te Noordeloos Prijs: € 7,-

KASCONTROLE

HARDINXVELDS LIED

Hardinxveld-Giessendam 23 april 2002

Verklaring Kascommissie

Ondergelekenden 'Ierklaren hicnnede dat, 1en Imizc Vcli de penningmeester, de heer 1. Dubbeldam, Buitel1dams 134,

Hardinxveld-GlessendanL de boeken en bescheiden. betreffende dejaarrekeningVH1l200 1;
van de Historische Vereniging Hardin.'-"veld-Giessendalll zijn gecontroleerd en in orde bevondeLL

De Kascontrolecommissie

1. De heer G. Baardman .~ê7::,""~orl!- ""-?

2. Mevr. N. R. van derWJel-de Rover: ~

3. De heerJ. A de Bruin r~---4---. --==-------~~_/' -

Ik houd van jou, mijn heerlijk land,
Waar de biezen en het riet

zingen 't altijd durend lied

van mijn lieflijk polderland.
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Ik houd van jou, Alblasserwaard,

met je mooie waterrand,

waar we spelen aan het strand,

waar de jeugd zijn bloemen gaart.

Ja, is er mooier pleksie grond
dan ons dierbaar Hardinxveld,

waar 't gehamer vlijt vermeldt

en de boer beploegt zijn grond?



UITGAVEN IN DE HISTORISCHE REEKS EN SPECIALE UITGAVEN DIE NOG
DOOR DE HISTORISCHE VERENIGING TE LEVEREN ZIJN:

Buitendams 4 (1778-1978) € 2,25
Molens van Hardinxveld-Giessendam...................... € 3,85

Den Eendenbout (opgraving in een woonheuvel) € 3,85
Makelaars van Hardinxveld-Giessendam € 3,85

Buitendams 118 (Giessendamse boerderij) € 5,45

700 jaar Dam........................................ € 3,20

Swets tabak en daar blijf ik bij € 6,60

Hardinxveld en Giessendam in de Franse Tijd € 5,65
Café SchaIk........................................................................................................................................ € 5,65

De Hongerwinter ,...................... € 6,60

De Hennepteelt € 4,40
Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam € 5,45

Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam....................... € 2,25

Aart van Bennekum, kunstenaar € 6,80

100 jaar Nederlandse Protestanten bond € 6,60

levers tussen Kaoi en Kloeve, deel 11 •.••.••.••.•.•••••.••.••.•.••••.••.••.••.••••.••.•.•.•••..•.••.•.•.••.••..•.••.••.•.••.••.••.••••.•.. € 6,80

Uit de pen van tante € 6,80
Schuttevaer en Binnenvaart ~ , ,.................. € 4,55

De Crisisjaren in Hardinxveld en Giessendam € 7,50

Vrouwenrecht en liberalisme aan de Merwedijk..................................................................................... € 6,60

De samenvoeging van Giessendam en Hardinxveld € 8,85

C. Baardman, de schrijver en zijn werk € 7,95

Het Langeveer € 6,60

De Indiëgangers...................................................... € 12,50

1899-1999 Nieuws van honderd jaar geleden € 6,80

Het Verleden, Nu (fotoboek)................................................................................................................ € 11,35

Een wandeling door Binnendams..... € 6,80
Van Geslachte tot Geslacht € 5,90

H'veld en G'dam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente € 18,15

Hardinxveld en de riviervisserij........................................................................... € 20,40

Anders nog iets (neringdoenden en bedrijven) € 2,25

Dr. Aris Graftdijk, Photographie € 11,35

Herberg De Zwaan € 15,90

Onder ons gezeed € 7,95

Het verhaal van de dijk....................................................................................................................... € 7,95
Hoeke Doeme? ,........................ € 7,95

UITGAVEN VAN STICHTING DORPSBEHOUD

Van boodschappen doen naar winkelen € 2,25

Heggen en Steggen (tweede druk)....................................................................................................... € 7,95

ALLE UITGAVEN. TENZIJ UITVERKOCHT. ZIJN VERKRIJGBAAR
OP DE VOLGENDE ADRESSEN:

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 t/m zaterdag

Museum De Koperen Knop, dinsdag- t/m zaterdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur



OPROEP!

DOEL
THEMA

: OPEN MONUMENTENDAC
: KOOPMANSCEEST

Het bestuur is van plan om op de Open Monumentendag vorm te geven aan het thema
door aandacht te schenken, d.m.v. foto's enz., aan het bedrijfsleven in Hardinxveld en
Giessendam van voor 1960.
Dat geldt voor alle bedrijvigheid waar 'koopmansgeest' voor nodig was en nog steeds is.
Wij denken dan aan winkels, boerderijen, werkplaatsen fabrieken, schepen, enz.
UW'hulp is daarbij nodig!
Wij zoeken foto's (interieur en exterieur), achtergrondinformatie en eventuele anekdotes.
(inleveren voor 15 juli bij het secretariaat)
Alles wat u beschikbaar stelt zal door ons met zorg behandeld worden en krijgt u t.z.t.
weer terug.
Contactadres: Buitendams 77, tel. 0184 6144563.


