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VAN DE VOORZITTER

Op 20 juli bereikte ons het bericht dat het ere-
lid de heer P.den Breejen was overleden. Hoe-
wel wij wisten dat het met zijn gezondheid de
laatste jaren niet goed ging en dat hij meerde-
re malen in het ziekenhuis werd opgenomen,
kwam dit bericht toch nog onverwacht.
Een afvaardiging van onze vereniging was bij
de afscheidsdienst in Utrecht zijn woonplaats,
en de begrafenis in Hardinxveld-Giessendam
aanwezig. In dit blad kunt u meer lezen over
Piet den Breejen en zijn betekenis voor de His-
torische Vereniging Hardinxveld-Giessendam.
Wij hopen volgend jaar een werk van zijn hand
te publiceren getiteld: 'NIEVERSWASD'N DIJK
ECHTRECHT'.

Wij, als bestuur, hebben een druk jaar voor de
boeg en dat begint al in januari.
Het is in 2003 vijftig jaar geleden dat Neder-
land getroffen werd door de watersnoodramp
van 1953. Samen met Museum De Koperen
Knop richten wij een expositie in over deze en
vroegere watersnoden. Deze expositie is te
bezoeken vanaf 18 januari t/m 15 maart 2003.

En dan natuurlijk het vijfentwintigjarig jubi-
leum van onze vereniging. Wij willen dit feit
niet ongemerkt voorbijgaan laten gaan. De

ledenvergadering in het voorjaar zal voor een
groot deel in het teken staan van dit jûbileum.
Op 24 mei zal in het Hervormd Centrum en op
het bijbehorende plein een Open Dag gehou-
den worden. De historische verenigingen
binnen het HOAV (Historisch Overleg Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden) zullen met stands
aanwezig zijn, zodat u ook kunt kennisnemen
van hun activiteiten, zeker de moeite waard.
Verder zijn de commissieleden nog druk bezig
invulling te geven aan deze dag. Ze hebben
van het bestuur opdracht gekregen er iets
moois en feestelijks van te maken. Eind
april/begin mei zal een speciale uitgave van het
'Mededelingenblad' verschijnen waarin meer
gepubliceerd zal worden over deze dag.

Het is de tijd van de 'nieuwe politiek'. Waarden
en normen, veiligheid en respect voor elkaar
staan hoog in het vaandel. Maar dat deze
zaken niet alleen in deze tijd spelen bewijst het
artikel, overgenomen uit de Nieuwe Merwe-
bode, 'Waarden en normen uit 191 5'.
Leesen vergelijk.

Arie C. Baardman

IN MEMORIAM PIET DEN 8REEJEN

Op 20 juli jl. overleed in zijn woonplaats
Utrecht drs. P.den Breejen K.A.zn. Hij werd 73
jaar. Piet(er) den Breejen heeft veel betekend
voor het plaatsel ijk historisch onderzoek. Hij
was in 1978 medeoprichter van de Historische
Vereniging Hardinxveld-Giessendam. Jaren-
lang was hij als bestuurslid actief en kwam hij
elke vergadering uit Utrecht. Toen hij als
bestuurslid afscheid nam werd hij benoemd tot
erelid en kreeg hij de penning van verdienste.
Als adviseur bleef hij nog geruime tijd actief
met de vereniging meedraaien.

Piet den Breejen werd geboren op 10 februari
1929 in de Peulenstraat in Neder-Hardinxveld.

Hij bezocht de Rehobothschool in Giessendam
en de HBS in Dordrecht. Vervolgens ging hij in
Utrecht sociale geografie studeren en deed in

1957 doctoraal examen. Zijn eerste werkkring
was bij het put- en grondboorbedrijf fao N.
Hoogendoorn in Giessendam, waar zijn vader
de scepter zwaaide. In 1959 werd hij socio-
graaf van de gemeente Deventer. In 1968
maakte hij de overstap naar de gemeente
Utrecht waar hij tot aan zijn pensionering werk-
zaam was als sociograaf van de Dienst Ruimte-
lijke Ordening.

Als kind was Den Brel?jen al geïnteresseerd in
alles wat met geschiedenis en met familiever-
banden te maken had. Door zijn verzamelwoe-
de en door zijn parate kennis van een groot
aantal feiten vervulde hij jarenlang een raad-
pleegfunctie binnen de Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam. Hij heeft in zijn
leven veel van de door hem vergaarde infor-



KINDERUITZENDINCEN IN 1945

Ik was nog nooit in Hardinxveld-Giessendam
geweest. De naam kende ik alleen van de bor-
den langs de A15. Er wonen ook geen mensen
die ik ken. Behalve misschien een vroegere
buurjongen van me, Jan Rijnberg. Hij vertrok
vele jaren geleden uit Rotterdam-Zuid om zich
daar als bakker te gaan vestigen. Maar hoewel
we als kind vaak samen speelden, heb ik hem
na zijn vertrek nooit meer gezien.

In 2001 kwam ik voor het eerst in dit dorp. Dat
kwam omdat ik bezig was met een onderzoek
naar de uitzending van kinderen naar het bui-
tenland na afloop van de hongerwinter en van
uiteraard de oorlog. Bij het woord hongerwin-
ter gaan de gedachten natuurlijk ogenblikke-
lijk uit naar de grote steden als Rotterdam, Den
Haag en Amsterdam. Geen moment zou ik
daarbij gedacht hebben aan de groene Alblas-
serwaard. Daarom was ik verbaasd toen ik in

1995 een stukje onder ogen kreeg van de jour-
nalist FG. de Ruiter, die in de NRC schreef dat
voor hem de hongerwinter geen maand langer
had moeten duren omdat vooral suikergebrek
hem fataal had kunnen worden. Het was een
kort maar indrukwekkend artikel, met name
vanwege de vakkundigheid waarmee het
geschreven was.

Mogelijk zou ik toch nooit meer op Hardinx-
veld-Giessendam zijn teruggekomen, als een
paar jaar later niet de naam van het dorp
opnieuw was opgedoken. Bij mijn speurtocht
naar gegevens over de kinderuitzendingen van
1945 stuitte ik op een rapport dat geschreven
was door de vrouw van de Nederlandse

ambassadeur in Denemarken. Zij had een
groot aantal Nederlandse kinderen bezocht op
verschillende plaatsen in Denemarken. Vlakbij
de stad Odense trof ze in het kasteel Sanderum-

gaard zes Nederlandse kinderen aan. Het
waren vier meisjes en twee jongens uit Giessen-
dam-Hardinxveld en Sliedrecht. De kinderen

werden er liefderijk verzorgd door de vrouw
van 'Kammerherr' Vind. Het rapport consta-
teert: 'De kinderen zijn gehoorzaam en lief. Ze
wonen in de kamersvan haar eigen kinderen. Ze
hebben geen ogenblik heimwee gehad en voe-
len zich volkomen thuis op dit deftige kasteel.Ze
zagen er teertjes maar stralend gelukkig uit'.
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Mijn belangstelling was gewekt en ik wilde
graag iets over hen in mijn boek opnemen.

Het moesten kin-

deren zijn uit de
groep die De Rui-
ter had omschre-
ven als bestaande

uit vijftig kinderen
uit deze regio. Via
hem vond ikeen
van de zes kasteel-

bewonertjes terug.
Mevrouw Sluimer

was 12 jaar toen
ze aankwam in de

sprookjesachtige
omgeVing van een

echt kasteel, met schitterende tapijten op de
vloer en schilderijen van voorouders aan de
muren. Zij vertelde een boeiend verhaal over
een ongekende wereld van schitterende tui-
nen, van heuse kamermeisjes, van een auto'
met chauffeur en van een dorpskerkje met een
eigen bank voor de kasteelheer en uiteraard in
die zomermaanden ook voor de zes Neder-
landse kinderen.

Deze zes kinderen behoorden tot een grote
groep Nederlandse kinderen die toen tijdelijk
in het buitenland werden ondergebracht. Hoe
groot die groep precies was, is lang onduidelijk
geweest. Er bestaan geen archieven meer die
rechtstreeks antwoord geven op die vragen.
Het heeft mij inmiddels vijf jaar gekost en
bezoeken aan vele archieven in binnen- en bui-
tenland om de zaak voldoende te reconstru-
eren om er een boek over samen te stellen dat

in april 2002 onder de titel 'De Bleekneusjes
van 1945' bij Uitgeverij Boom is verschenen.
Er gingen binnen een jaar na de bevrijding
maar liefst 30.000 kinderen voor enige tijd
naar het buitenland om weer op krachten te
komen. De eerste groepen vertrokken al in het
voorjaar van 1945 vanuit het bevrijde zuiden
van ons land via België naar Engeland. Angsti-
ge nachtelijke reizen in verduisterde treinen
vanwege mogelijke luchtaanvallen. De Duitse
duikboot die al bij het eerste transport in de
omgeving van hun schip opdook, maakte de



vooraf gestelde vraag of het allemaal wel ver-
antwoord was opnieuw actueel. Uiteindelijk
liep het allemaal goed af met de uitgezonden
kinderen die terecht kwamen in Engeland,
Zwitserland, Denemarken, Zweden, België en
Frankrijk. Ze waren allemaal pas vanuit Neder-
land vertrokken nadat ze vrij waren gebleken
van luizen en van schurft. Tamelijk normale
verschijnselen in die dagen. De verblijftijd
varieerde van drie tot acht maanden, al naar
gelang het land waar ze terechtkwamen. Uit de
groep die meer dan een half jaar in Zweden
was geweest, spraken de allerjongsten nauwe-
lijks meer Nederlands toen ze thuis kwamen.

Terug naar Hardinxveld-Giessendam. In januari
2001 kwam ik er op een koude winterdag voor
het eerst. De Historische Vereniging had mij de
gelegenheid geboden om te komen kijken in
hun verzameling oude kranten. Inmiddels had
ik al wat meer gegevens over de groep boven
water gekregen. Zij zaten in het tweede trans-
port dat naar Denemarken ging. Dat was een
groep van rond de 500 kinderen uit heel
Nederland, die begin augustus werd verza-
meld in Groningen. Dat had al wat commotie
gegeven in de Alblasserwaard. Het gezamenlij-
ke vertrek zou op maandagochtend zijn. De
kinderen moesten op de dag daarvoor naar
Groningen worden gebracht.
Dat was dus op een zondag. In het kantoor van
de organisatie in Amsterdam had men er zelfs
niet aan gedacht dat tegen reizen op die dag
bij bepaalde groepen in ons land bezwaren
konden bestaan. Vandaar dat een aantal
ouders uit Hardinxveld-Giessendam hun kinde-

ren had thuisgehouden. Toen een week later
hetzelfde dreigde te gebeuren in Dordrecht
nam men maatregelen voor dergelijke kinde-
ren. Zij werden al op zaterdag opgehaald en
brachten de zondag door in Groningen. Zij
mochten overnachten op de zolder van de Nie-
meyer-fabriek. Voor de bezwaarde ouders uit
de Alblasserwaard kwam deze maatregel een
week te laat.

De reis vanuit Groningen naar Denemarken
was een belevenis op zich. De kinderen werden
vervoerd in Deense vrachtwagens die bestemd
waren voor het vervoer van vis. Op de vloer

waren matrassen gelegd, waarop de kinderen
konden zitten of liggen. Voor de open deuren
waren hekjes geplaatst zodat iedereen naar
buiten kon kijken zonder uit de wagens te val-
len. Een emotionele reis voor kinderen die nog
nooit in het buitenland waren geweest, door
een volledig verwoest Duitsland, met name
zichtbaar in Bremen en Hamburg. Langs de
wagens liepen soms bedelende Duitse kinde-
ren. Zij hadden het mogelijk nog slechter dan
de Nederlandse kinderen. Daar was uiteraard

weinig begrip voor. Volgens sommige deelne-
mers gooiden ze de papiertjes van hun snoep-
jes naar buiten en riepen dat die goed genoeg
waren voor Duitsers en dat ze die maar moes-

ten opeten. Het zou ook bij de volwassenen
nog een paar jaar duren voor er enig begrip
ontstond voor de ellende van deze meest
vaderloze en vaak dakloze kinderen.

Na een verblijf van drie maanden keerden de
uitgezonden kinderen terug. Vele kilo's aan
lichaamsgewicht en aan bagage rijker. De
ouders hadden bericht gekregen van hun
terugkeer en stonden halsreikend te wachten
op het station. Elke trein uit de richting Gorin-
chem bracht echter een teleurstelling. Steeds
weer waren de kinderen er niet. Uiteindelijk
bleken ze vanuit Utrecht met auto's van het

Rode Kruis te zijn vervoerd. Volgens 'Rondom
de Giessen' van november 1945 waren de kin-

deren zo moe, dat sommigen slapend naar bui-
ten werden gedragen. Ze bleken gemiddeld
acht pond te zijn aangekomen. Eén meisje zelfs
17 pond. Niemand wachtte op de bagage. Die
kwam later met een speciale auto en werd de
volgende dag afgehaald in het raadhuis. Daar
wachtte een nieuwe verrassing. Behalve een
voedselpakket (dat was nog altijd op de bon)
hadden alle kinderen een enorme hoeveelheid

kleding meegebracht, soms voor alle leden van
het gezin. Een van de meisjes had 14 paar
schoenen bij zich, voor de hele familie een
paar.

De kinderuitzendingen van 1945 hebben op
alle deelnemers een onvergetelijke indruk
gemaakt. Nu alle deelnemers van toen inmid-
dels de zestig gepasseerd zijn, lijkt de belang-
stelling in de laatste tijd alleen maar te zijn toe-
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genomen. Veel van de 'kinderen' hebben nog
altijd contacten met het land waar ze indertijd
zijn ondergebracht. In de geschiedschrijving
van de laatste halve eeuw is het tot nu toe een

vergeten stukje geweest. Ten onrechte. Naast
de plek die de uitzendingen nog altijd bij velen
innemen, is het een enorme organisatorische

en logistieke prestatie geweest in een tijd dat
dergelijke massale ondernemingen feitelijk
nauwelijks mogelijk waren.

J. Sintemaartensd ij k,
Ridderkerk

·WILDE CROSSINC· IN 1945

NAAR BEVRIJD NOORD-BRABANT.

In de hongerwinter van 1944/1945 ben ik
tezamen met een buurman, Mar Baar, op de
fiets van Rijswijk (Zh). vertrokken in de vroege
ochtenduren om te trachten in de omgeving
van Hardinxveld-Giessendam wat voedsel te

bemachtigen. Wij kwamen daarbij uiteindelijk
terecht in Leerbroek bij een fruitteler C. den
Hartog.
Daarbij kwamen wij langs de rivier de Merwe-
de en werden ermede geconfronteerd, dat aan
de overzijde van die rivier de vrijheid lonkte.
Teruggekomen in Rijswijk werd dan ook het
plan beraamd om te trachten naar bevrijd
gebied te komen. Mar had toen twee kleine
kinderen en zijn vrouw had terecht bezwaren
dat hij met alle risico's van dien zou proberen
de overtocht te maken. Zelf was ik sedert 1941
gehuwd doch had geen kinderen. Mede gezien
het risico van de steeds toenemende razzia'sop
jonge mannen door de Duitsers besloot ik om
een poging te wagen daaraan te ontkomen
door te trachten naar bevrijd gebied te vluchten.

Op 4 januari 1945 ben ik van huis gegaan en
gefietst naar Hardinxveld-Giessendam, waar ik
familie had wonen en waar een oom van mij
ook, noodgedwongen, verbleef daar zijn mo-
torschip door de Duitsers was gevorderd.
Bij die oom, Koos Langedijk, ben ik toen enke-
le dagen gebleven en heb mij nader georiën-
teerd op welke wijze ik kon trachten de over-
kant te bereiken. Hierbij heb ik ook overleg
gepleegd met mijn oom Arend Korporaal.
Deze bleek zijn roeiboot 'gered' te hebben van
de inbeslagname door de Duitsers. Deze boot
lag onder het ijs in de polder aan de binnen-
kant van de dijk. Het plan was om die roeiboot
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te lichten en dan met rollers over de dijk te
brengen naar de Merwede. Dit was een hache-
lijke onderneming daar op de dijk door de
Duitsers gepatrouilleerd werd. Doch het geluk
zat mee, daar mijn oom gehoord had dat er
vanuit de polder gespuid moest worden en dit
wetende ben ik op goed geluk met de roeiboot
op klaarlichte dag door de sluis de rivier opge-
roeid.

Tijdens de dagen dat ik mij oriënteerde had ik
via mijn oom Koos Langedijk vernomen, dat
zijn broer Ab ook het plan had om naar de
overkant te gaan en dat die contact had met
enkele mensen uit Sliedrecht. Wij hebben toen
de koppen bij elkaar gestoken en daar de
Sliedrechters geen boot hadden en Ab en ik
geen kennis van de Biesbosch was het plan
gauw gemaakt om gezamenlijk de overtocht te
wagen. De mensen uit Sliedrecht waren mij
niet bekend en het was ook beter om geen
namen te weten. Ik herinner mij nog dat het
vier of vijf mannen waren, waaronder een
kolenhandelaar en een slager. Uiteindelijk
werd besloten om in de nacht van 8 op 9 janu-
ari ons plan ten uitvoer te brengen.

Toen ik op de rivier was om naar Sliedrecht te
roeien kwamen er ook een paar Duitsers de
rivier op en ik dacht dat ons plan in duigen zou
vallen. Het bleek echter dat ze het niet op mij
gemunt hadden, doch dat ze door granaten in
de rivier te werpen aan het "vissen" waren.
In Sliedrecht aangekomen heb ik de boot
gemeerd achter een huis, naar ik meen van de
kolenhandelaar. Toen ben teruggekeerd naar
Giessendam.



In de vroege ochtend van de Se januari ben ik
in een sneeuwstorm van Giessendam naar

Sliedrecht gefietst en heb mij de hele dag
schuil gehouden bij de kolenhandelaar.
Besloten werd om die avond vanuit Sliedrecht
te vertrekken en wel om 19.00 uur, na de
nieuwsberichten te hebben gehoord van
'Radio Oranje', vanuit Engeland.

Na afloop van de berichten zijn we ingescheept
in de roeiboot waarvan de voorzijde en de rie-
men met lappen van een deken omwikkeld
waren teneinde het klotsgeluid van het water
zoveel mogelijk te beperken, daar in de Bies-
bosch ook Duitsers gelegerd waren. Naar ik mij
meen te herinneren zaten die op een sluis
genaamd de Helsluis. Het was die avond door
de bewolking erg donker en derhalve uiterma-
te geschikt om de overtocht te wagen. Twee
van de vier Sliedrechters zaten aan de riemen

met de bedoeling steeds te wisselen met de
twee anderen. Zelf zat ik achterin de boot. De

weersomstandigheden waren gunstig zij het
dan dat het flink vroor. Als kleding had ik een
lange leren motorjas aan. Na ongeveer een
half uur à drie kwartier geroeid te hebben
scheurden de wolken vaneen en daar de maan

scheen werd het plotseling van het ene ogen-
blik op het andere ontzettend helder en licht,
zo erg dat we ons afvroegen of het wel wense-
lijk was onder die omstandigheden door te
gaan.

We besloten daarom in het riet te gaan liggen
om ons nader te beraden. De keus was om

daar de hele dag te blijven liggen en dan de
volgende nacht de tocht verder voort te zetten,
dan wel toch door te gaan. Mede gelet op de
strenge vorst en de mogelijke kans dat we bij
daglicht alsnog in handen van de Duitsers zou-
den vallen werd uiteindelijk besloten de tocht
door te zetten.

Door dit oponthoud hadden we tijdverlies
geleden, wat zich later wreken zou.
Het oponthoud had ongeveer drie kwartier
geduurd en opnieuw werden de riemen ter
hand genomen. Na een tijd geroeid te hebben
kwamen we bij een sluis die openstond. Het
water gutste met veel lawaai naar beneden en
de roeiboot werd bij een dukdalf gelegd en
alle mannen die voorzien waren van lieslaarzen
gingen uit de boot, behalve ik, zodat ik alleen
achterbleef in de boot, me vasthoudend aan
de dukdalf.
De mannen namen het touw, dat aan de voor-
kant van de boot bevestigd was mee, met de
bedoeling om de boot over land langs de sluis
te halen en aan de andere kant weer in het

water neer te laten. Zoals gezegd hield ik me
vast aan de dukdalf die echter door de strenge
vorst vol ijs zat en spiegelglad was. Door de
waterstroom die tegen de boot kwam dreef de
boot af en kwam ik, doordat mijn handen de
greep op de dukdalf gingen missen, uiteinde-
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lijk met mijn voeten nog in de boot, en met
mijn buik gedeeltelijk in het water, tussen boot
en dukdalf te hangen. Door het helse lawaai
van het neerstormende water konden de man-

nen mij niet horen en dacht ik dat mijn laatste
uur geslagen zou zijn. Doordat het touw kenne-
lijk niet strak getrokken was, zal dit door de
stroom onder de boot door gegleden zijn en
toen de mannen begonnen te trekken aan het
touw dat inmiddels aan de achterzijde van de
roeiboot was beland, werd ik weer naar de
dukdalf getrokken en kon ik weer in de boot
gaan zitten. Als men al spreekt van een Gods-
wonder, dan was dit een Godswonder. Wat ik
verder ter plekke heb meegemaakt kan ik niet
beschrijven, maar het was wel zo, dat ik op dat
moment tot het geloof ben gekomen. Dit voor-
val heeft een onuitwisbare indruk op mij
gemaakt en mijn leven veranderd.
Inmiddels was de boot over land aan de ande-

re kant van de sluis weer te water gelaten en
werd de tocht voortgezet. Onderweg kwamen
we nog twee kanovaarders tegen die bezig
waren te verdrinken, daar hun kano vol water
was gelopen en hoewel de ruimte in onze roei-
boot beperkt was hebben we de jongens in de
roeiboot gehesen, die toen nog maar een cen-
timeter of tien boven het wateroppervlak uit-
kwam.
Doordat we ruim drie kwartier in het riet had-

den gelegen om overleg te plegen was het
laatste stuk dat nog moest worden afgelegd
extra zwaar, daar het tij inmiddels gekeerd was
en tegen de stroom in geroeid moest worden.

AFSCHEID PIET DEN 8REEJEN

Bij het afscheid van Piet den Breejen op 25juli 2002
sprak de heer A.c. v.d Meijden, ex-voorzitter van
onze vereniging, de volgende woorden:

Geachte aanwezigen,

Allereerst wil ik namens de Historische Vereni-

ging Hardinxveld-Giessendam condoleances
overbrengen aan de familie en u bovenal sterk-
te wensen in de komende periode.
Het huidige bestuur van de vereniging heeft
mij, als oud-voorzitter en medeoprichter van
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Eindelijk zagen we land, en hoewel er aan
getwijfeld werd of we niet rond gevaren waren
en dus weer in bezet gebied zaten, gingen we
aan land en zijn door een weiland met z'n
zevenen kriskras gelopen en kwamen bij een
post van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het
bleek dat we in Drimmelen waren aangeko-
men. De BS'ers waren stomverbaasd dat we
heelhuids aankwamen, daar het betreffende
weiland vol met landmijnen lag. Hadden we
dit onderkend dan zouden we ongetwijfeld
niet kriskras, doch achter elkaar door het wei-
land zijn gelopen.
We waren dolgelukkig dat we in bevrijd gebied
waren aangekomen en werden door een Cana-
dese of Engelse inlichtingendienst opgevan-
gen, waarna ieder zijns weegs ging.
Uiteindelijk kwam ik in Breda terecht, waar
mijn eerste gang was naar een dominee t.W.
Ds. Bos of Bosch.

Van mijn medecrossers heb ik niets meer ver-
nomen ook niet na afloop van de oorlog, met
uitzondering van de eerder genoemde Ab Lan-
gedijk die een broer was van mijn oom Koos
Langedijk.

Latere informatie, omstreeks 1985, wees uit
dat de gehele bemanning van de roeiboot
overleden was.

's-Hertogenbosch, 13 augustus 2002

A. Korporaal

de vereniging, gevraagd om hier bij het
afscheid van Piet enkele woorden te spreken.
Een afscheid van een bijzondere man, die 25
jaar geleden medeoprichter was van de Histo-
rische Vereniging Hardinxveld-Giessendam.
Alle oprichters kwamen in het bestuur en Piet
speelde in dat bestuur een uitermate belangrij-
ke rol.
Als voorzitter had ik dus veel met Piet te maken
en daar wil ik iets over vertellen.

U moet weten dat Piet geboren is in de Peulen-



straat in Hardinxveld-Giessendam.

Het was begin jaren zeventig.
Hardinxveld-Giessendam wilde meegaan in de
vaart der volkeren.

In het plaatselijk blad 'de Merwestreek' werd
een nieuw plan voor de Peulenstraat gepresen-
teerd, waarbij het ouderlijk huis van Piet onder
de slopershamer zou verdwijnen.
Wat moet hij daarvan geschrokken zijn.
Een reactie kon dan ook niet uitblijven.
De week daaropvolgend stond er een uitge-
breid artikel in dezelfde krant, geschreven door
drs. P.den Breejen uit Utrecht.
Dat was mijn eerste kennismaking met Piet.
Ik weet nog dat ik genoten heb van dat artikel.
Als ik mij goed herinner begon zijn stuk met de
woorden: 'De ontwerpers van de nieuwbouw-
plannen voor de Peulenstraat moeten wel een
geweldige hekel aan ons dorp en aan de Peu-
lenstraat hebben gehad.'
Zijn artikel in de krant was raak en had effect.
Hij werd uitgenodigd om mee te denken. Het
ouderlijk huis en de woning van zijn tante
Mien werden gered en hij wist de sloopwoede
tot staan te brengen.

Voor mij was dit een inspirerende actie.

Eind jaren zeventig waren er plannen om een
historische vereniging op te richten en Piet
berichtte mij dat hij daar wel wat in zag.
In 1978 werd de vereniging definitief opge-
richt met een negenkoppig bestuur, waarvan
acht leden rondom de dertig waren en niets of
nauwelijks iets wisten van de geschiedenis van
Hardinxveld-Giessendam en één prominent lid
van toen 49 jaar die alles wist van de geschie-
denis. Juist. .. Piet den Breejen.
U zult begrijpen dat hij voor het bestuur en
voor de vereniging van onschatbare waarde
was. Zonder zijn kennis en inbreng had de ver-
eniging waarschijnlijk niet lang bestaan.
Piet voorzag de vereniging van een gedegen
fundament. En door zijn inbreng en door zijn
publicaties en historisch onderzoek heeft de
vereniging meerdere panden van de onder-
gang kunnen redden.
Zijn schitterende boek 'Hardinxveld en Gies-
sendam, van vissers- en hoepmakersdorpen

naar industriegemeente' , uitgegeven ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaan van de plaat-
selijke Rabobank, was voor Piet en voor de ver-
eniging een mijlpaal en gaf de Historische Ver-
eniging een definitieve plaats binnen de dorps-
gemeenschap.

Het bestuur dat in de beginperiode haast dag
en nacht werkte was een enthousiaste club. Piet

bezocht de vergaderingen, die toen nog bij de
leden thuis werden gehouden, met heel veel
plezier. Vaak kwam hij zelfs wat eerder om nog
even bij te praten. Bij alle onderwerpen die tij-
dens de vergaderingen aan de orde kwamen
wist Piet wel een prachtig en humoristisch ver-
haal te vertellen, dat vaak begon met ... 'ja ...en
dan zal ik je nog eens iets vertellen ...'
Wij, de broekies, hingen aan zijn lippen.
Dat de vergaderingen soms tot diep in de
nacht doorgingen vonden we niet zo'n pro-
bleem. Het was gezellig en z'n verhalen gingen
ergens over; over het dorp waar we ons alle-
maal voor inzetten.

Nu een kleine 25 jaar na de oprichting telt de
vereniging maar liefst meer dan 900 leden en
is in haar soort wellicht de grootste vereniging
van Nederland. Een verdienste die, naar ik
meen, voor een groot gedeelte aan de inbreng
van Piet is toe te schrijven.

Voor zijn familie zal de liefde voor zijn geboor-
tedorp niet altijd even gemakkelijk zijn
geweest.
Het hart van Piet, zo heb ik het ervaren, bleef
in Hardinxveld ook al woonde hij eerst in
Deventer en later in Utrecht. Een deel van hem

vertoefde nog altijd in het dorp van zijn jeugd.
Ik heb Piet ervaren als een heel gevoelige man,
die moeite had met de hardheid van het

bestaan. Hij had moeite met veranderingen en
wilde veel bewaren zoals het was. Hij koesterde
de veiligheid van zijn jeugd, de Peulenstraat en
alles wat daarmede verbonden was.

Het prachtige lied van Wim Sonneveld over het
dorp, het tuinpad van zijn vader, de bomen en
het kind dat niet kon weten dat het allemaal

voorbij zou gaan, is een lied wat naar mijn
mening ook op Piet van toepassing is.
Piet is er niet meer, althans niet meer op deze
aarde.
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Een groot gemis voor zijn vrouw, zijn kinderen
en kleinkinderen, maar ook voor Hardinxveld-
Giessendam en voor de vereniging. Weten dat
de bron van kennis van het verleden er niet

meer is. Wij zullen hem missen maar tegelijker-
tijd herinneren als een verteller, iemand die
kon 'houden van' en als je kunt 'houden van'
heb je niet voor niets geleefd, zegt de kleine
prins in het prachtige boekje van de Saint-
Exupéry
Als Piet mij nu zou kunnen horen zou ik tegen
hem willen zeggen: Piet bedankt voor alles wat

ACTIVITEITEN

Braderie

Traditiegetrouw waren we ook weer aanwezig
op de jaarlijkse braderie. Uit de foto's blijkt niet
dat de stand veel belangstelling trok maar het
was wel zo.
Het weer was goed, de belangstelling was
groot en de sfeer was gezellig, we kunnen dus
spreken over een geslaagde dag.

10

je voor ons dorp en voor onze vereniging hebt
gedaan. Bedankt dat je er was, zoals je was. Wij
hebben veel van je geleerd. Wij hebben geno-
ten van je humor en ik weet zeker dat ik
namens alle mensen van het eerste uur spreek,
wij hebben veel van je gehouden.
Moge je ziel rusten in vrede.
Ik zeg je: A-dieu

Namens de Historische Vereniging Hardinx-
veld-Giessendam,
Arie C. van der Meijden

De grenspaal

De aloude grenspaal, die enkele jaren geleden
wegens bouwwerkzaamheden verwijderd
moest worden, is weer op zijn oorspronkelijke
plaats in ons dorpsgezicht verschenen.

Fokveedag

We waren niet persoonlijk aanwezig maar we
lieten wel enkele fraaie boerderijen uit ons
dorp zien.



MUSEUM DE I(OPEREN I(NOP

EXPOSITIES
Scheepswerf Damen 75 jaar - 5 nov. 2002
tJm 11 jan. 2003
Hardinxveld-Giessendam is de bakermat van

een van de grootste scheepsbouwers van de
wereld, Damen Shipyards. Ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan is er een jubileumexposi-
tie, met tal van modellen van bijzondere sche-
pen.

Watersnoden in de Waard - 18 jan. tJm 1 5
mrt. 2003
50 jaar geleden was de watersnoodramp van
1953 een feit. Naar aanleiding hiervan wordt
een expositie ingericht met kaarten en prenten
over deze en vroegere watersnoden.

BOOTHUIS VOOR ONZE AAI(

Onze vereniging is al weer heel wat jaren eige-
naar van een griendaak. Het betreft een stalen
aak, die vroeger in gebruik was in het griend-
bedrijf van de familie Stam. jan Stam en Kees
Adriaanse geven nog regelmatig demonstraties
hoepmaken in de hoepelmakerij van Museum
De Koperen Knop.

GENEALOGIE
A. Koorevaar.

Als u dit leest, is het alweer winter en dus weer
lange avonden binnenzitten. Het is dan tijd dat
u weer met uw hobby aan de gang gaat.

Kwartierstaten.
Het is alweer een jaar geleden, dat ik melding
maakte van ons voornemen om elke keer een

Naïeve schilderkunst - mrt. tJm 3 mei 2003

Een verzameling schilderijen van naïeve schil-
ders, die bedoeld of onbedoeld een indruk van
kinderlijkheid teweeg brengt.

Groepsbezoek :
vraag arrangementenfolder

Inlichtingen bij het museum 0184-611366
Open: dinsdag t/m zaterdag 13.00-17.00 uur
Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessen-
dam

Zie ook de internetsite: www.koperenknop.nl

In de door onze vereniging uitgebrachte video-
film "Van hout tot hoep" is jan Stam met de aak
te bewonderen, terwijl hij met een vracht
griendhout door de polder vaart. De aak ligt
afgemeerd in een van de sloten van de museum-
tuin. Dit hield echter in dat er in het natte

seizoen regelmatig gehoosd moest worden.
Het bestuur van de vereniging had daarom
vorig jaar bouwplannen gemaakt voor een
afdak (boothuis) waaronder de aak, althans
aan de binnenkant, droog zou blijven~, Het
museumbestuur stond achter dit plan en stelde
zelfs voor om de helft van de kosten voor haar

rekening te nemen.
Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd.
Het museum heeft er een aardig object bij en
onze vereniging is van een steeds terugkerende
zorg verlost.

kwartierstaat op te nemen in het mededelin-
genblad. En omdat onze vereniging in 2003
het 25-jarig bestaan hoopt te vieren, welke
gebeurtenis wij niet ongemerkt voorbij willen
laten gaan, zou het met uw medewerking
mogelijk moeten zijn om van een aantal
bekende families uit Hardinxveld en Giessen-

11



dam de kwartierstaten te publiceren.
Daarom een oproep aan u om familiegegeven.s
beschikbaar te stellen aan de Historische Ver-

eniging.
Het geeft de mogelijkheid om met andere
mensen in contact te komen die met families

bezig zijn die uw familie raken.

Een kwartierstaat kan worden geplaatst in een
schema of als tekst in briefvorm. Hieronder ziet

u beide voorbeelden van mijn eigen kwartier-
staat, waardoor u ineens 8 of 16 verschillende
familienamen ziet verschijnen.
Wij rekenen net als altijd op Uw medewerking.
Bij voorbaat dank.

8. 9. 10. 11. 12.
ARIE WILLEMYN JOHANNES ARRIAANT CORNELIS
KooREVAA BRAND DUBBELDA ZONDERVA DE BOON
[234] [235] [236] [237] [187]

13.
JACOBA
VAN DER
SCHUIT
[195]

14. 15.
BASTlAAN MARIA
DEN VAN DEN
BREEJEN BOUT
[238] [239]

* 1850
+ 1919
Aannemer
van
Dykwerke

* 1852 * 1852
+ 1904 + 1905
huisvrou

* 1854 * 1843 * 1845 * 1838
+ 1931 + 1922 + 1882
Huisvrou Arbeider Dienstbo Visser

* 1837
+
Winkelie

x[73] 4-10-1873
Hardinxveld

4.
ARIE KooREVAAR
[6]

x[74] 3-10-1874 x[62] 16-11-1867 x[75] 13-11-1858
Hardinxveld Hardinxveld Hardinxveld

5. 6. 7.
ANNIGJE DUBBELDAK BAREND GERRIT DE BASTIANA MARIA
[7] BOON [2] DEN BREEJEN [3]

* 24-10-1876
Hardinxveld
+ 15-5-1936
Hardinxveld
houthakker,
koopman, aannemer

* 8-3-1875
Hardinxveld
+ 21-5-1931
Hardinxveld

* 29-6-1874
Hardinxveld
+ 3-1-1951
Hardinxveld
visser

* 28-8-1876
Hardinxveld
+ 5-6-1957
Gorinchem

x[4] 15-1-1898 Hardinxveld

2.
WILLEM KOOREVAAR [30]

x[2] 13-9-1902 Hardinxveld

3.
NEELTJE DE BOON [29]

* 20-7-1907 Hardinxveld * 27-2-19i1 Hardinxveld
+ 16-7-1990 Hardinxveld- Giessendam + 22-12-1989 Dordrecht
Parlevinker-Schipper Huisvrouw

x[13] 1-8-1930 Hardinxveld

1.
ARIE KooREVAAR [39]

* 5-9-1935 Hardinxveld

Product-Manager
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Generatie I

1. ARIE KOOREVAAR [39], geb.lged. (nh)
Hardinxveld 5-911 0-1935, product-manager,
tr. [17] Hardinxveld 16-9-1958 NEELTjE GROE-
NEVELD [40] , geb./ged. (nh) Hardinxveld 1-
4/5-1934, house-manager, dr. van ADRIAN US
GROENVELD [41], griendwerker en ADRIANA
jANNIGjE DEN BREEjEN [42]

Generatie II

2. WILLEM KOOREVAAR [30], geb.lged. (nh)
Hardinxveld 20-7/8-1907, parlevinker-schip-
per, over!. Hardinxveld- Giessendam 16-7-
1990, begr. Hardinxveld- Giessendam Is op de
begraafplaats te Boven-Hardinxveld begraven
in hetzelfde graf als zijn vrouw.Grafnr. L.54.
20-7-19901 tr. [13] Hardinxveld 1-8-1930
3. NEELTjE DE BOON [29L geb.lged. (nh)
Hardinxveld 27-2/3-1911.

Huisvrouw, overl./begr. Dordrecht/Hardinx-
veld- Giessendam 22/27-12-1989.

Is tijdens haar huwelijk belijdend lid van de
gereformeerde kerk geworden.

Generatie III
4. ARIE KOOREVAAR [6], geb. Hardinxveld 24-
10-1876, houthakker, koopman, aannemer
van dijkwerken, over!. Hardinxveld 15-5-1936,
tr. [4] Hardinxveld (getuigen Arie Blokland, 21
jr, arbeider, zwager van de bruidegom;
Gijsbert Vlot, 23 jr1 aannemer; jan van der
Meijden, 24 jr1 schipper en Pieter Lagendijk,
veldwachter) 15- 1-1898
5. AN N IGj E DUBBELDAM [7]1 geb. Hardinx-
veld 8- 3-18 75 Het no van de geboorteakte nr.
34, het tijdstip van geboorte is om 23.00 uur,
ged. (nh) Hardinxveld, over!. Hardinxveld
21-5-1931.

6. BAREND GERRIT DE BOON [2], geb./ged.
(nh) Hardinxveld 29-6/7-1874, visser,
overl./begr. Hardinxveld 3/8-1-1951, tr. [2]
Hardinxveld 13-9-1902

7. BASTIANA MARIA DEN BREEjEN [3], geb.
Hardinxveld, geboorteacte nr. 134.
28-8-1876, ged. (ge) Hardinxveld 9-1876,
overl./begr. Gori nchem 5/8-6- 1957.

Generatie IV
8. ARIE KOOREVAAR [234], geb.lged. (nh)
Giessendam 27-12-185011-1851, aannemer

van Dijkwerken, overl./begr. Hardinxveld
18110-1919 ondertr. [73] Hardinxveld, tr.
Hardinxveld 4-10-1873

9. WILLEMIJNTjE BRAND [235], geb.lged.
(nh) Hardinxveld 18111-1852, huisvrouw,
overl./begr. Hardinxveld 8/5-1904.
10. JOHANNES DUBBELDAM [236], geb./ged.
(nh) Giessendam 30-1/2-1852, over!. Hardinx-
veld, overlijdensacte no;56. 20-7-1905, begr.
Hardinxveld 7-1905, ondertr. [74] Hardinx-
veld, tr. Hardinxveld 3-10-1874

11. ARRIAANTj E ZON DERVAN [23 7L geb.
Hardinxveld, geboorteacte nr. 101 1854, ged.
(nh) Hardinxveld 1854, huisvrouw, over!. en
begr. Hardinxveld 1931.
12. CORNELIS DE BOON [187], geb./ged. (nh)
Hardinxveld 14-10/5-11-1843, arbeider, over!.

Hardinxveld, overlijdensacte nr. 24. 11-4-
1922, ondertr. [62] Hardinxveld, tr. Hardinx-
veld 16-11- 1867

13. jACOBA VAN DER SCHUIT [195], geb./ged.
Werkendam 30-10/11-1845, dienstbode,

over!. Hardinxveld, overlijdensacte nr. 9. 19-1-
1882.

Tijdens hun huwelijk hebben ze gewoond op
de volgende huisnummers 103-106-113.
14. BASTlAAN DEN BREEj EN [238L geb.
Hardinxveld 3-4-1838 Geboren 's morgens om
9 uur, ged. (nh) Hardinxveld 4-188, visser, tr.
[75] Hardinxveld 13-11-1858.
15. MARIA VAN DEN BOUT [239], geb.lged.
(nh) Sliedrecht 1112-1837, winkelierster, over!.
Hardinxveld, begr. Hardinxveld.

Generatie V
16. ARIE KOOREVAAR [240], geb. en ged. (nh)
Wijngaarden 5-1817, aroeider, overl.lbegr.
Hardinxveld 4/9-1876 ondertr. [76] Giessen-
dam, tr. Giessendam 12-11-1840.

17. PIETERTjE HOOGENDOORN [241L
geb.lged. (nh) Streefkerk 31-5-1814/6184,
huisvrouw, overl./begr. Hardinxveld 8111-
1895.

18. ADRIAAN BRAND [242], geb.lged. (nh)
Giessendam 28-213-1816, arbeider,

overl./begr. Hardinxveld 23111-1879, ondertr.
[77] Giessendam, tr. Giessendam 8-4-1841
19. MARIA VERWOERDT [243], geb.lged. (nh)
Streefkerk 31-12-181411-1815, huisvrouw,

overl./begr. Hardinxveld 2111-1878.
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20. PIETER DUBBELDAM [244], geb.lged. (nh)
Strijen 14111-1819, arbeider, overl./begr.
Hardinxveld, 8/2-1882 ondertr. [78] Hardinx-
veld, tr. Hardinxveld 8-5-1847.

21. NEELTjE VAN DER PLAS [245], geb.lged.
(nh) Hardinxveld 13/3-1822, huisvrouw,
overl./begr. Hardinxveld 27-11112-1897, over-
lijdensacte nr. 20
22. STOFFEL ZON DERVAN [246], geb. Har-
dinxveld 10-1-1806, ondertr./tr. [79] Hardinx-
veld 8111-9-1831.

23. ANNIGjE VERSLUIS [247], geb. 1800.
24. GERRIT DE BOON [177], geb.lged. (nh)
Hardinxveld 18/22-1-1809, arbeider, over\.

Hardinxveld .1-11-1873, begr. Hardinxveld,
ondertr. [61] Hardinxveld 20-5-1838, tr. Har-
dinxveld huwelijksacte nr. 16. 14-6-1838
25. LIJNTjE KAMSTEEG [183], geb.lged. (nh)
Hardinxveld 22-8/3-9-1818, over\. Hardinx-

veld 2-4-1894, begr. Hardinxveld, wonende
op huisnr. 94.
26. BAREND GERRIT VAN DER SCHUIT [248],
geb.lged. Werkendam 28-6/7-1807, visser,
overl./begr. Werkendam 19111-1873, ondertr.
[80] Werkendam, tr. Werkendam 15.-8-1835.
27. NEELTjE KORNET [249], geb.lged. Har-
dinxveld 1911-1811, huisvrouw, overl./begr.
Werkendam 1/7-1858, tweede huwelijk op
25.03.1869.Elisabeth van den Heuvel geboren
op 30-10-1831 en overleden op 9-12 1912,
maar is na het overlijden van haar man weer
hertrouwd.

28. PIETER DEN BREEjEN [250], geb.lged.
(nh) Hardinxveld 9/3-1806, arbeider, ondertr.
[81] Hardinxveld, tr. Hardinxveld Huwelijks-
acte nr. 6. 23-6-1831.

29. AALTJE SWETS [251], geb. Hardinxveld
1812, naaister.

P den Breejen woonde op huisnr. 67 en Aaltje
Swets op huisnr. 66.
Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen op huisnr.
108.

30. HUIBERT VAN DEN BOUT [252), geb.lged.

(nh) Hardinxveld 19/8-1811, groenteman,
overl./begr. Hardinxveld 6/5-1856, ondertr.
[82) Sliedrecht, tr. Sliedrecht, huwe 1ijksacte nr.
36.4-12-1835.

31. ELiSABETH GUIJS [253), geb.lged. (nh)
SIiedrecht 13112- 181 7, huisvrouw, overl./begr.
Hardinxveld 8112-1893.
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Generatie VI

48. CORNELIS PIETERSE DE BOON [170),
geb.lged. (nh) Schelluinen 27-6-1779,
overl./begr. Schelluinen 1-211859, ondertr.ltr
[60) Hardinxveld 24-411 0-5-1801.
49. CORNELIA PIETERS STERRENBURG [173L
geb. Schelluinen 1778, ged. (nh) 18-1-1778,
over\. Hardinxveld 8-6-1853, begr. Hardinx-
veld. Cornelis Pieterse wordt ook wel Cornelis

genoemd.

Generatie VII
96. PIETER CORNELIS DE BOON [160),
geb.lged. (nh) Schelluinen 10-3-1748, tr en
tr. kerk(nh) Schelluinen 5-8-1810. JOHAN NA
DE KUijPER [167), geb. Schelluinen, ged.
Scheil uinen tr.ltr.kerk(nh) (1) [58) Schelluinen
22-5-1774.

97. JOHAN NA JOOSTEN HOEKWATER [166),
geb.lged. (nh) Arkel 20/22-3-1744, over\.
Schelluinen voor 22-5-1810. Doopgetuige was
Engeltje de Groot.

Generatie VIII

192. CORNELIS DE BOON [147], geb.lged.
(nh) Schelluinen 26-11-1713, tr. en tr.kerk(nh)
Vuren 3-4-1740.

193. GEERTjE ROMEIN [156], geb. Vuren. De
geboorteplaats van Geert je Romein is Vueren
(in de oude spelling).

Generatie IX

384. JORIS AARDSE DE BOON [143],
geb.lged. (nh) Scheil uinen 1-1-164211686,
over\. Schelluinen na 23-5-1740 tr. en

tr.kerk(nh) Schelluinen
4-10-1716 N EELTjE HERMENSE VAN NOORD

[145), geb. Leerbroek, ged. Leerbroek tr. en
tr.kerk(nh) Schelluinen 21-4-1710.
385. TEUNTjE LAUWRENSE HOORNAAR

[144L geb. en ged. (nh) Schelluinen 1686,
over!. 1716.



Wat vindt u in Buitendams 4 ?

Vervolg op het med.blad 2002-1.

Familiegegevens.
In het afgelopen half jaar hebben we de fami-
liegegevens van de familie Stout en Van 't Ver-
laat uitgezocht.

Drijverschuit.
Tijdens de Open Monumentendag hebben wij
een overzicht gegeven van 4 geslachten 'De
Boon' en de visserij.
De drijverschuit die daarbij werd afgebeeld
was de H D 47. De vraag is: Wie weet waar deze
drijverschuit terecht is gekomen?

Genealogieprogramma.
Heel vaak krijgen wij genealogische gegevens
aangeboden I waarvoor uiteraard onze dank,
die niet in een genealogisch programma zijn
gezet maar in een tekstverwerkingsprogram-
ma,

Sinds kort is er een goed alternatief met het
nieuwe programma van 'Gens-Data', dat niet
zoals de voorgaande versies onder MS DOS
werkt maar onder Windows, wat veel meer uit-

voermogelijkheden biedt.

Ontvangen gegevens.
De heer Egas heeft de stamboom van zijn fami-
lie uitgezocht en de H.V. een kopie gegeven.
Hij heeft hiervoor een gedeelte van het 'Tromp-
archief' gebruikt waarvan tot op heden geen
gegevens bij ons bekend waren.
Tijdens de Open Monumentendag hebben wij
contact gehad met de familie Vens uit Rockanje
en zoals afgesproken hebben wij daar ook zeer
uitgebreide familiegegevens van ontvangen. In
deze gegevens komen o,a, de namen van de
families Wervenbos, Leenman, Van der Plas, De
Haas en Van den Heuvel voor. De heer Kam-

steeg uit Weert stuurde ons een cd rom m,b.t.
de stamboom Van den Bout. en de relatie tot

de familie Kamsteeg . De heer Van Houwelin-
gen uit Ede stuurde ons een zeer uitgebreid en
goed overzichtelijk familieoverzicht van circa
2000 personen. De gegevens worden op dit
moment in de computer gezet.
Ook krijgen wij nog steeds aanvragen om hulp
bij het uitzoeken en het verstrekken van gege-
vens, zoals o.a. van de heer Van de Vos uit Rot-

terdam en van de heer Varkenvisser uit Katwijk.
Deze laatste zoekt gegevens van de familie De
Ridder en en van de familie Van der Pijl.
Zoals U ziet, is er gelukkig veel belangstelling
voor de genealogie. Daarom geef ik u nog-
maals mijn e-mailadres.melvin88@hetnet.nl.

dit is de gemakkelijkste manier om mij te
bereiken. Alweer enkele maanden geleden kre-
gen wij de vraag hoe de naam Hardinxveld is
ontstaan en wanneer. Tijdens mijn zoektocht in
diverse archieven ben ik een aantal keren het

jaartal 1105 tegengekomen als zijnde de eer-
ste keer dat de naam Herdingfelde wordt
genoemd. Hardingsveld (veld betekent vlakte
of onbebouwd land). In de Middeleeuwen was
-Hart- een veel voorkomende voornaam (zie
ook Hartman). Hardingsveld zou betekenen -
Het veld van Hafting of Hart-. Ook is de moge-
lijkheid dat Hardings betekent afstammelingen
van Hardo. Ook wordt er in de archieven ver-

Invoeren.
De heren Rikkers en Hoornaar hebben weer
veel invoerwerk verricht o.a. van de familie

Blokland (2 verschillende bestanden) en een
groot bestand van de familie Van Houwelin-
gen, waarvoor onze dank.

1648-1784.
1638-1704.
1660-1700.
1729-1740.
1745-1748.
1692-1700.
1705-1723.
1695-1700.
1695-1700.
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Een overzicht van de kerkboeken e.d.

Huwelijken Hardinxveld 1775-1811.
Begraven Boven-H.veld 1656-1725.
Rek.Armenmeesters. B.H .veld 17e eeuw.
Rek. Kerkmeesters. B.H.veld. v.a.1756.

Begraafreg. Hardinxveld 1695-1759,
Gaarderreg. Hardinxveld 1766-1805.
Weeskamer Hardinxveld 1616-1708.

Lidmatenreg. Hardinxveld 1638-1723.
Rechterlijk en notarieel
archief van Hardinxveld

Doop-Trouw geg. B.H.veld
N.H.veld

11 1/

Doopgeg. Giessen-Oudkerk
Huwelijken Hardinxveld
Gaarderreg, 11

Begraafreg. '1
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meld dat er een pastoor was, genaamd -Her-
dingfelde- in 1105. Ook de namen van - Arent
van Gent- en van -De Jeude- worden genoemd
omstreeks 1412 en 1572 m.b.t. de Hoge

WIE, WAT, WAAR?

Ambachtsheerlijkheid Hardingsveld. Ongetwij-
feld zullen er nog wel meer gegevens zijn
m.b.t. deze naam, we willen dan ook altijd
graag uw reacties ontvangen.

Reactiesop de fotorubriek van Het Mededelin-
genblad juni 2002. Diverse reacties gekregen
op de foto van de drie mannen op het bankje.
Deze foto is gemaakt voor het huis boven aan
de Kroonstoep in Buitendams. De drie mannen
zijn van links naar rechts: 1. Hannes Konijnen-
burg, hij was getrouwd met Sinie Broere die
een snoepwinkeltje had. 2. Jan van der Stelt. 3.
Gerrit Boxman, opa van bakker De Krijger.
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 dezeper-
sonen 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

e-mail: jany@dubbeldam.nl

Smederij Dukel 1935

Giessendam 1934 Giessendam 1935

WIE KAN ONS MEER VERTELLEN OVER
DE GIESSENDAMSE KERMIS?
De Giessendamse kermis, van Adriaan Elen-
baas, werd gehouden op de buitenwerf van
Cornelis (Kees) Hoogedoorn (waar nu de win-
kelgalerij met het voormalig postkantoor
staat). Hij was aannemer en had daar in een
oude schuur aan de dijk (uit 1798) hoepma-
kers aan het werk. In 1870 begon hij met de
put- en grondboringen. Zijn zuster Stijn woon-
de in een huis op die werf.
De Giessendamse kermis begon op St. Victor
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(10 oktober), wanneer die dag op zondag viel
en anders op de eerste zondag hierna.
'Elke Giessendamsekermis een moord' werd er

wel gezegd en op het laatst van de 1ge eeuw
kreeg de burgerij steeds meer tegen op derge-
lijke volksvermaken, waarbij vaak te diep in het
glaasje gekeken werd. De verrechtsing op ker-
kelijk gebied werkte in dezelfde richting, maar
in de tijd van de afschaffing van de kermissen
in Hardinxveld en Giessendam was in beide



gemeenten de meerderheid van de raadsleden
nog liberaal. De liberalen uit die tijd bevorder-
den een soort 'beschavingsoffensief' in burger-
lijke zin, ook op zedelijk gebied.
In de jaren '90 werd er een tweede schuur op
de werf gebouwd en moet de kermis dus al
verdwenen zijn. De heer Adriaan Elenbaas zal
met zijn draaimolen de dronkenschap wel niet
bevorderd hebben. Hij werd geboren in 1840
aan de Molendijk in Sint Annaland en stierf in
1888 in Dirksland. De naam van zijn vrouw was
Sara Sate, die ca. 1836 op Tholen was geboren.

NIEUWS VOOR CENEALOCEN

Kermisbaas Adr, Elenbaas Vrouw van kermisbaas

Genealogen moeten het hebben van de be-
schikbaarheid van persoonsgegevens.
De gebruikelijke bronnen zijn natuurlijk de
burgerlijke stand en de doop-, trouw- en
begraafboeken van de kerken. Die bronnen
leveren veel namen en jaartallen op. Om gene-
alogie echt interessant te maken is meer nodig:
waren mijn voorouders rijk, hebben zij onroe-
rend goed bezeten en verkocht? Al dat soort
dingen is te vinden in bijvoorbeeld de rechter-
lijke archieven. Daar vindt men een massa aan
extra informatie over voorouders. Het pro-
bleem is bij die bronnen altijd de moeizame
procedure om bij de juiste gegevens te komen.
Er bestaan bijna nooit indexen van die bron-
nen en het handschrift is meestal moeilijk tot
zeer moeilijk te lezen. Gelukkig zijn er mensen
die het zoeken gemakkelijk maken door de
oude bronnen te bewerken. E.J. Heijns (overle-
den 1994) was een expert in het ontsluiten van
bronnen. Dozen vol aantekeningen heeft hij
nagelaten. De Historische Vereniging West-
Alblasserwaard te Alblasserdam heeft al dat

materiaal in handen gekregen en is al enige
jaren bezig dit uit te geven in handzame boeken.
Op 16 oktober verschijnt een nieuw deel, waar-
in uittreksels staan uit de oudrechterlijke akten
van Wijngaarden en Ruijbroek, inventarisnum-
mers 1, 3, 4, 5, 6 en 8. Om snel namen te kun-

nen vinden zijn drie indexen toegevoegd: op
voornamen, achternamen en plaatsnamen. In
goed leesbare vorm is alle essentiële informatie
beschikbaar en toegankelijk gemaakt.
Dit boeK is inmiddels deel 8 'm de serie en Kost

€ 17,50. Enkele vorige uitgaven van deze serie
zijn inmiddels uitverkocht. Een overzicht:

1. Genealogieën uit de Alblasserwaard, 16e en
17e eeuw (€ 16,50), Uitverkocht.

2. Werenkroniek Wijngaarden, 1561-1737
(€ 10,-)

3. Verpondingen en heffingen in de Alblasser-
waard, 16e en 17e eeuw (€ 14,75). Uitver-
kocht.

4. Werenkroniek Bleskensgraaf, 1510-1740
(€ 17,25). Uitverkocht.

5, Werenkroniek Molenaarsgraaf, 1540-1750
(€ 12,70)

6. Oud-rechterlijk archief Bleskensgraaf, 1591-
1784 (€ 17,25)

7, Molenaarsgraaf, oud-rechterlijk archief
1601-1764, weeskamerarchief 16e eeuw;

Oud-Al bias, oud-rechterlijk archief 1632-1724,
weeskamerarchief 1681-1710 (€ 14,75)

8, Oud-rechterlijk archief Wijngaarden en Ruij-
broek 1591-1755 (€ 17,50)

Informatie over deze boeken is verkrijgbaar bij
W. Tuijtel, Groene Zoom 43 2951 BH
Alblasserdam, tel. 078-6913165.

De boeken kunnen afgehaald worden in de
bibliotheek van de vereniging: Cortgene 10,
Alblasserdam (naast de Grote Kerk).
De boeken kunnen ook worden besteld door

overmaking van het bedrag van het gewenste
boek, verhoogd met € 3,- verzendkosten op
giro 907779 t.n.v. Historische Vereniging
West-Alblasserwaard te Alblasserdam.
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OPEN MONUMENTENDAG
14 SEPTEMBER 2002

'Koopmansgeest en
Ambachten' in herberg

'De Witte Swaen'

Diep in de kelder van 'De
Zwaan' was een

schoenmakerswerkplaats
ingericht.

Er was veel belangstelling
voor de oude werktuigen
en menig kopspijkertje
werd goed bestudeeerd

18

De ogeveer 120 oude
foto's werden met grote

aandacht bekeken.

Er ontstonden levendige
discussies.

Al degenen die foto's en/of
materialen beschikbaar

gesteld hebben danken wij
hartelijk!



Paarden waren ook welkom.

Gereedschap van de rietdekker

-
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Gereedschap van de slager.

"Hallo ...dat wist ik niet !"

Even rusten

En hier was het.

19



HERINNERINGEN VAN EEN TIENJARIG MEISJE
aan de watersnoodramp februari 1953. nu bijna vijftig jaar geleden.

Ik was de oudste van in die tijd vier kinderen en
woonde over 't spoor in de Wilhelminastraat.
Mijn zusje Ankie was zes en mijn broer~e Kees
drie jaar oud. Mijn toen jongste broertje was 12
november 1952 geboren, dus nog een baby.

Dat het die nacht zo verschrikkelijk gestormd
heeft, is langs me heen gegaan. We werden op
de vroege zondagmorgen gewekt door over-
buurman Vink, die luid roepend door de straat
ging: "Eruit! De dijk bij Sliedrecht is doorge-
broken en het water zal zo hier zijn!" Na een
snel ontbijt zijn mijn ouders alvast begonnen
enkele meubels naar boven te brengen. Maar
na enige tijd zei mijn vader tegen mij: 'Pak de
fiets maar, we gaan even kijken'. Dat was al iets
heel bijzonders, immers het was zondag, de
dag des Heren en fietsen was uit den boze. Na
een stevige trap, tegen de nog stormachtige
wind in, kwamen wij op de Kaai. Toen werd
snel duidelijk wat er die nacht gebeurd was.
Over een breedte van wel, in mijn ogen, hon-
derd meter stroomde het rivierwater, onder de
boogbrug, over de rijksweg de polder in, al uit-
waaierend over de weilanden.

Weer thuisgekomen, na het middageten, wer-
den we weer opgeschrikt. Nu door een geluids-
wagen van de Gemeente, die alle beschikbare
mannen opriep om het gat in de dijk te dich-
ten. Mijn vader ging dus met zijn spa weer
richting Sliedrecht.
Enige tijd later kwam de gemeentewagen weer
door de straat, nu met de mededeling dat ook
de dijk in Papendrecht doorgebroken was en
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dat we ons moesten voorbereiden op een eva-
cuatie. Mijn moeder en ik gingen door met het
boven brengen van spullen en alvast de kinder-
wagen inpakken met wat mee moest. Ik kreeg
een mand tot mijn beschikking waar ik een
grote plaats inruimde voor de poes, want die
moest en zou mee.

Het gat in de dijk bij Sliedrecht was snel
gedicht. Mijn vader kwam weer naar huis. En
het gevaar vanuit Papendrecht zou wel mee
vallen, er waren genoeg dijkjes in de polder
waar achter het water wel zou blijven staan.
Maar toch, laat in de avond was het water er
ineens. In een mum van tijd stroomde het ons
huis binnen. Toen werd het spannend. Mijn
moeder ging eerst de baby voeden, men kon
immers niet weten wat er allemaal zou gebeu-
ren, en mijn vader en ik zetten nog de (bran-
dende) kachel op de aanrecht. Toen waren we
klaar om dubbeldik aangekleed de deur uit te
gaan. Mijn moeder met haar mooie schoenen,
waar ze erg zuinig op was en die ik dus nooit
aan mocht, stapte zo het vieze modderwater in.
Ik had kaplaarzen die gelijk vol water liepen.

Mijn zus Ankie werd opgepakt door een sol-
daat en broer Kees zal wel door mijn vader
gedragen zijn. Zo liepen we door de Wilhelmi-
nastraat naar de spoorweg. Onderweg was ik
me bewust van het kabaal. Overal hoorde je
kippen verdrinken, de straat was vol met vluch-
tende mensen en 0 wat erg! De poes was kwijt!
Ook zag ik godsdienstleraar dhr. Terlouw, die ik
niet anders kende als een heer met een zwart

pak, in een grote witte lange onderbroek lopen.
Midden in de nacht zijn we bij mijn oma Van
der Waal van Dijk, die bij scheepswerf De
Hoop woonde, aangekomen. Daar was plaats
genoeg voor ons. De andere morgen ben ik
met mijn vader in een roeiboot weer naar het
huis gegaan. We voeren zo de voordeur in om
op de trap uit te stappen. Na wat extra kleren
gepakt te hebben voeren we naar de schuur
om de was, die zaterdag al in de week gezet
was, uit het vieze water te vissen.

We zijn zes weken bij oma geweest. Oma hield
niet zo van drukte. Een gezin van zes personen
te logeren was haar wat te veel. Zij vertrok naar



haar dochter. Ankie en ik hebben die zesweken

bij mijnheer Looij op school gezeten.

Toen het water weer weg was konden we, na
een grote schoonmaak, weer terug naar huis.
0, wat een geluk, ook de poes, hoewel erg ver-
magerd, kwam letterlijk weer boven water.

Al met al hebben deze gebeurtenissen diepe
indruk op mij gemaakt. Toen een aantal jaren
geleden een deel van ons dorp ook met evacu-
atie te maken kreeg, was ik erg blij dat ik nu
hoog en droog boven aan de dijk woonde.

Jany Dubbeldam- van der Waal van Dijk

BOEK 'SCHEEPSWERF DE MERWEDE 1902-2002'

Dit jaar bestaat Scheepswerf De Merwede hon-
derd jaar. Hieraan is op verschillende manieren
aandacht geschonken. Ter gelegenheid van het
eeuwfeest is er begin oktober jl. ook een boek
verschenen, getiteld 'Scheepswerf De Merwede
1902-2002'. In dit van veel foto's voorziene

boek wordt de boeiende geschiedenis van het
bedrijf beschreven.

Na een korte voorgeschiedenis komt de oprich-
ting aan de orde. Vervolgens worden de eerste
jaren beschreven, de crisistijd, de Tweede
Wereldoorlog en de wederopbouw daarna.
Oók wordt aandacht geschonken aan de groei-
ende economische ontwikkeling sinds de jaren
zestig en zeventig van de 20ste eeuw, waarin
steeds grotere en meer geavanceerde schepen
werden en worden gebouwd. Er worden doop-
plechtigheden door leden van het koninklijk
huis beschreven, heel bijzondere schepen, de
bouwen de ontwikkeling van de reparatiewerf
en uitbreidingen van de nieuwbouwwerf. De
bouw van een nieuwe helling, die noodzakelijk

is door de afsluiting van de zeearmen, en de
latere overdekking hiervan. Andere beschreven
zaken zijn de directie- en andere bestuurswisse-
lingen, activiteiten van Merwede Valves en
Merwede Meubel- en Interieurbouw. Het boek

behandelt een integrale geschiedenis van de
Hardinxveld-Giessendamse scheepswerf, met
de gebruikelijke dieptepunten, maar vooral de
hoogtepunten van het florerende bedrijf.

Het boek is samengesteld door Dick de Jong,
terwijl de vormgeving is verzorgd door beel-
dend kunstenaar Evert van Lopik. In het boek
zijn ook enkele unieke foto's opgenomen van
Nico Blokland. Het in full colour uitgevoerde
boek telt 244 pagina's en is voorzien van 200
zwart-wit en kleurenfoto's. Er is tevens een

complete bouwnummerlijst in opgenomen,
evenals portretfoto's van het personeel anno
november/december 2001. De bijschriften bij
de foto's zijn van een Engelse vertaling voor-
zien.

Het boek is in eerste instantie bestemd voor

relaties en personeel. Maar omdat wellicht ook
anderen geïnteresseerd zijn is een aantal exem-
plaren beschikbaar voor de verkoop. Het boek
kost € 25,00.

Het is op twee manieren verkrijgbaar:
In Museum De Koperen Knop, Binnendams 6
te Hardinxveld-Giessendam, open van dinsdag
t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Het kan ook worden besteld door overmaking
van een bedrag van € 32,00 (inclusief porti
en verpakking) op bankrekeningnummer
3878.02.207 ten name van 'Verkooprekeriing'
te Hardinxveld-Giessendam onder vermelding
van 'MERWEDEBOEK'en uw adresgegevens.
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OPMERKELIJKE ZAKEN
Restauratie Buitendams 182

Zo was het toen

RECENSIES
A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk

Ik ben de wijnstok en gij de ranken. door
Pieter Verhoeven

Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Een zoek-
tocht naar de Nadere Reformatie in Wijngaar-
den tussen 1690 en 1712. De titel is ontleend

aan het bijbelboek Johannes 15 : 5, waarin
Jezus een beeld gebruikt uit een wijngaard.
Wanneer je in Hem, als de ware Wijnstok geënt
bent, zul je veel vrucht dragen. Dit was het
doel van de Nadere Reformatie.

Voor mij ligt de weergave van een studie over
de wortels van de gemeenschap Wijngaarden.
Hierin wordt inzicht gegeven in een boeiend
streekverleden. In die jaren stond in Wijngaar-
den ds. Abraham 't Gilde op de kansel. Hij
heeft enkele geschriften nagelaten en is boven-
dien de eerste predikant geweest die de archie-
ven van de kerkenraad goed bijhield.

22

Zo is het nu

Voor geïnteresseerden in de kerkgeschiedenis
een lezenswaardig boek.

ISBN 90-804867-0-1 Uitgegeven door Uitge-
verij Blassekijn. Prijs € 18,50.

Gorcum en autobussen door W. van Zijder-
veld
Gorcumse autobusondernemingen en stads-
diensten is het onderwerp van deel 16 van de
Historische ReeksOud-Gorcum. Gorcum is lang
verstoken geweest van een autobusdienst. Pas
in 1922 werden er enkele busdiensten van en

naar Gorcum opgericht.
Het boekje beschrijft de lotgevallen van de
diverse autobusondernemingen die tot op de
dag van vandaag het openbaar vervoer per
bus van en naar Gorcum onderhouden.

ISSN 1386-2081 Historische ReeksOud-Gorkum



deel 16,2002. Prijs: € 4,50.

Jan de Bastaard door Toos Schoondermark
Het boek Jan de Bastaard heeft als ondertitel'
Kroniek van de familie Van Houwelingen'. Dit
maakt al duidelijk dat het boek vooral gaat
over de familie Van Houwelingen.
Aan deze roman, waar fictie en werkelijkheid
door elkaar lopen, is een gedegen genealo-
gisch onderzoek vooraf gegaan. Het resultaat is
een prettig leesbaar boek, wat vooral degenen
zal aanspreken, die in de buurt van Hardinx-
veld-Giessendam, Sliedrecht en Gorcum be-
kend zijn.
Is het momenteel heel gewoon, dat een onge-
huwde vrouw een kind krijgt en zelf opvoedt,
vroeger werden moeder èn kind met de vinger
nagewezen. Het kind kreeg voor de rest van
zijn leven het stigma 'bastaard' opgeplakt.

ISBN 90 76803 12 9 Uitgeverij De Sleutel,
Raadhuisstraat 28 4245 KG Leerbroek. Prijs
€ 17,80 excl. porto.

Koopmansgeest door Herman Belliën en
Monique van Hoogstraten
leder jaar staat de Open Monumentendag in
het teken van een onderwerp. Dit jaar, 2002,
is het thema Koopmansgeest.

Als er in de loop der eeuwen één eigenschap is
geweest waarin ons kleine land groot kon zijn
dan is het wel onze 'geestgesteldheid die ons
geschikt maakte tot koopmanschap' zoals het
woordenboek het omschrijft. De Hollandse
koopmansgeest is over de hele wereld uitge-
groeid tot een begrip. Maar tegelijk kan het
ook duiden op negatieve eigenschappen zoals
gierigheid en meedogenloosheid.

Dit derde deel in de Monumentenreeks van de

Stichting Open Monumentendag, geeft een
historische schets van de handel en een beeld
van de sporen die deze activiteiten in ons land
hebben nagelaten.
Een zeer lezenswaardig boek!

ISBN 90-806181-2-8 Uitgegeven door Stich-
ting Open Monumentendag, Herengracht 474
1017 CAAmsterdam. Prijs: € 12,50.

Op weg in Gorinchem. R.A. Storm
Een tocht door zes eeuwen geschiedenis van
Gorcum. De wandeling kan beginnen bij het
NS-station Gorinchem. Bij dit boek zit een plat-
tegrond met daarop de genummerde plaatsen
waarvan in het boek de uitgebreide beschrij-
ving staat. Zoals de meesten van ons ken ik
Gorinchem vrij goed. Maar juist dan loop je
aan de bijzonderheden voorbij. Na het lezen
van dit boek word je nieuwsgierig en ga je
bovendien met andere ogen de bekende plaat-
sen bekijken.
Het is vooral haar verleden dat in deze vertel-

ling ruime aandacht krijgt. We wandelen kris-
kras door Gorinchems eeuwen heen en blijven
bij een bepaald onderwerp of een bijzondere
gebeurtenis uit Gorcums geschiedenis stilstaan.
Hopelijk bent u net zo enthousiast als ik!

ISBN 9028826890 Uitgegeven door de Euro-
pese Bibliotheek Zaltbommel. Verkrijgbaar bij
de boekhandel. Prijs € 15,-.

Oude Boerenerven. door P. Verhagen
Voor mij ligt een prachtig verzorgd boek over
de oude boerenerven van de Alblasserwaard,
de Vijfheerenlanden en omstreken. Het boe-
renerf staat in de belangstelling.

Er worden studiedagen aan gewijd, brochures
en boeken verschijnen en er bestaat zelfs een
landelijke Werkgroep Boerenerven. Maar wat
is eigenlijk een boerenerf? Het is een min of
meer omsloten ruimte waarin gewerkt,
gewoond en geleefd wordt, maar het traditio-
nele boerenerf dreigt te verdwijnen. Het is
daarom nuttig dat de auteur P. Verhagen ons
in dit boek meeneemt naar het vroegere boe-
renleven. Alle aspecten van het boerenleven op
het erf komen aan de orde. Mooi geïllustreerd
met foto's en tekeningen.

Een klein minpuntje vind ik toch wel dat er
geen locatie aangegeven wordt, vooral bij de
mooie foto's van de boerderijen uit onze
streek. Toch een boek om van te smullen!

ISBN 90-72134-07-9 Stichting Publicaties Bin-
nenwaard. Verkrijgbaar bij de boekhandel.
Prijs € 24,90.
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De reconstructie van Trijntje,
door Leo Verhart.

Oog in oog met de oudste vrouw van Neder-
land. Trijntje van het lijntje. De oudste vrouw
van Nederland, wie heeft er nog nooit van
gehoord?
Enige tijd geleden zond de televisie een Teleac-
cursus uit waarin uitvoerig de opgravingen bij
de toekomstige Betuwelijn beproken werden.
Bij deze Teleaccursus hoort een boek waarin
nader op Trijntje ingegaan wordt. Trijntje werd
7500 jaar geleden begraven. Hoe zag ze eruit?
Hoe en waar leefde ze? Wat heeft ze allemaal

meegemaakt?
Door te speuren als een moderne detective
probeert men de antwoorden op deze vragen
te vinden. Alles wordt in de strijd geworpen
om Trijntje zelf en haar leven te .reconstrueren.
Het resultaat van dit spannende en verrassende
onderzoek is dat we oog in oog komen te staan
met iemand van 7500 jaar geleden, de oudste
mens van Nederland: Trijntje.

ISBN 90-215-36113-7 Kosmos-Z&K Uitgevers.
Verkrijgbaar bij de boekhandel. Prijs € 14,99.

Een eeuw veranderingen in Hoornaar, door
W.H. Slob en J.P. Wallaard
Dit fotoboek is het eerste deel van een reeks.

Hierna zullen 'Een eeuw veranderingen in
Hoogblokland' en 'Een eeuw veranderingen in
Noordeloos nog verschijnen.
Al weer een tijd geleden heeft ook de Histori-
sche Vereniging Hardinxveld-Giessendam een
boek uitgegeven onder de titel 'Het verleden
nu', waarin oude foto's met daarbij een nieuwe
foto gemaakt op dezelfde locatie.
Op deze zelfde manier heeft de Historische Ver-
eniging Hoogblokland, Hoornaar en Noorde-
loos dit boek samengesteld. Het is verbijste-
rend om te zien dat er in de loop van toch nog
niet zo'n lange tijd een dorp totaal van aanzien
verandert!

ISBN 90-805279-2-0 Te bestellen door € 12,-
plus € 2,25 portokosten over te maken op
banknummer 3463.12639 ten name van de

Historische Vereniging Hoogblokland, Hoor-
naar en Noordeloos, onder vermelding van uw
adres.

24

SCHENI(INCEN
Geregistreerd

'Herman weet het beter'

Streekroman geschreven door de Giessendam-
se schrijver C. Baardman. Dit is één van zijn
eerste romans.
Geschonken door: C.A. van de Bree, Putten.

'Boerenbloed '

Streekroman geschreven door de Giessendamse
schrijver C. Baardman.
Geschonken door: A. Tuijtel.

Opmerking
Wij zijn nu in het bezit van alle romans
welke geschreven zijn door C. Baardman.

Wandpanelen te gebruiken voor het tentoon-
stellen van foto's.

Geschonken door: Baardman Engineering bv.

Diverse kranten en bladen.
'Rondom de Giessen' en 'De Alblasserwaard'.
Geschonken door: F.G de Ruiter.

Breimachine voor het vervaardigen van sok-
ken enz.
Geschonken door K.G. Prins.

Schipperstragiek, geschreven door P.A. de
Rover beschikbaar gesteld door de heer G. de
Roover ter kopiëring.

Rekeningboeken 1911 t/m 1971 van de
firma K. Wervenbos & Zn.
Geschonken door: K. Wervenbos.

Kassa. Is afkomstig van K.G. de Ruiter, overle-
den in 1953 en voordien eigenaar van een
manufacturenzaak te Giessendam.

Geschonken door: K.G. de Ruiter (Jr).

Alle gevers hartelijk dank.



UITGAVEN IN DE HISTORISCHE REEKS 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 Schalk............................................................... €

De Hongerwinter.............................. €
De Hennepteelt €
Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam €
Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam........................... €
Aart van Bennekum, kunstenaar................................ €
100 Jaar Nederlandse Protestanten bond €
levers tussen Kaoi en Kloeve, deel 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? €
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3,85

3,85
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3,20

6,60

5,65

5,65

6,60

4,40

5,45

2,25

6,80
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6,80

6,80

4,55

7,50

6,60

8,85

7,95

6,60

12,50

6,80

11,35

6,80

15,90

18,15

20,40

2,25

11,35

15,90

7,95

7,95

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


