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VAN DE {VICE)-WAARNEMEND-VOORZITTER 
Ad van der Vliet 

In december gaf onze voorzitter Arnold de 
Haan te kennen dat hij de voorzittershamer per 
1 januari 2005 wilde neerleggen. Toen hij na 
het overlijden van Arie Baardman de kar ging 
trekken gaf hij al aan dat hij dit niet voor lange 
tijd ambieerde. We bedanken Arnold voor de 
tijd dat hij op voortreffelijke wijze zijn taak heeft 
uitgevoerd. En Arnold blijft gelukkig bestuurs
lid en als archivaris en één van de mensen van 
het eerste uur blijft hij van grote waarde voor 
onze vereniging. 
En omdat ook de vice-voorzitter niet in beeld is 
voor de ontstane vacature moeten we op zoek 
naar een nieuwe voorzitter (m/v). Het streven is 
er op gericht om per 1 juli iemand gevonden te 
hebben, tot die tijd treedt de vice-voorzitter op 
als waarnemer, waarmee meteen de wat inge
wikkelde kop boven dit artikel is verklaard. 

In het vorige mededelingenblad deed ik enkele 
oproepen. Zo riep ik u op om de Historische 
Vereniging te promoten in uw familie - en 
vriendenkring en bij kennissen en collega's 
en deed ik de suggestie om belangstellenden 
mee te nemen naar de najaarslezing in de 
"Drijvershof". Of dit de oorzaak was van de 
massale belangstelling voor de lezing van Jan 
Rietveld weet ik niet. Het heeft in ieder geval 
nog niet tot een spectaculaire aanwas van nieu
we leden geleid. 
De oproep voor vrijwilligers die kunnen en wil
len helpen bij het onderhoud en beheer van 
de depotgoederen heeft ook niet veel reacties 
opgeleverd. 
Maar ik blijf volhouden! Het wil er bij mij niet in 
dat binnen een vereniging met ruim negenhon
derd leden geen mensen te vinden zouden zijn 
die als vrijwilliger interessante werkzaamheden 
willen verrichten. Belt u mij of één van de ande
re bestuursleden als u twijfelt of u wel geschikt 
bent of vragen heeft over de werkzaamheden. 
Of kom eens langs bij het Historisch Informatie 
Centrum, waar op zaterdagmorgen tussen 10 
en 12 uur altijd een bestuurslid aanwezig is. 

Binnenkort, op 26 april, wordt weer de jaar
lijkse ledenvergadering gehouden. 
Deze keer, na jarenlang vergaderd te hebben in 
het "Hervormd Centrum", hebben we gekozen 
voor de 11 Drijvershof". 

Dit maakt het voor de leden uit Boven
Hardinxveld wat gemakkelijker en voor de 
leden van Beneden wat lastiger. Maar de grote 
belangstelling voor de najaarslezing geeft al 
aan dat dit geen probleem is. We rekenen in 
ieder geval weer op een volle zaal. Aan de 
spreker zal het niet hoeven te liggen. Sjoerd 
Veerman, de coördinator van het landschaps
plan AlblasserwaardlVijfherenlanden, staat 
bekend als een boeiende verteller en zal ons 
deelgenoot maken van zijn inspanningen om 
de natuurwaarden in dit gebied te behouden. 

Er bestaat de laatste jaren veel belangstelling 
voor het onderwerp genealogie. Ons bestuurs
lid Arie Koorevaar is binnen de vereniging de 
man met liefde voor en kennis van dit onder
werp. In zijn eentje besteedt hij heel veel tijd 
aan het napluizen van de gegevens over onze 
voorgeslachten. In toenemende mate komen 
gegevens beschikbaar op talloze internetsites 
en dit is ook één van de belangrijkste oorzaken 
van de toegenomen interesse in de genealo
gie. Je hoeft niet meer naar stoffige archieven 
in Dordrecht of Den Haag maar kunt rustig 
thuis op zoek naar de benodigde informatie 
en mocht er dan toch nog een ontbrekende 
schakel zijn dan kan de Historische Vereniging 
in sommige gevallen de helpende hand bieden. 
De Vereniging is er echter niet om u op verzoek 
een complete stamboom te leveren maar als u 
er na eigen speurwerk echt niet uitkomt dan 
kunnen we wellicht uitkomst bieden. 

De computer is dus een onmisbaar hulpmiddel 
geworden bij het stamboomonderzoek. We 
beschikken niet over een eigen PC en zien dit in 
toenemende mate als een gemis. Het bestuur 
heeft dan ook besloten een eigen systeem 
aan te schaffen. Naast de al eerder genoemde 
genealogische gegevens zijn er natuurlijk nog 
veel meer historische gegevens in ons archief. 
De toegankelijkheid tot deze gegevens zal sterk 
verbeteren als ze gedigitaliseerd beschikbaar 
zijn. Dit digitaliseren is een éénmalige tijd 
vretende operatie en de hulp van vrijwilligers 
zal nodig zijn om dit te kunnen realiseren. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij het 
secretariaat. 



BEZOEK VAN KONINGIN JULIANA EN PRINS BERNHARD 
AAN HARDINXVELD. 
Deze fraaie foto van de aankomst van het 
Koninklijk Paar op 28 juli 1951 geeft een aardig 
beeld van het ontvangstcomité en de Merwede 
op de achtergrond. Het was juli, maar gezien 
de bontstola van de koningin, geen zomerse 
dag hoewel het weelderige boeket rozen het 
tegendeel bewijst. Een leuke momentopname 
van Koningin Juliana en Prins Bernhard die bei
den in 2004 zijn overleden. 

HERINNERINGEN AAN Z.K.H. PRINS BERNHARD 1911 • 2004 
Door A. Korporaal - bewonderaar en vriend van de prins. 

Enkele jaren geleden heb ik ook voor dit blad 
een artikel geschreven. 
Dat ging over mijn line-crossing van het bezette 
gebied over de Merwede naar het bevrijde 
Brabant, waar ik aankwam in Drimmelen. 

Begin januari 1945 heb ik mij toen aange
meld bij het Hoofdkwartier van de Bevelhebber 
Nederlandse Strijdkrachten, afd. Binnenlandse 
Strijdkrachten in Breda, waarvan prins Bernhard 
bevelhebber was. 
Ik kwam daar in militaire dienst als sergeant 
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bij de afdeling transport en werd aan de prins 
voorgesteld. Op 31 maart 1945 werd ik op 
voordracht van de prins 2e luitenant en op 1 juli 
bevorderd tot 1e luitenant. 

In die tijd had ik weinig contact met prins 
Bernhard. Hij hield zich meer bezig met zijn 
hoofdofficieren. 
Daar het hoofdkwartier in Breda te klein bleek 
voor de staf, zocht men een ander onderko
men. Dit werd paleis Het Loo in Apeldoorn. 
Daar woonde ook Koningin Wilhelmina. 



Zowel in de rechter- als in de linkervleugel wer
den de kantoorwerkzaamheden van de verschil
lende secties verricht. Ongeveer in het midden 
bevond zich de toegangsdeur en voor degenen 
die het verst van die deur werkten was het een
voudiger om door het openstaande raam naar 
buiten te stappen en dat werd dan ook herhaal
delijk gedaan. 
Tot Koningin Wilhelmina dat een keer zag en 
toen was het over en uit! 
We moesten de volgende dag het paleis verla
ten en een ander onderkomen zoeken. 
De hele staf bevond zich in Apeldoorn, met 
uitzondering van de transportafdeling. In ver
band met de vele voertuigen en chauffeurs, 
monteurs en administratief personeel vonden 
we een onderkomen in Nieuw-Millingen, 25 
km van Apeldoorn. 
Daar waren zoals gezegd de motorvoertui
gen, waaronder de Duck, een cadeau van de 
Canadezen aan de prins en voorzien van zijn 
wapenschild. 
Het was op een zaterdag dat ik naar huis wilde, 
toen er geen enkel voertuig meer aanwezig 
bleek te zijn. Wat te doen, goede raad was 
duur. Tot mijn chauffeur W.H. Olofsen het plan 
opperde om dan maar met de Duck van de 
prins naar Rijswijk (waar ik toen woonde) te 
gaan. Een Duck is een landingsvaartuig van 
ongeveer vier meter hoog, vijf meter breed en 
ruim vijfentwintig meter lang. Zeven versnel
lingen en natuurlijk een achteruit. Na vele liters 
benzine te hebben ingeladen gingen we op 
weg. Olofsen was een buitengewoon handige 
chauffeur en loodste de Duck door de smalle 
straatjes van Amersfoort en over de verderop 
gelegen Baileybrug. Onderweg gaven we nog 
vele burgers een lift en bij de Vliet in Rijswijk 
stelde Olofsen voor om niet over de brug maar 
via de Vliet naar de overkant te gaan ... ik ben 
daar maar niet op ingegaan! Wel spraken we af 
om 's zondags terug te gaan, daar 's maandags 
alle stafleden zouden terugkeren en het risico 
om ontdekt te worden dan te groot zou zijn. 
Zo gezegd zo gedaan. Maar het liep anders. 
Wat was namelijk het geval? Een van de officie
ren had ons in de Duck gezien en zonder enige 
bedoeling zijn mond voorbijgepraat. Enige 
maanden later, op een feest in Beekbergen, 
kwam de prins plotseling naar me toe en zei: 

"Luitenant Korporaal, je hebt enige tijd geleden 
mijn Duck gebruikt". En daar stond ik dus, geluk
kig niet met een mond vol tanden. Ik antwoord
de hierop: "Ja Koninklijke Hoogheid, ik vond het 
de eer van uw staf te na komen, als een van uw 
officieren zou staan te liften". Het antwoord van 
de prins was: "Laat het niet weer gebeuren". Dit 
tekent de prins, die begrip had voor de situatie 
en naar ik denk er de humor van inzag. 

In 1948 werd besloten om als oude staf B.N.S. 
afd. B.S. regelmatig bij elkaar te komen. Jaarlijks 
werd er een reünie gehouden, waarbij ook de 
prins aanwezig was. Enkele wil ik noemen: 
- In Restaurant de la Paix in Den Haag, 

11 januari 1954 
- Paleis Het Loo in Apeldoorn, 

8 juli 1961 
- De Hooge Braken in Moergestel, 

2 juli 1966 
- Hotel Groot Warnsborn in Arnhem, 

15mei 1971 
- De Koningssloepzaal in Amsterdam, 

1 juni 1991 
- De laatste, in paleis Soestdijk, 

24 september 2002 
Hier trad prins Bernhard als gastheer op en 
werd de Reünievereniging opgeheven. 
Bij het maken van een foto van de gehele staf 
met aanhang bleef ik op de achtergrond staan, 
waarop de prins mij riep: "Ary, hier komen 
zitten!" Dat was links van de prins. Een hoge 
officier die daar al zat, werd door de prins ver
zocht plaats te maken. Waarom dit was, is mij 
nog steeds niet duidelijk, maar ik had zeker een 
speciaal plekje in het hart van de prins. 
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Dit bleek ook toen ik op 22 juni 2004 door 
hem werd uitgenodigd op paleis Soestdijk. Wij 
hebben daar een buitengewoon prettig onder
houd gehad. De prins heeft mij met een hof
auto van 's Hertogenbosch laten ha len en weer 
terug laten brengen. 
Prins Bernhard had altijd bijzondere aandacht 
voor zijn mensen; dat bleek na het overlijden 
van mijn vrouw op 9 augustus 2004, toen hij 
het volgende telegram zond: 'Mijn hartelijke 
deelneming met het overlijden van uw vrouw 
zo kort na onze gezellige ontmoeting. Ik wens u 
allen veel sterkte, Bernhard'. 
Op 1 december 2004 werd ik om 9.15 door de 
prins opgebeld om me te feliciteren met mijn 
89ste verjaardag. Ieder jaar sinds mijn 75ste had 

DE MERWEDE 

ze rekt en strekt 
ten volle zich, 
glipt mij door 
de vingers weg 
(als de levenslijn 
in de holte van 
een hand) 
maar zij houdt vast: 
leidt zich zelf en mij 
in de ontmoeting 
op water, 
op land, 
in schijnbaar contrast 
aan elkaar voorbij. 

Co van de Bree 

hij dat gedaan, of hij nu thuis was of ergens 
in den vreemde. Zijn stem klonk helder en ik 
had absoluut niet de indruk dat hij die dag zou 
overlijden. Hij wenste mij veel plezier met mijn 
verjaardag. Ik antwoordde dat ik gezien zijn 
gezondheid niet gedacht had dat hij zou bellen, 
waarop hij laconiek zei: "Ik bel je toch elk jaar? 
Je hoeft je over mij niet ongerust te maken, ik ga 
heen en heb er vrede mee". Daarop antwoordde 
ik: "Ik bid iedere dag voor u". Dit waren de laat
ste woorden die we gewisseld hebben. 

De prins was zoals zijn dochter Koningin Beatrix 
in haar dankbetuiging zo kernachtig uitdrukte: 
"Vol van humor, eigenzinnigheid en levens
kracht! " 

EXCURSIE NAAR HET WAARDHUIS IN KINDERDIJK 
J. F. Teeuw-van der Plas 
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Op 23 oktober 2004 heeft het voltallige bestuur 
van de Historische Vereniging de gelegenheid 
gekregen om omgeving en interieur van 
Waardhuis en gemaal te zien en te genieten 
van het uitzicht op de monumentale molens 
van Kinderdijk. Dit alles georganiseerd door 
mevrouw G.A. Dukel-Vink en op uitnodiging 
van de heer D. de Jager, die vele jaren 
als hoofdingenieur van het Waterschap 



Alblasserwaard en Vijfheerenlanden werkzaam 
is geweest. 
Er werd een prachtige film vertoond van de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en de 
rondleiding werd door de heer De Jager met 
veel kennis van zaken verricht. 
Het was een geslaagde, interessante 
zaterdag-middag en zeker de voorzitter, de 
heer M.J.A. de Haan ging in een euforische 
stemming huiswaarts. Zie het artikel over de 
wapensteen. 

DE HERONTDEKKING VAN EEN VERLOREN GEWAANDE WAPENSTEEN. 
Arnold de Haan 

Toen ik, in de jaren '80 van de vorige eeuw, 
bezig was met het uitzoeken van de stamboom 
van de familie De Haan, werden twee vermel
dingen gevonden van de (vroegere) aanwezig
heid van een gedenksteen met het familiewa
pen in de sluis van Elshout te Kinderdijk. 

De eerste vermelding stamt uit de jaren '20 
van de vorige eeuwen komt voor op een fiche 
uit de collectie Muschart. Deze Muschart was 
een heraldicus die in die periode een grote 
hoeveelheid gegevens bijeen verzamelde over 
allerhande familiewapens. Op de voorzijde van 
het fiche staat een beschrijving van het wapen: 
" 3 Verlaagde dwarsbalken beladen met respec
tievelijk met 4, 3 en 2 schuinkruisjes en verge
zeld van een haan, Helmteken: een haan." Op 
de achterzijde van het fiche staat het volgende: 
"H. de Haan Ao ... fabrieq (d.i. bouwmeester) 
van de sluis van de Overwaart onder Elshout, 
voorts geheel als aan ommezijde volgens zijn 
wapen in steen op de sluis onder Elshout." 

De tweede vermelding komt voor in een ver
slag dat in 1 944 werd opgesteld door een 
onbekende genealoog naar aanleiding van een 
opdracht voor het uitzoeken van de stamboom 
vanuit de familie. 
De eerste pagina van dit verslag handelt over 
het familiewapen en hier staat het volgende 
genoteerd: "Het kwam voorts vroeger voor op 
het oude sluisje te Kinderdijk, alwaar de polder
bemaling werd ontworpen door een Willem de 
Haan. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bewuste steen 
in 1944 al niet meer aanwezig was, er wordt 
immers gesproken over "vroeger", waarbij de 
naam Willem onjuist is en ook het verband dat 
wordt gelegd met het ontwerpen van een pol
derbemaling niet klopt. 
Voor alle zekerheid heb ik omstreeks 1985 de 
sluis en alle nog aanwezige gedenkstenen, die 
toen lagen opgeslagen achter het Waardhuis, 
geïnspecteerd. De bewuste steen werd ech-
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ter niet gevonden en ook navraag ter plaatse 
leverde geen resultaat op. Er was slechts een 
conclusie mogelijk en dat was dat de steen 
bij een verbouwing van de sluis ergens tussen 
1925 en 1940 moest zijn verdwenen en vrijwel 
zeker met het puin was afgevoerd. Jammer, 
maar helaas. 

Nu wil het toeval dat wij onlangs als bestuur 
van de Historische Vereniging werden uitgeno
digd voor een bezoek aan het Waardhuis. 
De heer De Jager, die de rondleiding verzorgde, 
bleek een uitstekende verteller en vele interes
sante feiten uit het verleden van het Waterschap 
werden smakelijk opgedist. Als bijkomstigheid 
vermeldde hij het feit dat de functie van hoofd
ingenieur vroeger "fabriek" werd genoemd en 
dat dit bleek uit een steen die hij bij de bouw 
van zijn nieuwe huis in Giessenburg, nu enkele 
jaren geleden, van een van de medewerkers 
van het Waterschap had gekregen. Deze steen 
had hij laten inmetselen in de tuinmuur als her
innering aan een van zijn verre voorgangers. En 
passant vermeldde De Jager dat het ging om 
ene De Haan en dat op de steen een wapen 
stond met kruisjes. 
Ik stond perplex, want dit kon nauwelijks iets 
anders zijn dan de steen waar ik 20 jaar gele
den naar op zoek was geweest. 
Een afspraak was snel gemaakt en op 29 okto
ber toog ik naar de Neerpolderseweg 21 te 
Giessenburg waarbij een eerste blik op de steen 
alle twijfel wegnam; dit was inderdaad de ver-
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loren gewaande wapensteen. De steen is echter 
niet meer compleet; het bovenste gedeelte, 
met de haan en het helmteken, ontbreekt en 
op dit gedeelte heeft ook ongetwijfeld een 
jaartal gestaan. Het resterende deel vertoont 
het wapenschild met de drie verlaagde dwars
balken met de kruisjes. Op een banderol onder 
het wapen staat; "H.O.HAAN FABRICQ". 

Deze H. de Haan is mijn verre voorvader (in 
rechte lijn 9 generaties terug) Huybert de Haan 
die leefde van 1630 tot 1677 en in de voor
handen zijnde aktes, die op hem betrekking 
hebben, meestertimmerman wordt genoemd. 
Uit een akte van 1660 blijkt dat hij inderdaad 
bemoeienis heeft gehad met werkzaamheden 
aan de sluis in Elshout. Ofschoon niet pre
cies bekend is waaruit die werkzaamheden 
bestonden, lijkt het waarschijnlijk dat onder zijn 
verantwoordelijkheid toen een nieuwe sluis is 
gebouwd of een oude sluis is verbouwd. Alles 
wijst er op dat hij min of meer de rol vervul
de van wat tegenwoordig aannemer/architect 
zou heten, beroepen die in die tijd nog niet 
bestonden. Na het voltooien van het werk zal 
de wapensteen zijn ingemetseld als verfraaiing 
van de sluis en "visitekaar~e" van de bouwer. 
Aangenomen mag worden dat de steen dus uit 
1660/61 stamt. 

Soms gebeuren er nog kleine wondert jes. Dat 
een verloren gewaande steen uit Kinderdijk na 
20 jaar onverwacht opduikt in een tuinmuur 
in Giessenburg, is daar een voorbeeld van. 
Blijkbaar is de steen bij een vooroorlogse ver
bouwing door een medewerker van het water
schap uit het puin gered, ergens opgeslagen 
en vervolgens, tot voor kort, in de vergetelheid 
geraakt. 
Het zal duidelijk zijn dat de huidige verblijfplaats 
van de steen vanuit historisch perspectief onjuist 
is. Een aantal jaren geleden zijn alle gedenkste
nen, die bij eerdere verbouwingen aan het 
sluizencomplex waren verwijderd, ingemetseld 
in een speciaal daarvoor ontworpen muur ach
ter het Waardhuis. Daarbij is de hier besproken 
steen blijkbaar over het hoofd gezien. Wellicht 
kan deze omissie in de toekomst nog worden 
gecorrigeerd en de steen weer in zijn histori
sche context worden teruggeplaatst. 



MOEDERDAG 
j . F. Teeuw-van der Plas 

Elke tweede zondag in mei worden de moe
ders onder ons in het zonnetje gezet. Of is 
deze 'nationale feestdag' op zijn retour? In veel 
jonge gezinnen worden door de kinderen op 
die bewuste zondag zelfgemaakte cadeautjes 
tevoorschijn gehaald en een ontbijt je klaarge
maakt voor hun liefste mama. 
Moederdag is een fenomeen dat is overgewaaid 
uit Amerika. Negentig jaar geleden werd moe
derdag voor het eerst gehouden in het land 
waar wij als Europeanen hoog tegen op keken. 
Daar kwamen de nieuwste en modernste snufjes 
vandaan. Het duurde nog dertig jaar voordat 
Moederdag hier in Nederland 'gevierd' werd. 
Net na de oorlog, in 1945, kwamen er door de 
komst van de Amerikanen en Canadezen allerlei 
nieuwigheden ons land binnen. Nylons, kauw
gom, plastic enz. maar ook bepaalde gewoontes 
zoals Moederdag. Het is tegenwoordig wel meer 
een commerciële aangelegenheid geworden. 
Dat is jammer, want je moeder verwennen of zij 
nu jong of al ouder is, kan ook door een kleine 
liefdevolle geste in plaats van een duur cadeau. 
Hier volgen nog enkele citaten uit het boekje 
Mama van Hulton Getty; 
'Thuis is waar moeder is.' 
'Een moeder is iemand die, wanneer ze ziet 
dat er slechts vier stukken taart zijn en vijf 
mensen, onmiddellijk roept dat ze niet zo van 
taart houdt.' 
'Een man houdt het meest van zijn geliefde en 
het beste van zijn vrouw, maar het langste van 
zijn moeder.' 

ZESTIG JAAR GELEDEN ... 
j. F. Teeuw-van der Plas 

jo van de Minkelis uit de Boorstraat, is een 
rasechte verteller met een ijzersterk geheugen. 
Deze geboren Giessendammer kon mij als oog
getuige veel vertellen over de hectische dagen 
na 5 mei 1945 in ons dorp. 

"Zaterdag 5 mei 1945 ging 's morgens om acht 
uur de Duitse capitulatie in. In de loop van die 
ochtend was het jan Bogaard, de t immerman 
uit Buitendams, die een zeer goede daad ver
richtte. Hij haastte zich naar de Christelijke 
School in Buitendams, haalde de lelijke plaat 

'Hoe oud een moeder ook is, ze hoopt nog 
steeds dat haar kinderen van middelbare leef
tijd zich wat beter gaan gedragen.' 

En daar kunnen wij het mee doen! 

MEI 

Groeiend, bloeiend, 
Fleurig, blij, 

Een LIGA-kind 

Advertentie uit het blad "Moeder" 1950. 

1!I1 ••• ndam. Konln"ln WIOIrlml1\l 9chool 
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eternit die over de originele naam op de 
gevel was gespijkerd er af en daar prijkte weer 
in alle glorie de koninklijke naam: "Koningin 
Wilhelminaschool." 

Volgens Van de Minkelis was het vreemd dat 
er op de kerktoren geen vlag wapperde op die 
dag. Pas zes dagen later, op 11 mei, de dag 
na Hemelvaart, kon men eindelijk de driekleur 
hijsen, nadat het verblijf (een lelijk hok) van de 
Luchtwacht boven in de toren was gesloopt. 
De Duitsers werden als krijgsgevangenen naar 
een weiland aan de Achterdijk gebracht en later 
naar Gorinchem getransporteerd. 

Op eerste pinksterdag gebeurde er ook iets 
bijzonders. Vanaf de kansels van alle kerken 
in Giessendam en Hardinxveld werd bekend 
gemaakt dat er 's middags gratis brood ver
strekt zou worden. Men moest de distributie
stamkaarten van alle gezinsleden meebrengen, 
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zodat niemand ten onrechte twee keer of meer 
kon gaan. Het brood kon afgehaald worden in 
de timmerfabriek van Verlaats' Houtbouw in 
Buitendams. 
"Ik zal het nooit vergeten die zondag in de 
kerk; de dominee preekte heel toepasselijk over 
"Het Brood des Levens" en wij konden diezelfde 
dag het brood als 'een wonderbare spijziging' 
ophalen." 
Waar dat brood vandaan kwam? 
Ds. J. van der Poel, toen predikant van de oud
gereformeerde gemeente in Buitendams, had 
zich al enkele tijd met hart en ziel bezig gehou
den om het volk van voedsel te voorzien. Hij 
werd bijgestaan door ouderling Dubbeldam en 
kort na de bevrijding kon hij aan heel veel graan 
komen, twintig ton tarwe en tien ton gerst. Hij 
kreeg de bakkers van Geertruidenberg zover 
dat zij 13.000 broden bakten, die nog warm in 
het ruim van het schip werden geladen en naar 
Giessendam vervoerd. Nog lang daarna werd er 
over gesproken en als dank schonk het gemeen
tebestuur een speciaal ontworpen tegeltableau 
aan de burgerij van Geertruidenberg. 
Een maand later, in juni, kwam er een actie op 
gang van het Rode Kruis. Men sprak over de 
H.A.R.K., Hulp Actie Rode Kruis."Net een klui
teruif die allerlei goederen bij elkaar harkte om 
die vervolgens uit te delen." En dat was ook zo, 
er werden acties gevoerd in Canada en Amerika 
om kleding in te zamelen voor het getroffen 
Nederland. 
"Ook ik ging naar de uitdeelpost bij Langedijk 
op de Dam. Ik trof het wel, een mooi colbertje, 
twee nieuwe broeken en ik voelde me als een 
prins zo rijk. Heel lang heb ik het HARKjasje 
gedragen, zelfs nog toen ik al verkering had en 
mooi dat ze het vond!" 

In die tijd werd er 
bekend gemaakt dat er 
een spreker zou komen 
in de Hervormde Kerk 
op de Dam. Ds. Eisinga 
uit Babyloniënbroek, 
een vurige jonge pre
diker, zou spreken over 
de belevenissen in de 
vuurlinie. "Het was een 
stampvolle kerk en de 
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dominee sprak over alle ellende en vernie
lingen die de dorpen in de vuurlinie hadden 
getroffen. Het resultaat was dat er door de 
Giessendammers en Hardinxvelders nog aardig 
wat bruikbare spullen, meubels, gordijnen e.d. 
werden ingezameld. Ik werkte bij Jan de Ruiter, 
de meubelmaker op de Nieuweweg en WIJ 

HET ZIT IN DE FAMILIE ... 
J. F. Teeuw-van der Plas 

" Wat lijkt hij op zijn vader!" of " Precies het kin
netje van zijn oma!" 
Veel gehoorde kreten bij een kraambezoek. 
Het is altijd weer spannend als je een pasge
boren baby mag bewonderen . Je speurt naar 
familietrekjes en zegt dat dan ook. Of de geluk
kige ouders het er mee eens zijn, dat laat ik in 
het midden. Een kind kan wel de naam van 
zijn grootvader krijgen, maar hij lijkt misschien 
meer op zijn grootmoeder of overgrootvader. 
De Historische Vereniging krijgt de laatste tijd 
veel verzoekjes om informatie over voorouders. 
Het genealogisch onderzoek wordt al jaren 
door ons bestuurslid de heer A. Koorevaar met 
veel kennis van zaken verricht. U kunt dan ook 
altijd bij hem terecht met uw vragen, maar 
gezien zijn gezondheid moet hij toch wat rusti
ger aan doen. 
Misschien kunt u zelf aan de slag? 

maakten eenvoudige dressoirs, stoelen en tafels 
voor de gedupeerden in het Land van Altena. 
Zo konden wij ook anderen helpen. 
Langzamerhand kwam het gewone leven weer 
op gang en ons dorp is uitgegroeid tot een 
grote gemeente. Hopelijk komt er nooit meer 
oorlog!" 
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Genealogisch onderzoek in zeven stappen: 
1. Verzamel foto's en familiepapieren. 
2. Interview oudere familieleden. 
3. Raadpleeg het archief van de plaatselijke 

burgerlijke stand. 
4. Gegevens van vóór 1811 moet u zoeken in 

doop-, trouw- en begraafboeken. 
5. Ook op internet is veel te vinden en in het 

"Genealogisch Repertorium" (aanwezig in 
alle archieven) kunt u zien of er al eerder in 

uw familie is 'gegraven'. 

CENEALOCIE 
A. Koorevaar 

Het jaar 2004 heeft zich gekenmerkt door de 
vele verzoeken om gegevens die meestal bui
ten onze gemeente vandaan moesten komen, 
maar wel uit de Alblasserwaard en uit de 
Vijfheerenlanden. 
Veel vragen hadden betrekking op gebeur
tenissen van vóór 1811, dus voor het begin 
van de Burgerlijke Stand en die heb ik maar 
gedeeltelijk kunnen beantwoorden. Toch blij
ven de contacten bestaan en wordt er zodra er 
weer wat nieuws bekend is, gemaild, gebeld of 
geschreven. Zodoende heb ik op dit ogenblik 
een veertigtal zaken onder handen die veel tijd 
vergen omdat ik soms bij andere verenigingen 
te rade moet gaan of zelf bepaalde archieven 
moet raadplegen. 
Het afgelopen jaar liet mijn gezondheid het 
afweten, wat mij enkele maanden heeft gekost, 
maar nu gaat het gelukkig beter zodat ik weer 
met nieuwe moed verder ben gegaan. 
Veel vragen zou ik kunnen beantwoorden als u, 
indien u gegevens van historische aard in uw 
bezit heeft, mij daar een kopie van zou willen 
geven. 
Toen ik de afgelopen week eens in wat oude 
mededelingenbladen van twintig jaar terug zat 
te lezen, kwam ik tot de ontdekking dat zulk 
soort oproepen ook toen al werden gedaan. 

Het is alweer twee jaar geleden dat wij het 
feit herdachten dat de Vereniging 25 jaren 
bestond. 
Ter gelegenheid daarvan hebben wij toen een 
brochure samengesteld met kwartierstaten van 
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6. Zoek in kadastrale, kerkelijke, notariële of 
rechterlijke archieven van de provincie. 

7. Breng het Centraal Bureau voor Genealogie 
in Den Haag een bezoek. 

Maak een verslag en/of stamboom, of misschien 
heeft u iets bijzonders in uw familie ontdekt dat 
aardig is om te vertellen. Wellicht kunt u uw 
genealogische vondsten ook aan de Historische 
Vereniging melden. Het HIC, Buitendams 4, is 
elke zaterdag van 10-12 uur open. 

een veertigtal personen die een zekere bekend
heid in onze gemeente hebben gehad en ver
der de meest voorkomende familienamen . 
Als je een kwartierstaat bekijkt en je gaat een 
zestal generaties terug, dan kom je al in de 
buurt van rond het jaar 1800 terecht en dan 
heb je 32 verschillende achternamen. 
Vóór 1940 werd meestal getrouwd met iemand 
uit je eigen dorp of streek en zo kwam je vaak 
dezelfde achternamen tegen en kun je enkele 
families koppelen. 

Niettemin waren er toch ruim 700 namen de 
revue gepasseerd. 
De brochure kunt u iedere zaterdagmorgen in 
Buitendams 4 inzien. 
Het is eigenlijk mijn streven om deze brochure 
verder uit te breiden met uw medewerking. 
Binnen enkele weken wordt de mogelijkheid 
voor onderzoek verder uitgebreid door de 
aanschaf van een computer, waar we heel veel 
gegevens kunnen invoeren die dan snel zijn op 
te roepen. 
De familie De Ruijter is al ingevoerd en er wordt 
gewerkt aan de familie Kamsteeg. 

Wist u dat van heel veel gemeenten uit de 
Alblasserwaard de doop-, trouw- en begraafre
gisters ter inzage beschikbaar zijn, zo ook van 
Hardinxveld en Giessendam vanaf 1635. Per 
e-mail: stadsarchief@dordrecht.nl 
Internet: www.dordrecht.nl/stadsarchief 
Een bezoek aan het archief is zeker zo interes
sant. 



Reacties 
Ook al is het aantal reacties op sommige oproe
pen niet altijd erg groot, toch zijn er ook posi
tieve uitschieters bij. 
Zo is er na de Open Dag van twee jaar geleden 
een contact ontstaan met de familie Dankers -
kinderen van Gerrit Dankers - die in onze dorps
gemeenschap bekend was als begrafenisonder
nemer, of zoals men in de volksmond ook wel 
zei 'de doodbidder' uit de tijd dat rouwkaarten 
versturen nog geen gewoonte was, maar men 
het overlijdensbericht huis aan huis meedeelde. 
De heer Dankers had voor mij nog een andere 
betekenis, hij was mijn leermeester die mij de 

eerste beginselen van het timmervak heeft bijge
bracht en mij leerde hoe je met je gereedschap 
moest omgaan en het moest onderhouden. 
Jong geleerd is oud gedaan! 

Oud Schrift 
Er zijn diverse soorten oud schrift, afhankelijk 
uit welke periode en ook uit welk deel van ons 
land. 
Oude akten die moeilijk leesbaar zijn, willen we 
vertalen in leesbaar Nederlands. 
Als u de kunst van oud schrift lezen beheerst, 
dan willen wij graag met u in contact komen 
om, als dat nodig is, een beroep op u te doen. 

Kwartierblad van Gerrit Dankers[2] 
16 18 20 22 24 26 28 30 
Teunis Dankers[18) Teunis Verschoor[20) nn nn janson[24) jacob Arie Gerritszn Klaas Dirkszn Cornelis Gerritszn 

van der Velden[22) van der Plas[26) van Houwelingen[28) Sluimer[30) Greve[32) 

circa 1760 -
circa 1765 - circa 1770-

16 aug 1754- 28sep 1760- circa 1767 -
21 jul 1765 -

na 1802 18 mrt 1827 1 mrt 1844 10 feb 1809 

xvoor /786 x voor /794 x circa /800 x circa /800 x 27 okr /780 x /9 apr /782 x 9 mei /802 x250kr /800 

17 19 21 23 25 27 29 31 
jenneke Boezer[19) Adriana van Rees[21) nn NN[23) nn NN[25) Henrica johannisdr Geertje Andriedr Marigje Teunisdr Cornelia Simonsdr 

van der Grijp[27) Benschop[29) van Houwelingen[31) Hansum[33) 

circa 1760- circa 1765 - 3 okt 1756- circa 1760- circa 1767 - 9 jan 1780-
15 mei 1802 voor 1789 30 dec 1824 23 nov 1861 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Gerrit Teuniszn Cornelia Adrianus Geertrui janson[13) johannis jannigje Krijne Dirk Klaaszn Adriana Greve[17) 

Dankers[10) Verschoor[11) van der Velden[12) van der Plas[14) van Houwelingen[15) Sluimer[16) 

circa 1786 - 8 jul 1794 - circa 1800- circa 1800- 25 feb 1787- 20 aug 1786- 28 jan 1803- 9 nov 1806-
11 nov 1838 20 mrt 1876 20 jul 1867 28 mei 1855 13augl832 27 nov 1891 

X 11 mrt 1813 x ci rca 1823 x 15 ju11811 x 18 nov 1825 
4 5 6 7 

Teunis Dankers[6] Johanna van der Velden[7] Jacob van der Plas[8] Marrigje Sluimer[9] 

28 nov 1815 - 27 jan 1903 circa 1824 - 16 feb 1859 16 sep 1818 - 11 dec 1896 12 jan 1826 - 3 apr 1897 

x25 0kt 1849 x 20 mei 1848 
2 3 

Gerrit Dankers[4] Jacoba van der Plas[5] 

17 jun 1858 - 8 nov 1938 20 aug 1862 - 31 jan 1922 

x 5 mrt 1885 
1 

Gerrit Dankers[2] 

26 jan 1900 - 22 jan 1981 
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Generatie I 
1. Gerrit Dankers [2], geb. Hardinxveld 

26-1 -1900, Begrafenisondernemer-timmer
man, over!. H .veld-G.dam 22-1 -1981, tr. [2] 
Sliedrecht 26-1 -1926 Jacoba Boogaard [3], 
geb. Sliedrecht 9-10-1902, huisvrouw, over!. 
H.veld-G.dam 28-11-1998. 

Generatie 11 
2. Gerrit Dankers [4], geb. Hardinxveld 

17-6-1858, metselaar-aannemer, over!. 
Hardinxveld 8-11 -1938, tr. [3] Hardinxveld 
5-3-1885 

3. Jacoba van der Plas [5], geb. Hardinxveld 
20-8-1862, Huisvrouw, over!. Hardinxveld 
31 -1-1922. 
Getu igen bij het huwelijk; Dirk van der plas, 
Broer van de bruid, Johannes v d Plas - Broer 
van de Bruid, Gerrit de Geus - Zwager van 
de Bruid, Willem van Nugteren - Zwager 
van de Bruid. 

Generatie III 
4. Teunis Dankers [6], geb. Giessendam 

28-11 -1815, Aannemer-metselaar, overl.! 
begr. Hardinxveld 27/31-1-1903, tr. [4] 
Hardinxveld 25-10-1849 

5. Johanna van der Velden [7], geb. Wijk 
ca. 1824, huisvrouw, over!. Hardinxveld 
16-2-1859. 

6. Jacob van der Plas [8], geb./ged. (nh) 
Hardinxveld 16-9/22-10-1818, griend
baas, over!. Hardinxveld 11 -12-1896, tr. [5] 
Hardinxveld 20-5-1848 

7. Marrigje Sluimer [9], geb. SCHOKLAND 
12-1 -1826, Winkelierster, over!. Hardinxveld 
3-4-1897. 
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Overlijden kan mogelijk ook 13-12-1896 zijn 
Vermoedelijk heeft het gezin tijdelijk op 
schokland gewoond en is Marrigje daar 
geboren,want ze komt niet voor in Burgelijke 
Stand bij de geboorte's 
Dit was het tweede huwelijk van Jacob van 
der Plas,want hij was eerder met Maria 
Brand getrouwd,die is overleden. Getuigen 
bij het huwelijk waren; Hendrik van den 
Berg - Zwager van de Bruidegom, Lubertus 
kamersol, Veldwachter Pieter de Jong, 
Stalknecht Jan Christiaan de kok, timmer
man 

Generatie IV 
8. Gerrit Teuniszn Dankers [10], geb. Waspik 

ca. 1786, Metselaar, over!. Hardinxveld 
11-11-1838, tr. [6] Giessendam 11-3-1813 

9. Cornelia Verschoor [11], geb. Giessendam 
8-7-1794, over!. Hardinxveld 20-3-1876. 

10. Adrianus van der Velden [12], geb. ca. 
1800, tr. [7] ca. 1823 

11 . Geertrui Janson [13], geb. ca. 1800. 
12. Johannis van der Plas [14], ged. Hardinxveld 

25-2-1787, over!. Hardinxveld 20-7-1867, 
tr. [8] Giessendam 15-7-1811 

13. Jannigje Krijne van Houwelingen [15], 
ged. Neder-Hardinxveld 20-8-1786, over!. 
Hardinxveld 28-5-1855. Doopgetuige is 
Ariaantje van Houwelingen 

14. Dirk Klaaszn Sluimer [16], geb. Hardinxveld 
28-1 -1803, over!. Hardinxveld 13-8-1832, 
tr. [9] Giessendam 18-11 -1825 

15. Adriana Greve [17], geb. Giessendam 
9-11-1806, Winkelierster in H.veld, over!. 
Giessendam 27-11-1891. Dirk Sluimer woon
de met zijn gezin in 1852 in H.veld op 
no;290 

Generatie V 
16. Teunis Dankers [18], geb. Waspik ca. 1760, 

over!. Waspik na 1802, tr. [10] Waspik voor 
1786 

17. Jenneke Boezer [19], geb. Waspik ca. 1760, 
over!. Waspik 15-5-1802. 

18. Teunis Verschoor [20], geb. Hardinxveld ca. 
1765, tr. [11] Sliedrecht voor 1794 

19. Adriana van Rees [21], geb. Sliedrecht ca. 
1765. 

20. nn vander Velden [22], geb. Hardinxveld 
ca. 1770, tr. [12] ca . 1800 

21. nn NN [23]. 
22. nn Janson [24], tr. [13] ca. 1800 
23. nn NN [25]. 
24. Jacob van der Plas [26], ged.(nh) Neder

Hardinxveld 16-8-1754, Griendbaas, over!. 
Hardinxveld 18-3-1827, tr. [14] Hardinxveld 
27-10-1780 

25. Henrica Johannisdr van der Grijp [27], ged. 
Hardinxveld 3-10-1756, over!. Hardinxveld 
voor 1789. Woonde op huisnr;291 
Doopgetuige Marrigje Ariaanse 

26. Arie Gerritszn van Houwelingen [28], 
ged . Neder-Hardinxveld 28-9-1760, over!. 



Hardinxveld 1-3-1844, tr.kerk [15] Berg
Ambacht 19-4-1782 

27. Geertje Andriedr Benschop [29], geb. Berg
Ambacht ca. 1760, over!. Giessendam 30-
12-1824. 

28. Klaas Dirkszn Sluimer [30], geb. Giessendam 
ca. 1767, ged. Neder-Hardinxveld 13-9-1767 
ondertr.ltr.kerk [16] Hardinxveld/Neder
Hardinxveld 21-4/9-5-1802 

AMERSFOORT • APPÈL 

29. Marigje Teunisdr van Houwelingen [31], 
geb. Hardinxveld ca. 1767. 

30. CornelisGerritszn Greve [32], ged. (nh) Neder
Hardinxveld 21-7-1765, over!. Giessendam 
10-2-1809, tr.kerk [17] Giessendam 25-10-
1800 

31. Cornelia Simonsdr Hansum [33], ged.(nh) 
Neder-Hardinxveld 9-1-1780, over!. 
Giessendam 23-11-1861. 

gedicht door een onbekende gijzelaar in het kamp Amersfoort 1944, uit de archieven van de heer 
C. Brandsma 

Kil en onheilspellend duister 

valt over ons de avond en in troosteloze rij 

staan doodstil duizenden en elk gewaagd gefluister 

wordt mompelend versmoord : "Wees stil, daar komen zij!" 

Daar komen, trots en wreed, de goed doorvoede mannen 

voldoening in hun harde stem om 't troosteloos bestaan 

van ons, die weerloos zijn voor hun doordachte plannen 

van pijn doen en vernedering; nu vangt de telling aan. 

"Die Mützen ab! " .. .... . Met kaalgeschoren hoofden, 

waarover honend fel het witte zoeklicht speurt, 

staan roerlos wij, de moeden, de beroofden 

van wat ons dierbaar was doch van ons werd gescheurd. 

Slechts één gedachte heerst nu nog in ons, één hopen: 

dat ons getal mag kloppen met hun lijst... ... 

als dat zo is, gaan de barakken open 

waarachter 't visioen van brood en slaap verrijst. 

Hier staan bij duizenden de vele ongenoemd en 

de nummers in het slecht Groot-Duits toneel bed rijf 

de Führer opgevoerd: Appèl van de verdoemden ... . 

applaus dan, nazidom, "Sieg Heil! " .... aanschouw hun 

schamel lijf. 

Links voor mij kreunt er één: Wij dwingen hem tot zwijgen, 

verplaatsen af en toe de voet 

om door dit klein beweeg de macht weer te herkrijgen 

van 't al te lange staan, dat ons verstijven doet. 

Wat duurt het lang! ... Daar komt op die verzuchting 

als antwoord 't zwak gerucht, dat gaat van rij tot rij : 

"Een man ontbreekt, waarschijnlijk een ontvluchting 

o God, sta hem en ons nabij!" 

Hij was verslapt door koorts en ziekzijn, ingeslapen, 

ze vonden hem in zijn barak; nu wordt hij voorgeleid 

ze gaan hem straffen .. . straffen! Zestig slagen 

omdat hij ziek is en nog niet voldoende lijdt. 

Och ik hoef niets te zien, want mijn gedachten weten 

wat nu daarginds gebeurt, onterend, vals, gemeen! 

Als hij dit overleeft, hij zal het nooit vergeten 

dit beuken op zijn vlees; en langzaam een voor een ... 

rijt ieder slag een wond die in zijn ziel een teken 

zal doen dragen, teer, kwetsbaar, brandend heet... 

en misschien zal hij eens, zichzelf verachtend, smeken : 

"Delg mijn herinnering Heer, opdat ik dit vergeet!" 

Goddank, zijn kreten, gierend opgeklonken 

zijn langzaamaan gedaald tot zacht en wee geschrei, 

oneindig moe .... Nu is ook dit verklonken 

en niets dan slagen .... doffe slagen horen wij . 
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OORLOGSHERINNERING 
Dik Klop 

Zaterdagmorgen 5 mei 1945 .... 
Het was een uur of acht toen tante Siena kwam 
roepen: "De vlag waait van de Slierechse water
toren, de vlag waait, we zijn bevrijd!" 
We holden tante Siena achterna, de dijk op 
en keken "benejenuit". Ze had gelijk. De 
Nederlandse driekleur wapperde! 
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IN DE RUINES 
VAN BERLIJN 
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1eIp/rHft. 

Moeder was bezig - zoals iedere zaterdag -
om ons om de beurt in bad te doen, dat wil 
zeggen, er stond een zinken teil in de kamer 
en we moesten daarin om gewassen te wor
den. We vroegen aan haar wat dat betekende, 
bevrijd? "De moffen hebben zich overgegeven", 
zei moeder. 



In ons gezin ontstond een zekere euforie. Zou 
het echt waar zijn? 
Vader spoedde zich naar de rietmattenschuur, 
ome Dirk was ook gearriveerd en ik (bijna 7) 
mocht mee. Ome Dirk zei: "Wim, we gaan eens 
kijken". De zeilen van de drijverschuit werden 
gehesen en we zeilden het gat uit. Het stond 
halverwind en we zeilden gemakkelijk naar 
Sleeuwijk, maar wat was dat? Halverwege de 
rivier hoorden we kogels tegen de drijverschuit 
ketsen. Vanaf de mitrailleurpost op de Buurt 
werd geschoten door de Feldwebel die zich 
nog niet had overgegeven. Vader greep mij 
ruw beet, gooide me op de buikdenning en 
wierp zich boven op me. Een vreemde gewaar
wording, maar later werd me duidelijk wat hij 
probeerde: mij redden voor een moordaanslag 
door de Duitsers! Ondertussen wendde ome 
Dirk onverstoorbaar de steven en zeilde terug. 
Dit werd onze redding, we waren bijna nog 

NAJAARSLEZINC 
G. A. Dukel-Vink 

Op uitnodiging van onze vereniging hield 
de heer Jan Rietveld een lezing met dia's, 
getiteld "Binnenvaart op de Giessen en de 
Graafstroom". 
Deze bijeenkomst vond plaats op maandag 22 
november 2004 in het dorpshuis "Drijvershof", 
Nassaustraat 6, te Boven-Hardinxveld. 
Daar de voorzitter verhinderd was, werden de 
aanwezigen welkom geheten door de vice
voorzitter, de heer A. van de Vliet. De zaal 
was goed gevuld, naar schatting ruim 100 
toehoorders. Rietveld werd bijgestaan door 
de heer Harrewijn, oud-voorzitter van de 
Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en 
Schelluinen, die de dia's vertoonde .. 

- op bevrijdingsdag -
doodgeschoten door 
die moffen. 
Later, tegen twaalven, 
kwamen er vliegtui
gen over, die laag vlo
gen en Zweeds witte
brood uitwierpen. 
Tante Trui, een vrij
gezelle tante die haar 
zuster, mijn invalide 
tante Teuna, ver
zorgde, stond aan de 
sloot te zwaaien met 
een witte zakdoek. 
Als kind verbaasde 
ik mij er over dat 
ze stond te springen 

. \ 

en te dansen naar Voedseldroppings 
die zwaar brommen- boven Nederland 
de vliegtuigen. Dat 
deed tante Trui toch 
nooit, zo springen en dansen? Waarom deed 
ze zo gek? Tante Trui was altijd heel introvert 
en kon van die gepaste grapjes maken, heel 
bescheiden, verfijnde humor. Als kind voelde 
ik me altijd veilig bij haar, deze vrouw was een 
lieverd. Maar nu besef ik dat ook zij zo blij was 
dat we bevrijd waren, dat ze, zoals we tegen
woordig zouden zeggen, uit haar dak ging! 

Het werd een interessant en humoristisch ver
haal, doorspekt met anekdotes en met veel 
kennis van zaken gebracht. 

Jan Rietveld heeft gevaren op beide rivier
tjes; in de jaren vijftig als beurtschipper op 
de Graafstroom van Molenaarsgraaf naar 
Rotterdam en later als zelfstandige schipper 
op de Giessen. Hij leverde grondstoffen aan de 
veevoederfabrieken in Ottoland, Hoornaar en 
Giessenburg. 
Vroeger ging hier het meeste transport over 
water. Bijna alles werd per schip vervoerd, 
vooral op agrarisch gebied. Zo ging de melk in 
bussen naar de zuivelfabriek De Graafstroom en 
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STEUR EN KAVIAAR 
Dick de Jong 

Eind negentiende eeuw was Hardinxveld de 
belangrijkste steurmarkt van Nederland en dat 
zou tegenwoordig wereldnieuws zijn. 
Toen was dat echter nogal betrekkelijk. 

De riviervisserij 
Sinds het boek 'Hardinxveld en de Riviervisserij' 
verscheen, heb ik bijna alles gelezen wat over 
dit onderwerp is gepubliceerd. 
Begin 2004 kreeg ik van de uitgever het boek 
'Kaviaar', dat als ondertitel heeft: 'De vreem
de geschiedenis en onzekere toekomst van 's 
werelds meest begeerde delicatesse' door Inga 
Saffron. Het boek ging mee op vakantie en ik 
las het in één ruk uit. 
Een samenvatting: 

Hardinxveld 
Hardinxveld speelde rond 1900 een belang
rijke rol in de nationale kaviaarhandel, voor 
Nederlandse begrippen wel te verstaan. Op de 
Merwede en de rivieren in de directe omge
ving werd nadrukkelijk gevist op steur, waar 
het toen al voornamelijk ging om de eitjes, die 
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De Samenwerking. Ook bouwmaterialen zoals 
zand, grind, hout en stenen kwamen op hun 
bestemming. 
Tijdens de lezing kwam duidelijk naar voren, 
dat het een afwisselend doch hard bestaan was. 
Men was immers ook afhankelijk van het weer. 
Begin vorige eeuw voeren er veel zeilschepen, 
pas later kwamen er eenvoudige scheepsmoto
ren . In strenge winters kon er vanwege de vorst 
soms weken niet gevaren worden, in 1963 zelfs 
13 weken! Geen werk, geen geld, zo was dat in 
die tijd. 
Rietveld vertelde ondermeer ook over bekende 
schippersfamilies, het gedoe bij de sluizen en 
steeds weer herinnerde hij zich grappige bijzon
derheden. 
Er wordt teruggekeken op een leuke en leerza
me avond. Zo zijn wij weer wat meer te weten 
gekomen over de tijd toen de binnenvaart op 
de beide riviertjes nog een belangrijk middel 
van transport was. 

het vrouwtje in haar buik droeg. Die vrouwtjes 
werden gevangen als ze vanuit de Noordzee 
de rivier opzwommen. Zij wilden ergens in 
een zijloper van de rivier op een rotsachtige 
bodem hun eitjes leggen (kuitschieten), waarna 
deze door de hom van een mannetje werden 
bevrucht. In het boek van Inga Saffron komt 
de Nederlandse steurvangst niet aan bod. Maar 
wat wel wordt genoemd geeft voldoende infor
matie om mijn bijdrage over dit onderwerp in 
'Hardinxveld en de Riviervisserij' in een breder 
perspectief te plaatsen. 

Russische kaviaar 
Voor de Hardinxveldse vissers was de steurvis
serij in de laatste decennia van de 1ge eeuw 
van groot economisch belang. Landelijk gezien 
zelfs de grootste qua opbrengst. Maar zeker 
ondergeschikt aan het wereldbeeld dat Rusland 
voerde. Elders in Europa, de Amerikaanse west
kust en later de oostkust werd gedurende tien
tallen jaren ook op steur gevist. Maar waar ook 
ter wereld steur werd gevangen, de Kaspische 
Zee heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. 



Om de een of andere reden denkt men dat 
daar de steur oorspronkelijk vandaan komt. 
Oorspronkelijk werd de steur alleen gevangen 
voor het malse en zachte visvlees, dat gebak
ken of gegrild werd. Het heeft een wat zoetige 
smaak, wat men vooral in de Aziatische landen 
zo weet te waarderen. Nog tot het einde van 
de 1ge eeuw werd de kaviaar aan de varkens 
gevoerd of teruggegooid in de rivier. 
De steur heeft een wat prehistorisch uiterlijk, 
geen graten maar beenplaten, is een langzame 
zwemmer en dus een gemakkelijk te vangen vis. 

Ondergang door overbevissing 
In 'Hardinxveld en de Riviervisserij' komt er 
eigenlijk geen enkele reden naar voren, waarom 
verschillende visserijen zijn verdwenen. Wat de 
steur betreft is de overbevissing hiervan zeker 
de hoofdoorzaak. Er werd in ons land - net als in 
veel andere visserijlanden - niet verstandig omge
gaan met de populatie. Ook vervuiling door de 
industrie en het kanaliseren van de rivieren en 
waterlopen hebben een rol gespeeld. 
De enige vangstbeperking die men kende was 
buiten het visseizoen, waar niet op steur mocht 
worden gevist. Weet u of ik wat er gebeurde 
als er buiten het seizoen toch een steur in een 

zalm- , elft- of fintennet vast kwam te zitten? 
Als het dier al werd vrijgelaten, zal het zo 
beschadigd geraakt zijn dat een wisse dood er 
op volgde. 
AI sinds circa 1500 kende Rusland (waar sinds 
de 13e eeuw kaviaar werd gegeten) een vangst
beperking voor de steur. Een bijkomstig voor
deel was dat schaarste de prijs opschroeft, ook 
vermeende schaarste. Veel kaviaar werd naar 
het rijke westen geëxporteerd. Dit gebeurde 
onder toezicht van het Russische hof. Na de 
Russische revolutie nam het communistische 
regime de regulerende beperkingen over en 
verscherpte deze nog eens. 

Delicatesse 
AI eerder waren vissers elders in de wereld over
gegaan tot een moordende vangst van alles 
wat steur heette of er op leek. Er zijn 28 ver
schillende soorten geregistreerd, waarbij toch 
twijfels bestaan of het echt allemaal wel steuren 
zijn. De kwaliteit van de kaviaar wordt in eerste 
instantie bepaald door het soort steur. 
Sinds de 16e eeuw was het Russische Astrakan 
aan de Wolga het centrum van de kaviaarhan
del. Met de komst van de industrie groeide 
de welvaart in het westen. De 'belle epoque' 
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die was ontstaan door de grote winsten, wilde 
wat bijzonders. Het eten van kaviaar hoorde 
daarbij en voor de Europeanen in de 1 ge eeuw 
gold dit als het zich kunnen meten met de rijke 
Russische aristocratie. 

Ook buiten Azië 
Slimme jongens zagen hier brood in en gingen 
visserijbedrijven beginnen in de West-Europese 
rivieren, zoals de Elbe, de Rijn, de Merwede en 
de Rhone. De Elbe en de Rhone zijn in nog geen 
dertig jaar tijd (tussen 1870 en 1900) volledig 
leeggevist. Wat de Merwede betreft zal dit niet 
anders gegaan zijn. Uit bewaard gebleven gege
vens weten we dat er tussen 1893 en 1897, 458 
steuren op de Hardinxveldse markt zijn aange
voerd. In de volgende vier jaar waren dat er 216 
en tussen 1903 en 1907 nog maar 156. Tot 1922 
kwam er nog wel een enkele in het net. 
Daarna werd de Amerikaanse oostkust leeg
gevist en vervolgens de Amerikaanse west
kust. Intussen was de wetenschap er wel achter 
dat er iets gedaan moest worden om te voor
komen dat men in de toekomst alleen nog 
maar kon lezen over kaviaar. Er werd onderzoek 
gedaan en getracht om de populatie in stand 

te houden, maar de illegale visserij ging door. 
Toen de USSR uiteenviel tot 15 zelfstandige sta
ten, waren de vangstbeperkende maatregelen 
ook meteen verdwenen. In vier van de vijf aan 
de Kaspische Zee grenzende staten ontstond 
een gigantische stroperij en smokkel in kaviaar, 
waardoor het westen werd overspoeld met een 
slechte kwaliteit en veelal onvolgroeide kavi
aar. Dit laatste vooral, omdat de steur al op 
zee werd gevangen, terwijl het dier nog niet 
paairijp was. Alleen Iran wist de regulerende 
maatregelen te behouden. 

Epiloog 
Nooit zal de tijd terugkeren van rond 1900, 
toen in de Amerikaanse saloons de kaviaar op 
elke tafel stond, zoals nu bij ons de schaaltjes 
pinda's. Een waardevol product is door 'te veel' 
het slachtoffer geworden van de menselijke 
hebzucht. Of is dit al begonnen toen de voor 
de natuurlijke voortplanting bedoelde eitjes 
door de mens werden genuttigd als lekkernij? 
Of zoals de Perzen vroeger beweerden dat 
het eten van kaviaar uithoudingsvermogen en 
potentie versterkt? Zullen we nog lang van kavi
aar kunnen genieten? 

HET WACHTHUISJE AAN DE OUDE BETUWELIJN BIJ DE BULDERSTEEG. 

Hier ziet u het wachthuisje zoals het vroeger 
nog voor de oorlog was. Beschut tegen kou, 
wind en regen, kon men in alle rust de trein 
afwachten die met een kalm gangetje van 
Dordrecht of Gorinchem kwam. Wat een luxe 
voor die tijd. Toen had men nog veel meer 
stationnetjes en wachthuisjes dan nu. Veel zijn 
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er afgebroken, maar dit houten huisje staat er 
nog. Cees de Bruin, uit het aloude kolenboer
geslacht, vertelde ons dat dit gebouwtje tegen
over zijn ouderlijk huis aan de Parallelweg staat 
aan de kant van de Giessen. 

Niet te geloven ... of toch wel? 



EEN OUDE PRENTBRIEFKAART 

Mevr. W.F. van de Bree-Ooms vond in haar kaartencollectie dit fraaie exemplaar met bijzondere tekst. 

In het jaar 2005 zie je kinderen, nauwelijks de 
kinderwagen ontgroeid, op een fietsje met zij
wieltjes rijden. 
Dat bijna honderd jaar geleden fietsen 
leren een hachelijk avontuur was, mag blij
ken uit deze ansichtkaart uit 1913, waar
mee Johan van 't Hof het volgende bericht: 

WIE WAT WAAR? 

Wie heeft van de boerde
rij links op deze foto nog 
gegevens of foto's? 
De boerderij stond op 
Buitendams 70 en is ge
sloopt in 1969. 
De laatste boer die er 
woonde was Janus Ver
meulen. 

Reacties graag naar het 
secretariaat, Buitendams 77, 
Hardinxveld-Giessendam. 

"Ik kan nog niet kome per fiets. Ik heb er al 
mee geholt en mijn Eige goed zeer gevallen nu 
ben ik weer bang geworden. 
Dus frans Uw of Uw Ouders kome maar eens na 
ons toe. 
De groete van ons J. v. 't Hof G 0 Kerk" 
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RECENSIES 
A. Dubbeldam-van de Waal van Dijk 

Natuur in de Alblasserwaard, door Arie A. 
van den Berg en Flok de Ruiter 
Een kloek boek over een schitterend onder
werp. In beeld en tekst wordt door de deskun
dige fotograaf Jan Trapman en de auteurs een 
document neergezet waar we als streek trots op 
mogen zIJn. 
We worden meegenomen naar oude en nieuwe 
natuur van onze polder en kunnen lezen over 
het typische landschap zoals het blauwe gras
land, grienden, weidevelden, enz. 
Dankzij de heldere en voor iedereen toegan
kelijke tekst is het een naslagwerk en kijkboek 
geworden om zelf te hebben of om cadeau te 
geven. 
ISBN 90-803116-6-9 Uitgave en coproductie 
van de Stichting Publicaties Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden en met de Natuur- en 
Vogelwacht De Alblasserwaard. 
Te verkrijgen bij het bezoekerscentrum van 
de Natuur en Vogelwacht, Matenaweg 1 te 
Papendrecht of bij het museum De Koperen 
Knop, Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam, 
tijdens de normale openingsuren. Ook verkrijg
baar bij de boekhandels in de regio. 
Prijs: € 29,75. Het kan ook besteld worden 
door overmaking van € 34,75 incl. portokos
ten op banknummer 387817654 ten name 
van de Stichting Publicaties Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden onder vermelding van 
"Natuurboek Alblasserwaard". 

Het oude landschap, door P. Verhagen 
Nog een goed uitgevoerd 
boek over de Alblasserwaard. 

~,,--.. -. P. Verhagen heeft zich verdiept 
in het verleden en beschrijft 
hoe de Alblasserwaard zich 
door de eeuwen heen heeft 
gevormd tot het landschap 
dat we nu kennen. Door de 
ontginning in de middeleeu

wen heeft zich een verkavel patroon afgetekend 
dat nu nog te herkennen is. Vele honderden 
monumentale panden en tientallen molens, 
vaak gebouwd langs veenriviertjes, geven dit 
gebied een uitstraling van een ongekende 
charme en schoonheid. 
De prijs is € 27,50, ISBN 90-72134-07-9, te koop 
in de boekhandel en bij de uitgever Stichting 
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Publicaties Binnenwaard, p.a. mevrouw M.S.M. 
Drinkwaard, Zuidzijde 167, 2977 AM Goudriaan, 
tel. 0183-581592. 
Kan opgehaald of besteld worden op bovenge
noemd adres. Portokosten zijn € 3,--. 
Of via e-mail boekenverkoop@binnenwaard 

Begraven in Graafstroom door de eeuwen 
heen, door J. van Vliet. 
Steeds meer burgers tonen belangstelling voor 
de geschiedenis van hun directe omgeving. 
Hoewel dit boekje over de begrafeniscultuur 
van de dorpen langs de Graafstroom gaat, is 
het in grote lijnen ook van toepassing voor de 
gehele Albasserwaard. Het is daarom zeer inte
ressant te lezen over de begrafenisgewoonten 
door de eeuwen heen. Werd vroeger in en om 
de kerk begraven, het woord 'kerkhof' verwijst 
daarnaar, tegenwoordig worden de begraaf
plaatsen steeds verder van de dorpskernen 
aangelegd. 
ISBN 90-72134-08-7. Uitgave van de Stichting 
Publicaties Binnenwaard. Prijs € 10,95 Verzend
kosten € 1,56. Bestelmogelijkheden zie boven. 

Wat is en wat was 
Herinneringen van Pieter Uittenbogaard. 
De Dordtenaar Pieter Uittenbogaard (1801 -
1899) heeft bijna de gehele 1ge eeuw mee
gemaakt. Deze eeuw maakt een opmerkelijke 
herbeleving en herwaardering mee. En dat is 
maar goed ook. Onze huidige samenleving is 
immers mede bepaald door de 1ge eeuw. We 
hoeven alleen maar te denken aan de ontwikke
ling van ons staatsbestel, mechanisering, tech
nische ontwikkeling en de revolutie in trans
port en communicatiemiddelen. De redactie 
van Oud-Dordrecht laat in dit jaarboek Pieter 
Uittenbogaard aan het woord. Een man die 
tijdens zijn lange leven over veel onderwerpen 
heeft geschreven. Vaak is het een opsomming 
van feiten, maar soms geeft hij ook zijn onge
zouten mening. Dit maakt het boek pas interes
sant! 
ISBN 90-805497-5-4 / NUGI 641. Uitgeverij: 
Vereniging Oud-Dordrecht, Dordrecht. Het 
boek is verkrijgbaar bij de Dordtse boekhandels 
en de Vereniging Oud-Dordrecht. 
Prijs € 12.95. 



Monumenten in Nederland: Zuid-Holland. 
door Ronaid Stenvert e.a. 
Van de Alblasserdamse oude toren tot het 
kasteel van Liesveld. Alle monumentale pan
den van de Alblasserwaard staan beschreven 
in het boek Monumenten in Nederland: Zuid 
Holland. Nooit eerder verscheen een dergelijk 
naslagwerk. Het is het tiende deel van een lijvig 
naslagwerk dat alle provincies van Nederland 
omvat. Een prachtig uitgevoerd boek dat, 
gerangschikt naar alfabetische plaatsnamen, 
laat zien wat er allemaal op het gebied van 
monumenten bestaat in ons land. 
Een klein minpuntje is toch wel dat, wan
neer u net zoals ik direct gaat zoeken bij de 
H. van Hardinxveld-Giessendam, u eerst niets 
vindt. Naderhand komt u er wel achter dat 
ons dorp verdeeld is in drie stukken. Te weten: 
Giessendam, Neder-Hardinxveld en Boven
Hardinxveld. 
ISBN 90-400-9034-3 verkrijgbaar bij de boek
handel. Prijs: € 44.50 

Geen ander fundament. door Hans 
Mouthaan 

- --.. De schetsen voor dit boekje 
werden geschreven op ver
zoek van het kerkbestuur 

".",."U van de Hervormde Kerk 
van Bleskensgraaf. Zij willen 
in kort bestek een indruk 
geven van het kerkelijke 
leven in Bleskensgraaf van 
ondermeer de zeventiende, 

L--_____ de negentiende en de twin-
tigste eeuw. De auteur weet op boeiende wijze 
een aantal zaken voor het voetlicht te brengen. 
De heer Mouthaan geniet al jaren bekendheid 
als dichter en schrijver van streekverhalen. Als 
archivaris van de Hervormde Gemeente heeft 
hij zich ook verdiept in de geschiedenis van 
deze kerk en was juist hij de aangewezen per
soon om hierover te publiceren. 
Geen ISBN nummer. Verkrijgbaar bij anti
quariaat/uitgeverij Blassekijn, Bleskensgraaf. 
Prijs : € 12.50, plus ev. portokosten . 

Was getekend. door Gerard Scherff 
Dit boekje, een uitgave van de Historische 
Vereniging Werkendam en De Werken, heeft 

als doel de historie van de directe omgeving 
van Werkendam in de meest brede zin toegan
kelijk te maken. Ditmaal is er voor gekozen een 
uitgave te wijden aan de tekeningen van de 
Werkendam mer Gerard Scherff. Met oog voor 
detail heeft hij vele huizen, boerderijen en land
schappen getekend. Gerard Scherft was autodi
dact en juist dat maakt zijn werk uniek. 
Geen ISBN nummer. Verkrijgbaar in het Andries 
Vissserhuis, Slikstraat 15 te Werkendam. Open 
iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Prijs 
€ 10,- of door overschrijving van € 11,17 
op bankrekeningnummer 3687.44620 t.n.v. de 
Historische Vereniging te Werkendam. U krijgt 
het dan zo spoedig mogelijk thuisgestuurd. 

Genealogie 
We kregen een e-mail toegezonden van André 
en Willy Dumont. Zij melden dat zij de derde 
editie van de 'Trefwoordenlijst Genealogie' 
gereed hebben. Deze lijst bevat ca. 14.000 
trefwoorden die voorkomen op de akten tussen 
1400 en 1900 in het Latijn, Oud-Nederlands 
en Vlaams en is gratis in te zien en eventueel 
te downloaden op de Website: www.dumont
andre.nl. 
Of bestellen bij: Dumont André, Kruisstraat 112, 
5341 HG Oss. 

Ansicht op het spoor - deel 1 De oude 
Betuwelijn. door G.A. Severein 

c . ....... , De auteur verza-
Ansicht op het spoor melt samen met zijn 

vrouw al sinds 1963 
prentbriefkaarten van 
spoorse onderwer
pen. Dit boek is een 
unieke collectie van 
Gerrit en zijn vrouw 

Fien die samen stad en land zijn afgereisd om 
aan al die kaarten te komen. Beiden waren 
werkzaam bij de NS, dus dat was gunstig. 
De oude Betuwelijn is in 1885 geopend en 
bijna alle stations zijn te zien in dit fraaie foto
boek. Ook Hardinxveld-Giessendam en Giessen
Oudekerk. Er zal nog een tweede deel volgen. 
ISBN 90-73647-56-8 Uitgever H. A. Voet, 
Capelle aan den Ijssel Verkrijgbaar bij de boek
handel. Prijs € 18,-. 
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25 JAAR STICHTING DORPSBEHOUD HARDINXVELD-GIESSENDAM 
Dick de Jong 

Oprichting 
Op 18 december 1979 werd de Stichting 
Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam opge
richt. Aanleiding hiertoe was de dreigende 
sloop van een voormalige bakkerij met woon
huis, Buitendams 4, in de gemeente. Om die 
plannen te keren, bundelden enkele personen 
hun krachten en richtten in nauwe samenwer
king met de gemeente een stichting op. De 
stichting kocht het oude pand en verkocht 
het door aan Arnold de Haan. Deze restau
reerde het, maakte er een fraai woonhuis van 
en bracht de voormalige bakkerswinkel terug 
in haar oorspronkelijke staat. Sindsdien is hier 
het Historisch Informatie Centrum gevestigd, 
waarin elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 
12.00 uur bestuursleden van de Historische 
Vereniging Hardinxveld-Giessendam aanwezig 
zijn om belangstellenden te ontvangen. Hier 
zijn ook de publicaties van de vereniging te 
koop en kunnen veel oude documenten wor
den ingezien, ook op het gebied van de gene
alogie. 

Met het oog op mogelijke vervolgacties waren 
de statuten van de Stichting Dorpsbehoud niet 
beperkt tot dat ene pand, maar vermeldde als 
doelstelling 'Het in stand houden van monu
menten in de zin van de Monumentenwet en 
voorts het behoud en bescherming van die 
onroerende goederen, die uit het oogpunt 
van karakter, architectuur of historie voor het 
dorpsgezicht van Hardinxveld-Giessendam van 
belang zijn'. Het eerste bestuur bestond uit de 
heren J. de Boer, I. Bottenberg, T. Groeneweg, 
H.A. de Kok, K.H. May, A.C. van der Meijden, J. 
Muilwijk en H. Schuurbiers. 

Dia's 
In de loop van haar bestaan heeft de stichting 
zich bezig gehouden met het behoud en de 
ontwikkeling van monumentale en voor het 
behoud interessante panden. Helaas kwam het 
soms voor dat de eigenaar van een dergelijk 
pand een wat tegengestelde bedoeling had en 
er uiteindelijk sloop volgde. De stichting kreeg 
intussen wel een vaste plaats in de gemeente
lijke monumentencommissie. 
In 1984 besloot de stichting het dorp vast te 
leggen op dia's. Uitgangspunt daarbij was 
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om de situatie anno jaren tachtig in beeld te 
brengen. De eerste aanzet werd gegeven door 
twee bestuursleden, later geassisteerd door een 
aantal enthousiaste vrijwilligers, de heren J. de 
Boon, E. Klop en F.C. Klop. De betreffende dia's 
worden zorgvuldig bewaard om er later wat 
mee te kunnen doen. Bij het bekijken van de 
dia's valt op dat er in een kleine 25 jaar heel 
veel is veranderd en vooral verdwenen . 

Gedenksteen 
In 1990 lukte het de stichting om dankzij een 
verkregen subsidie een in het verleden in de 
Hervormde Kerk in de Peulenstraat ingemet
selde gedenksteen te laten restaureren en aan 
te brengen in het huidige kerkgebouw. De 
steen was destijds tevoorschijn gekomen bij een 
winkel in de nabijheid van de kerk, waar deze 
omgekeerd als stoepsteen was gebruikt. 

Schildjes 
Op enig moment besloot de stichting tot het uit
reiken van monumentenschildjes. Die werden in 
overleg met de betreffende monumenteigena
ren op de panden aangebracht. Op elk schildje 
staat een stukje informatie over het pand. Zo 
vormen de bordjes een soort predikaat, een 
waardering voor de eigenaar, die het pand zo 
goed heeft onderhouden en/of gerestaureerd. 
Regelmatig worden er nog schildjes geplaatst. 

Groen 
In de loop van de tijd is het stichtingsbestuur 
zich steeds nadrukkelijker gaan bezighouden 
met het groen in de gemeente. Bomen en strui
ken vormen een belangrijke aankleding van het 
dorp en dat is ook de reden om bij gemeente 



en particulieren voor dit fenomeen aandacht te 
vragen. Hieruit zijn tal van positieve ontwikke
lingen voortgekomen, waarbij de gemeente en 
de stichting nauw samenwerken. 
Uit deze activiteit ontstond een regelmatig 
in Het Kompas verschenen column, getiteld 
'Effe Bomen ... '. Hierin werden oude en jongere 
bomen besproken en de informatie was ook 
bedoeld om de inwoners van ons dorp meer 
bewust te maken van het belang van groen in 
de gemeente. 

Uitgever 
In 1994 verscheen het straatnamen boek van 
Hardinxveld-Giessendam, getiteld 'De Heggen 
en de Steggen'. Later kon hier een gewij
zigde herdruk van worden gemaakt. Nog 
steeds krijgen alle gezinnen, die zich nieuw in 
Hardinxveld-Giessendam vestigen, dit boekje 
van de gemeente cadeau. Ook verscheen in 
het kader van de opheffing van de 'Stichting 
Ontwikkeling Peulenstraat' een boekje over de 
realisatie van het huidige nieuwe winkelcen
trum . De titel hiervan 'Van boodschappen doen 

IN MEMORIAM JAN VERDONK 

Jan e. Verdonk is niet meer. De man, die in den 
Bout een eigen mooie wereld had geschapen. 
Opgegroeid aan de dijk, waarover hij zoveel 
wist te vertellen en te schrijven. Muziek was zijn 
grote hobby. Hij maakte er zijn beroep van, 
ging weg van de dijk. Naar Amsterdam, naar 
Parijs. Hij componeerde, dirigeerde, was direc
teur van een streekmuziekschool, redacteur van 
een muziektijdschrift en nog veel meer. Hij ver
liet de dijk, om er op enig moment weer terug te 
keren. Ook hij kon de streek waar hij zijn jeugd 
had doorgebracht niet vergeten. Jan Verdonk, 
schrijver en musicus, is 74 jaar geworden. 
Ik heb hem leren kennen bij het schrijven van 
het boek 'Hardinxveld en de riviervisserij'. Jan 
wist mooie verhalen over Hannes den Haker en 
Kees de Golo. Zo droeg hij bij aan het emotione
le van dit boek. Later schreef hij 'Herinneringen 
aan oorlogstijd', dat in de Historische Reeks 
van de Historische Vereniging Hardinxveld
Giessendam verscheen. Schrijven en musiceren 
zijn creatieve zaken. Dat Jan ze beide deed geeft 

naar winkelen'. Beide publicaties zijn te koop in 
het Historisch Informatie Centrum. 

Nog meer bezigheden 
Andere aspecten, waar het stichtingsbestuur 
zich mee bezighield, zijn het wandelpad over 
de oude Achterdijk, de ontwikkeling van de 
Giessenzoom, de reclamemasten langs de 
rijksweg, de restauratie van de Damsluis, het 
behoud van de bruggetjes op de Parallelweg 
en nog veel meer zaken. 
Begin 2005 zal worden bezien welke op de 
rijks- en gemeentelijke monumentenlijst gere
gistreerde panden voor een schildje in aan
merking komen en mogelijk zijn er nog meer 
activiteiten te verwachten. Uiteraard blijft 
de stichting kritisch de ontwikkeling van 
Hardinxveld-Giessendam als dorp volgen. Het 
huidige bestuur bestaat uit de heren j.e. Borsje, 
M. van den Bos, D.j. de Jong, E. van Lopik, D.e. 
Strop en A.A. van der Vliet. Het secretariaat 
van de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld
Giessendam is Binnendams lOb, 3373 AD 
Hardinxveld-Giessendam. 
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aan hoe veelzijdig hij was en hoeveel hij in zijn 
mars had. 
Hij publiceerde veel, schreef romans en een 
verhalenbundel. Hij bracht ook in eigen 
beheer publicaties uit. Wie kent niet 'Een eeuw 
Boven', zijn vijf wandelingen langs de Boven
Hardinxveldse dijk, op vijf verschillende kwart 
eeuwen. De onbevangenheid waarmee hij 
daarin bijnamen noemt, is typerend voor hem. 
Hij durfde ze op te schrijven, omdat hij wist 
dat het bijnamen zijn. Bijnamen om al die Den 
Breejens, Van 't Verlaten en Kloppen met vaak 
nog dezelfde voornamen uit elkaar te houden. 
Dat Jan dat deed geeft zijn kwaliteit weer. Hij 
hield er niet van om iets te verbloemen, maar 
was tegelijkertijd een bescheiden mens. En des
ondanks had hij altijd de neiging om wat pro
vocerend te doen. Het huisje waarin hij woonde 

WETENSWAARDIGHEDEN 
J. F. Teeuw-van der Plas 

Gouden knopje 
Op 4 september 2004 vond er een feeste
lijke bijeenkomst van sponsors plaats in de tuin 
van museum De Koperen Knop. Het was een 
ware verrassing voor ons bestuurslid Jaap van 
Houwelingen, toen hij gedecoreerd werd met 
een gouden knopje. Het vele vrijwilligerswerk 
dat Jaap al 20 jaar voor het museum heeft 
verricht en nog steeds doet, gaf aanleiding tot 
deze traditionele uitreiking. Met hem waren er 
nog twee vrijwilligers, Piet Boer en Evert van 
Lopik, die werden geknopt. 
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op Rivierdijk 4, was authentiek qua indeling. De 
kopjeskast was er nog, waar die altijd al geze
ten had. En om boven te komen was er een 
eenvoudig leertje. Geen overdaad, maar wel 
heel veel sfeer! 
Wij zullen hem missen. Hij heeft voor het his
torisch besef van met name Boven-Hardinxveld 
veel betekend. Hij was een vraagbaak voor 
velen. Een week voor zijn overlijden verwees ik 
nog een journalist naar hem, in de wetenschap 
dat hij antwoord kon geven op diens vragen 
over de laatste oorlogsjaren in het zuiden van 
de Alblasserwaard. 
Wij missen in hem ook een dorpsfiguur. Een 
dorpsfiguur in de meest positieve zin van het 
woord. 

Dick de Jong. 

"Ode aan de zalmen en de vissers" 
Fier staat op de Kromme Krib van de Merwede 
in Boven-Hardinxveld een bronzen beeld dat 
werd ontworpen door Marcus Ravenswaay. Het 
beeld is geschonken door Marcus Vogel en 
levert een historische bijdrage aan de gemeen
schap van Hardinxveld-Giessendam. Het is een 
ode aan de vissers van weleer, die hun be
staan te danken 
hadden aan de 
zalm. Wij ont
vingen een dvd, 
gemaakt door 
de gebroeders 
Romijn, een sfeer
volle film met 
prachtige opna
men van de ont
hulling en de 
ons zo bekende -
rivier. Wij dan
ken de heer 
Vogel hartelijk 
voor deze wel
kome aanwinst 
in ons archief. 



Jubileumconcert 
Op 6 november 2004 vond in de Wielewaal 
een indrukwekkend concert plaats, georgani
seerd door de honderdjarige Rabobank. 
Er werd gesproken, gezongen, gemusiceerd 
en genoten van oude foto's en filmfragmenten 
van ons dorp, die voor het merendeel door 
de Historische Vereniging beschikbaar waren 
gesteld. 

Hoogheemraadschap 
Aan een eeuwenlange traditie van verbon
denheid van de Alblasserwaard en de 
Vijfherenlanden is sinds 1 januari 2005 een 
eind gekomen. Het Hoogheemraadschap is 
opgeheven en geïntegreerd in het Waterschap 
,--------------, Rivierenland in Tiel. 

Dertien gemeenten, 
waaronder ook onze 

','1 .... \ '_ gemeente, waren nauw 
verbonden geweest 
met het beheer van 
water en dijken. 
Als herinnering schenkt 
het Hoogheemraad
schap aan elke ge
meente een groene 
dijkpaal van massief 
glas. De eerste staat al 
in Kinderdijk en ook 
Hard i nxveld-Giessen
dam krijgt te zijner 
tijd een exemplaar op 
een strategisch plekje. 

"Herberg De Drei Snoecken" 
Het historische café "De Drie Snoeken" aan de 
rivier in Boven-Hardinxveld is gesloopt. Weer is 

een pand met een geschiedenis van vele eeu
wen verdwenen. In de beginjaren van de zeven
tiende eeuw was het een visafslag en later werd 
het omgebouwd tot herberg met de naam die 
het tot de afbraak heeft behouden, zij het in de 
moderne spelling. 
De originele muurankers zijn bewaard gebleven 
en hebben een plekje gekregen in ons depot. 

DE DUKSYNAGOGE 
~~----.... 

STICHTING SYNAGOGE 
SUEDRECHT HARDINXVELD - GIESSENDAM 

Bijbelse tuin 
Bij de gerestaureerde Dijksynagoge op de grens 
van Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht is 
een tuin aangelegd met planten die voorkomen 
in het Oude Testament. Het initiatief voor de 
aanleg kwam van de 92- jarige Alje Dijkema uit 
Vuren. Met veel vrijwilligers zijn er in twaalf per
ken karakteristieke planten en bomen geplant, 
totaal wel tachtig soorten. De Dijksynagoge is 
te huur voor verschillende doeleinden, mits in 
overeenstemming met de aard van het gebouw. 
Info: 0184-419408 
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Buitendams 422 
Er is weer een eeuwenoude boer
derij in het hangen van de dijk 
onder de sloop hamer bezweken. 
De gevelsteen en de makelaar zijn 
geschonken aan de Historische 
Vereniging en zullen een plaats 
krijgen in ons depot. 

Open Monumentendag 2005. 10 & 11 
september 
Het thema zal zijn: Religieus Erfgoed 
Ook dit jaar hoopt onze Historische Vereniging 
aandacht te besteden aan deze jaarlijkse activi
teit. Meer bijzonderheden kunt u te zijner tijd 
lezen in de regionale kranten. Wij doen een 
oproep aan de leden (lezers) om nog eens in 
uw kaartendozen te zoeken naar oude geboor
te -, trouw - en rouwbrieven. Als u ze liever zelf 
wilt bewaren dan maken wij er graag een kopie 
van. 

Boekenweek 2005 
Het thema van de 70e boekenweek in maart 
was ons op het verenigingslijf geschreven: 
"Spiegel van de Lage Landen - boeken over 
onze geschiedenis". 
In de plaatselijke bibliotheek werd een ten
toonstelling georganiseerd waar veel histori
sche objecten waren te zien. Onze presentatie 
mocht er ook zijn: met de 40 publicaties en 
een maquette van de boerderij die eens op 
Buitendams 70 stond. Zelf gemaakt door ons 
bestuurslid Jan Dubbeldam en ter beschikking 
gesteld door familie Van de Bree. 
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Historische Vereniging bij Blz. Boekhandel "De 
Wingerd" in Den Bogerd. 

Zaterdag 19 maart zijn we als Historische 
Vereniging uitgenodigd bij "de Wingerd" voor 
verkoop van onze streekboeken en informatie over 
onze Vereniging. 
Dit is de laatste dag van de Boekenweek 2005 die 
als thema heeft "Geschiedenis van Nederland". 
Elke dag heeft ook nog een subthema en voor deze 
bewuste zaterdag is dat "Stad, streek en dorp".Bij 
"de Wingerd" zijn ook een aantal streekboeken te 
koop. Als Historische Vereniging geven wij hier een 
prachtige aanvulling op om op die manier deze 
bijzondere boekenweek af te sluiten. 
De Historische Vereniging is in de "Wingerd" aan
wezig van 9.00 tot 17.00uur. 
Iedereen is van harte welkom! 

Dit bericht verscheen in diverse kranten en het 
werd een groot succes. 
Wij willen mevrouw De Ruijter hartelijk danken 
voor de gastvrijheid en ook uitgeverij Voet 
voor het 'boekenweekgeschenk' 'Ansicht op het 
spoor', een fotoboek over de oude Betuwelijn 
door G. A. Severein. Meer over het boek in de 
recensies. 

Restauratiebeurs 
Op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 
28 mei van dit jaar vindt de Nederlandse 
Restauratiebeurs plaats in de Brabanthallen in 
's-Hertogenbosch, mede georganiseerd door 
Nationaal Contact Monumenten. 
Misschien zijn er onder onze leden of lezers die 
er belang bij hebben om naar deze vakbeurs 



te gaan . Er zijn wetenschappers, specialisten 
en dienstverleners aanwezig en natuurlijk is er 
een groot aanbod in demonstraties, praktische 
tips en adviezen. Meer weten? www.restauratie
beurs.nl 

2005 - Jaar van het Kasteel 
In april zal het Jaar van het Kasteel officieel van 
start gaan. Aanleidingen hiertoe zijn het 60-jarig 
bestaan van de Nederlandse Kastelenstichting 
en het 20-jarig bestaan van de Kastelenstichting 
Holland en Zeeland. 
Er staan veel activiteiten op stapel rond diverse 

thema's : Kinderen, Historisch Interieur, Actief, 
Culinair, Kunst, Tuinen en Parken en Toneel. 
Wij hebben helaas geen kasteel of buitenplaats 
in Hardinxveld
Giessendam, 
maar toch vin
den wij dit uit 
historisch oog
punt een aardi
ge wetenswaar
digheid. 
Meer weten? 
www.kastelen.nl 

REACTIES OP HET MEDEDELINCENBLAD NAJAAR 2004 

In het artikel over de Dijksynagoge van Ruth de 
Jong, werd Ro de Hartog die op de laatste foto 
staat, een Giessendamse genoemd. Maar zij 
was een Sliedrechtse jodin met een textielwin
kel aan de Rivierdijk nabij het Middenveer waar 
nu kapper Noorland zit. 

Ook kwam er een reac- r-------------, 

tie op het artikel van 
Arnold de Haan, 'Had 
men in Nieuwerkerk aan 
de Ijssel een hekel aan 
Giessendammers? 'van 
de heer Den Boer uit 
genoemde plaats. 
In de consistorieka
mer van de dorpskerk 
fii Nieuwerkerk aan de 
Ijssel hangt een schilde
rij met een afbeelding 
van de schout/secretaris 
Cornelis van Cappellen. 
Hij was degene die een 
belangrijke rol speelde 
in het verhaal. Ook de 
heer Den Boer heeft 
over Cornelis geschre
ven in een bijdrage 'Een 
schoorsteenstuk met 
raadsels uit de achttien
de eeuw' in het histo-
risch tijdschrift 'Holland' ___ _ 
van oktober 1976. Portret van Cornelis van Capellen 

Het kousenbeursje 
gaf aanleiding tot 
een leuke reactie van 
de heer P. G. de Geus 
uit Leiden. 
Hij is in het bezit 
van een sprangkou
senbeursje, gevloch
ten van groen vis-

L--_______ ~ sersgaren en versierd 
met kraaltjes en franje. Het is een erfstukje 
van zijn moederskant. De heer De Geus komt 
uit het geslacht van timmerman De Geus aan 
de Damstraat in Giessendam. De timmerwerk
plaats staat er nog. 

Op de foto van de hoepmaker is heel wat gere
ageerd. Het is een opname van Kees Boogaard, 
getrouwd met een dochter van Thijs Stam. Hij 
zit hier in de hoepmakersschuur tegenover het 
pand waar vroeger bakker Ballegooyen zat en 
hij woonde laag in de dijk naast de winkel van 
Rietveld in Buitendams. 
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SCHENKINGEN 

Herdruk van de grote kaart van de Alblasserwaard 
op linnen, getekend door Abel de Vries in het 
jaar 1767, van dokter Cornelis. 

Doos met houten blokjes, van A. Langedijk. 

Oude stukken, tekeningen, een merklap (1907), 
ansichten en bedrijfsarchief uit 1910, van 
mevrouw Van der Meijden-van Mil!. 

Merklap (1917), van W. Nederlof. 

Asbak (Saba), van T. Bongen. 

Schijfblokken van tuigage vissersboot en 
gereedschap, van K. Brandwijk. 

Serviesgoed, baret en armschild LBO, van W. F. 
van de Bree-Ooms. 

Verzameling van artikelen met bedrijfslogo's uit 
Hardinxveld-Giessendam. 
Een das, onderzetters, fietsdealerplaatjes, 
patrijspoort, speldjes, theelepeltjes, zuurvork, 
flesopener, spoorkaartjes, drinkglazen, mokken, 
serviesgoed, asbakken, vazen en een tegelta
bleau, van Arie den Breejen . 

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

1. Buitendams 4 (1778-1978)............................................................................................................ € 2,25 

2. Molens van Hardinxveld-Giessendam ... .... .. .... ............ .................. ... .......... ..... ........ ................. ....... € 3,85 
3. Den Eendenbout (opgraving in een woonheuvel) ....... ... ........ ...... ............. ............ ...... .. ................... € 3,85 
4. Het stoomgemaal............... ... ... ..... ........ .. ... .... ... ................................................ .... ................. ...... uitverkocht 

5. Makelaars van Hardinxveld-Giessendam......... .......... .. ..... ..... ...... .................... ........ ................. ....... € 3,85 
6. Buitendams 118 (Giessendamse boerderij) .. ... ... ........ ...................................................................... € 5.45 
7. 700 jaar Dam ..... .......................................................... .. ................... .. ............. ......... ...... .. ... .. ...... € 3,20 

8. Parlevinkers........................................................... ........ ..... ... .. ............ ......... .. ........... ........ ..... .. ... uitverkocht 
9. Rondom de Giessen........ ............................. .. ....... ...... ....................................... ............ ... .. .... ..... . uitverkocht 
10. Swets tabak en daar blijf ik bij.... .......................................... ........... .......... ......................... ... ........ € 6,60 

11. Hardinxveld en Giessendam in de Franse Tijd...... ................................................................. ........... € 5,65 
12. Café Schalk................................... .... .... ... .......... .. ..... ... .. ............... .................... ....... ... ........ ... ....... € 5,65 
13. 100 jaar boemelen ... .... .... ....... ............. . ...................... ..... ............. ........................................ ....... uitverkocht 
14. De Hongerwinter ...... ... .......................... ............ ........ .. ......... ............... ...... ................................... € 6,60 

15. De Hennepteelt ........................................................................................ ....... ........ .. .. ........ ......... € 4,40 
16. Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam ....... .............................. ..................................... € 5.45 
17. Dijken en doorbraken ........ ...................................... ................................. .............................. ... .... uitverkocht 

18. Aan d'n dijk ........................................................................................................................ ... ...... uitverkocht 
19. Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam.......... ... ........................................................ ..... ...... € 2,25 
20. levers tussen Kaoi en Kloeve ... deel 1 .................... .... .. .............. .... ...... .............. ...... ................... ..... uitverkocht 

21. Aart van Bennekum, kunstenaar.................................... ....... ............ . ....... .... ...... ........................ .... € 6,80 
22. Herinneringen aan oorlogstijd ........................................ ..................... ......... ........ ................... ...... uitverkocht 
23. 100 jaar Nederlandse Protestanten bond ................... ............. .... .. .. ................. ............ ............ ........ uitverkocht 

24. levers tussen Kaoi en Kloeve, deel 11 ........... ........ ............. .......... ..................................................... € 6,80 
25. Uit de pen van tante................................................... ............ ..................... ... .................... .......... € 6,80 
26. De watersnood van 1953 ............. ........ .... ............ .. .... ...................................................... ............. uitverkocht 
27. Schuttevaer en Binnenvaart. .......................... ... .............................................................................. uitverkocht 

28. De Crisisjaren in Hardinxveld en Giessendam ......... ........... ........................ ...... ................ ...... .......... uitverkocht 

29. Vrouwenrecht en liberalisme aan de Merwedijk ................................................................ .............. € 6,60 
30. De 50ste mei.................. ... ...... .... ..... ... ..... ...... ..... ................................................................ ....... . uitverkocht 
31 . De samenvoeging van Giessendam en Hardinxveld ...... ... ... ........... .................................................. € 8,85 
32. C. Baardman, de schrijver en zijn werk........ ........ .......... ................ .......... .................... .............. ..... . € 7,95 

28 



33. Het Langeveer. ................................................................................ ........... ................ .... ...... .. ..... . € 6,60 

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

35. 1899-1999 Nieuws van honderd jaar geleden .............................................................................. .. € 6,80 

36. De Peulenstraat in 1950 .............................................................................................................. .. uitverkocht 

37. Groeten uit Giessendam ............................................................. ............ ............. ............. ..... ...... .. € 8,25 

38. De historie van het pand Buitendams 4 ............................................... ............ ............................. .. € 6,50 

39. Nievers was den dijk echt recht.. ................................................................................................. .. . € 9,20 

40. Groeten uit Boven-Hardinxveld ............................................................................ ......... ................ . € 8.90 

OVERIGE UITGAVEN: 
Het Verleden Nu (fotoboek) ................................................................................................................ € 11 ,3 5 

Buitendams huis-ter-om-op....... ....... ............... ......... ... ..... ......................................... .............. .... ..... ... uitverkocht 

Een wandeling door Binnendams .................... ................. ............ ........ .............................. ....... .......... € 6,80 

Van Geslachte tot Geslacht................................................................................................................... € 15,90 

H 'veld en G'dam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente ...... ........................... ....... uitverkocht 

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

Reobothschool 1860-1985.. ................... .................... ................. .............................. .......................... uitverkocht 

Van hondekarren en hobbel bussen ............................................... .................... .................. ........ ......... uitverkocht 

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

Dr. Aris Graftdijk, Photographie ........................................................................................................... € 11,35 

Herberg De Zwaan .................................................. ....... ... ................. ............................... ................. € 15,90 

Onder ons gezeed ... .. ... .. ........ ... ... ..... ..... ..... ... .. ... ... . ... ... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... .......... ... uitverkocht 

Het verhaal van de dijk....................................................................................................................... € 7,95 

Hoeke Doeme? ........ ......................................................................................................... ................. € 7,95 

UITGAVEN VAN DE STICHTING DORPSBEHOUD 
Van boodschappen doen naar winkelen ............................................................................................... € 2,25 

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

ALLE UITGAVEN ZIJN, TENZIJ UITVERKOCHT, 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 vrijdag 

Museum De Koperen Knop, dinsdag- t/m zaterdagmiddag 13 .00-17 .00 uur. 

LIDMAATSCHAPSNUMMER 

In het vorige mededelingenblad stond een berichtje 
over het lidmaatschapsnummer. 

• \/II:I.1Ullltl' blJdr_o. "00" 00. 
H .. t.IIJ~ ,."j.- vOOr u,", 9' rt 

Het is nu voorjaar 2005 en de acceptgirokaart is nu 
bijgesloten, MET uw nummer. 
Als u geen gebruik maakt van deze kaart, maar op 

J (lIJII'U iCA" 

BUI 'HI'I."I I" 
11 fiN MAIIPJHlIV'ln &1f'UH{\ •• 

----...... -
een andere wijze betaalt, wordt u beleefd verzocht :S:~:: :.- :~7.::::~: .. :",==-.. - . ...-.-......... . 
om ALTIJD uw lidmaatschapsnummer er bij te vermel- .. _-- -- -----
den. 
Dat nummer staat rechts bovenaan op de kaart, zie pijl. (Wel uw eigen nummer invullen) 
Het nummer staat ook op het adresetiket van uw envelop. 

De minimumcontributie voor 2005 is op de ledenvergadering van april 2004 verhoogd met € 1,· 
en is nu € 13,50. Voor leden tot 18 jaar en ouder dan 65 jaar € 11,00. 
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