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VAN DE VOORZITTER
1. Sluimer
Maartse buien die beduien dat de zomer aan
komt kruien!
Een historische uitspraak die ons prikkelt om
de moed er in te houden. Dat vraagt wel enige
omschakeling als je dagelijks geconfronteerd
wordt met storm, hagel, regen en andere grillen en grollen van Pluvius en Aeolus.
Maar het gras wordt al weer groener, de
sneeuwklokjes bloeien en de bomen lopen,
onder aanvoering van de treurwilg, al weer
voorzichtig uit. De godin Flora laat zich niet
onbetuigd. De Historische Vereniging heeft
de eerste winter in Peulenstraat 243 met glans
doorstaan. Het is op zaterdagmorgen meestal een gezellige drukte. Vooral de afdeling
genealogie onder de bezielende
leiding van Arie Koorevaar en
Jan Dubbeldam (die gelukkig
als adviseur bij de HV is gebleven), trekt veel belangstelling.
Het verleden blijft fascineren.
Wie zijn wij en waar liggen onze
wortels?
De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam is nu ook
zo ver dat zij zelf historie gaat
schrijven. Op 14 november 1978
werd de vereniging opgericht.
Met andere woorden: de Historische Vereniging is jarig. Zij
wordt dertig jaar en dat moet
gevierd worden. Wie jarig is
trakteert immers?
We beginnen met een bijzonder mooie jubileumuitgave uit
onze reeks publicaties, het boek
"Gekleed in de Waard". Meer
details over deze 'special' kunt u
lezen onder het kopje 'Activiteiten van het bestuur'.
Ook zal het Mededelingenblad
najaar 2008 een speciaal feestelijk tintje krijgen.
Reden tot bescheiden tevredenheid is ook het toenemende aantal leden. Wij zijn een bijzonder
levende vereniging, die vooral
in de belangstelling staat van

de wat oudere plaatsgenoten. Hoe begrijpelijk
dat ook is, we zouden graag wat jongeren aantrekken. In samenwerking met de bibliotheek
werkt de H.V. ook aan projecten die bestemd
zijn voor de basisscholen en waarin kennis van
cultuur en historie van de regio centraal staan.
Tot slot. We ontmoeten u graag bij onze voorjaarsvergadering met een boeiende lezing op
21 april in De Lange Wei. Het is voor het eerst
dat wij van die lokatie gebruik zullen maken.
Voor de Boven-Hardinxvelders vast een pluspunt. En natuurlijk is het Historisch Informatie
Centrum elke zaterdag van 10 tot 12 uur open,
waar u van harte welkom bent.

REACTIES OP HET MEDEDELINGENBLAD
J.

NAJAAR 2007

F. Teeuw-van der Plas

Meester of juf Wilschut?
Het poëzieversje op pagina 20 uit het album
van Janny van der Plas is niet geschreven door
meester Wilschut, maar door zijn dochter G.
P. Wilschut, in die tijd kleuterjuf op de Rehobothschool. Meester Looy, ondertussen een
bekende persoon bij de Historische Vereniging,
maakte ons erop attent dat de initialen niet
klopten met de voornaam van de heer Wilschut, namelijk Maarten.
Waarschijnlijk heb ik, toen ik het album kreeg
op mijn achtste verjaardag (1950), juf Wilschut
een versje laten schrijven en niet haar vader,
die toen bovenmeester was.
Pauw Pik
Op onze vraag of de persoon op pagina drie
werkelijk "Pauw Pik" was, kregen we twee reacties.
De eerste had het idee dat het "Den Bolkaas"
(bijnaam) was, een oude visser die permanent
op zijn drijverschuit woonde in de buurt van
de rokerij in Boven-Hardinxveld.
Nog later kregen we van Ewoud Klop te horen,
dat de naam van de oude man Teun van de
Bout was en dat zijn bijnaam 'Den Bol~aas'
inderdaad klopt.
Dus nu is het probleem opgelost.
Voor alle duidelijkheid plaatsen we nu een
tekening van de echte Pauw.

Wie, wat, waar?

De VW- bus van Kor Nederveen

Op de foto van de zigeunerwagens in de Peulenstraat, geplaatst in de Mededelingenbladen
van najaar 2006 en voorjaar 2007, kregen we
nog een late reactie. Kor Nederveen vertelde
ons het volgende verhaal. Wij willen u dit niet
onthouden.
In plm. 1966 werd het zuidelijke gedeelte van

'De Peulen' bouwrijp gemaakt, opgespoten.
Dit werd gedaan door aannemersbedrijf Oosterwijk. Zij hadden daar voor het werkvolk
enkele keten neergezet. Melkboer Kor Nederveen had de klandizie. Iedere dag moest hij
naar dat bouwterrein om zijn melk af te leveren. Zo ook die bewuste vrijdag.
Toen hij 's morgens aankwam op het bouwterrein zag hij daar woonwagens staan en voordat
hij het wist werd hij letterlijk en figuurlijk overvallen. Ze namen alles mee wat los en vastzat
tot de koperen bel van de melkwagen toe! Op
zijn protest kreeg hij te horen dat hij het maar
moest opschrijven en dat ze het dus de andere
dag wel zouden betalen. Toen hij wegreed,
riepen ze hem nog na: 'Vergeet niet het op te
schrijven'.

Teun den Ba/kaas

Pauw Pik

Typefoutje
Aan het slot van het artikel over 'De fauna van
de Alblasserwaard in vroeger tijden', op bladzijde 27, is een typefoutje geslopen. De auteur
is mevrouw Or. L H. van Wijngaarden -Bakker.
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Aan het eind van de dag ging Kor Nederveen
zoals gebruikelijk naar het depot van de DMI
(Dordtse Melk Inrichting) aan het begin van
de Peulenstraat, nu Peulenstraat-Zuid, om zijn
melkbussen schoon te maken. Op de terugweg
naar huis zag hij plotseling de woonwagens
aankomen. Hij parkeerde zijn melkauto dusdanig dat de zigeunerwagens niet verder konden. Kor stapte uit om zijn geld te vragen. Er
ontstond een dreigende situatie. De zigeuners

waren duidelijk niet van plan om ook maar een
cent te voldoen. Er waren voldoende omstanders die het zagen, maar niemand greep in.
Toen er bovendien nog een vrouw uit één
van de wagens stapte met een gevulde pispot, die zij over Kor uit wilde storten, was voor
Kor de maat vol en vertrok hij. Dit was het
moment waarop de bekende dorpsfotograaf
Bas Blokland de kans kreeg de bewuste foto's
te maken.
Dit gebeuren liep als een lopend vuurtje door
het dorp. Zodoende werd Kor Nederveen door

ACTIVITEITEN
J

veel meelevende dorpsgenoten aangesproken
en gesteund. Zeker op zaterdag, toen Kor bij
Hotel De Zwaan zijn melk afleverde en daar
de stamgasten ontmoette, die daar onder het
genot van een borreltje de week afsloten.
Velen van hen boden Kor een consumptie aan
voor de schrik en zeiden: 'Had ons toch gebeld
of ingelicht dan hadden wij ze wel gepakt!'
Kor verzon toen ter plekke dat de zigeuners
in Gorkum waren gesignaleerd en wilde direct
met hen op pad. Maar nee, geen sprake van,
geen tijd, juist die zaterdag hadden ze het veel
te druk!

VAN HET BESTUUR

.F. Teeuw- van der Plas

Over strenge winters, schaatsen en
de ijsclub
Op maandag 19 november vorig jaar heeft
de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam haar jaarlijkse najaarslezing georganiseerd
in het Hervormd Centrum, Talmastraat 9 te
Hardinxveld-Giessendam.

HISTORISCHE VERENIGING
HARDINXVELD-GIESSENDAM
ORGANISEERT

EEN BOEIENDE

LEZING
OVER STRENGE WINTERS,
SCHAATSEN OP DE GIESSEN EN DE
75-JARIGE IJSCLUB ST. MORITZ
DOOR

Spreker op deze avond was de heer Jan Rietveld, geen onbekende onder ons. Zijn boeiende
.Iezing over de beurtvaart op de Giessen, twee
jaar geleden, ligt ons nog vers in het geheugen. Maar dit keer ging het over het wel en
wee van Ijsclub Sint Moritz. Deze club is 75 jaar
geleden opgericht. Rietveld had geen moeite
om over dit onderwerp aan de meer dan honderd aanwezigen boeiend en met humor te
vertellen. Met gebruik van een beamer, die
met technisch vernuft werd bediend door de
heer H. Harrewijn, zag men prachtige oude
foto's en filmmateriaal. Wat zijn er veel schaatstochten en andere wedstrijden georganiseerd
door de Ijsclub. Ook de strenge winters in de
vorige eeuw, het kruiende ijs op de Merwede
en alle andere ongemakken die met de kou te
maken hadden, kwamen ter sprake. Vele toehoorders reageerden op de foto's, vooral als er
oude bekenden op te zien waren.

JAN RIETVELD

Hervormd Centrum- Maandag 19 november- Aanvang 20.00 uur
1929
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Eigenlijk miste men in de hoek van de grote
zaal de vertrouwde koek-en- zopie, dat zo echt
bij dit onderwerp gepast zou hebben.
Maar het temperatuurt je in november was toen
nog ver boven nul en volgens Jan Rietveld zou
het pas in februari 2008 een strenge winter
worden. (Zou hij de Enkhuizer almanak geraadpleegd hebben?)
Het was een interessante en ouderwets gezellige avond met een tikkel~e nostalgie en weemoed naar die winters van toen. Alle aanwezi-

Het boek is mede gefinancierd door de Historische Vereniging en zij is hiermee co-producent.
Het mooie boekje is een aanwinst voor de
inwoners van ons dorp. Zeker voor de vooroorlogse generatie.

gen hartelijk dank voor hun komst en de gulle
gaven in de vertrouwde bus bij de uitgang.
Kerstmarkt in De Lange Wei
Zoals elk jaar organiseerde het actIvIteItenteam van De Lange Wei een kerstmarkt in
haar centrale hal. Dit jaar op 12 december. Het
was voor de Historische Vereniging een goede
gelegenheid om acte de présence te geven. De
ons toegewezen tafel met boekjes, publicaties
en brochures werd goed bezocht en ook werden er nieuwe leden ingeschreven. Het aantal
leden op 31 december 2007 bedroeg 930.
Niet gering, wij mogen ons daarom in de regio
de grootste vereniging noemen.

Hardinxveld-Giessendam in de jaren 50
In het kader van het SO-jarig bestaan van
Hardinxveld- Giessendam (samenvoeging in
1957) schreef Dick de Jong het boek 'Hardinxveld-Giessendam in de jaren 50, het collectief
geheugen in zwart-wit'. De omslag is ontworpen door Evert van Lopik en de ruim honderd
foto's van en over het dorp, komen deels uit
particulier bezit en zijn nooit eerder gepubliceerd.
4

Op vrijdag 14 december vond de presentatie
plaats in het gemeentehuis. Waarnemend burgemeester de heer De Jong, kreeg het eerste
exemplaar aangeboden door de schrijver. Na
zijn dankwoord verraste de heer De Jong de
aanwezigen, door een ontroerend en toepasselijk liedje te laten horen over de jaren vijftig,
geschreven en gezongen door Ellyen Rikkert.
Titel: De tranen van de kleine mensen', num~
mer 10 van de cd 'Het bevrijde Nederland'.
Leden van de Historische Vereniging kregen
het boek gratis en dus werden de week daarop
de boekjes in allerijl ingepakt door de heer De
Rover, onze vaste distributeur van de mededelingenbladen en publicaties. Dit ging niet
allemaal zonder slag of stoot, want 930 boeken
verpakken in een envelop gaat veel tijd kosten.

De heer De Rover

Zeker toen bleek dat de gebruikelijke enveloppen te klein waren. Ons bestuurslid de heer Jan
Dubbeldam, spoedde zich daarom naar een
verpakkingsspecialist en had al gauw de juiste
maat enveloppen (met bobbel~es) besteld. Het
kostte de penningmeester een flinke duit en
het werd even stressen, maar de meeste leden
hebben hun boekje toch vóór de kerstdagen
ontvangen. Dat leverde weer veel kijkplezier in
die gezellige tijd en onze leden waren gul met
hun vrijwillige bijdrage.

Evaluatie fototentoonstelling 50 jaar
Hardinxveld-Giessendam
De reizende foto-expositie langs de openbare
gebouwen en verzorgingshuizen van Hardinxveld-Giessendam, is een groot succes geworden. De mooie vergrote foto's van heel veel
plekjes in het dorp in de vijftiger jaren, met
daarnaast dezelfde plekjes zoals het er in 2007
uitzag, gaven veel kijkplezier. Er ontstonden
vaak leuke gesprekjes met de bezoekers onderling en zo kreeg men soms nog meer te horen
over de tentoongestelde foto's.
Jaap van Houwelingen, die deze activiteit op
zich had genomen, (samenstelling, vervoeren
enzovoort), kan terugzien op een geslaagde
actie.
Fotoboeken voor de verzorgingshuizen
Geruime tijd geleden kreeg de Historische Vereniging uit het archief van Pedaja twee fotoalbums met oude plaatjes van ons dorp. De
foto's en ansichten zaten tussen fotohoekjes.
De albums waren erg kwetsbaar en vielen bijna
uit elkaar.

Inpakken

Eiland in de Wiel
Veel is er al gesproken over het eiland in de
Wiel. In het vorige Mededelingenblad werden
personen genoemd die zich het lot van dit
eiland aantrekken. Mensen met hart voor de
zaak. Mevrouw De Ruiter en de heer Brand-

Het idee om de foto's te bewerken en te vergroten, werd enthousiast ontvangen. Zo kon er
niet alleen voor de bewoners van Pedaja een
kijk- en fotoboek gemaakt worden, maar ook
voor de andere verzorgingshuizen, namelijk De
Lange Wei en Tiendwaert.

wijk, alle eer komt u toe.
De verlichting tijdens de laatste weken van het
jaar 2007 werd door veel mensen zeer gewaardeerd. Volgend jaar hopen we een kerstboom
te plaatsen.

Er worden twee delen gemaakt. Eén boek over
Giessendam en één over Hardinxveld. De foto's

=:;

=--- --:::::,-=- ;--~-

-

hebben een bijschrift, zijn vergroot en geplastificeerd, zodat ze tegen een stoo~e kunnen.
Het geheel is als een losbladig systeem in een
map verzameld. Met het bekijken van de foto's
5

maken de bewoners als het ware een wandeling door het dorp. Kenmerkende plekjes, de
meeste scholen en kerken, veel uit 'de tijd van
toen' is te zien.
Het Giessendamse deel is gereed en zal in de
loop van april 2008 aan de activiteitenbegeleidsters van Pedaja, De Lange Wei en Tiendwaert aangeboden worden. We hopen dat
deze albums intensief gebruikt gaan worden en
zo gespreksstof en herinneringen zal opleveren.
Mocht blijken dat er nog aanpassingen nodig
zijn, dan kunnen die door onze Historische Vereniging alsnog gerealiseerd worden. Is dit niet
het geval, dan wordt het deel over Hardinxveld
op dezelfde manier samengesteld.

Het bestuur van de Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam, hoopt dat dit project jaarlijks of in ieder geval regelmatig op
de scholen wordt uitgevoerd en dat zo de interesse in de historie van ons dorp bij kinderen
wordt gewekt en in stand blijft.
Workshop Goede Zaken
Met steun van de plaatselijke Rabobank Foundation en Stichting DOEN is Goede Zaken
als korte workshop ontwikkeld. Doel van die
workshop is een introductie bieden aan verenigingen en stichtingen om te leren gebruik
te maken van wat maatschappelijk betrokken
ondernemingen te bieden hebben aan kennis
en kunde van medewerkers, en aan bedrijfsmiddelen.

Het verhaal van de dijk
Al jaren is de Historische Vereniging bezig om
de plaatselijke scholen warm te krijgen voor
lessen over de geschiedenis van HardinxveldGiessendam. Daar het vaak ontbreekt aan tijd
en kennis bij de leerkrachten heeft een team
van de Goudse PABO 'De Driestar' een project
ontwikkeld voor de scholen van HardinxveldGiessendam, dat de naam kreeg:'Het verhaal
van de dijk'.
In 2005 werd het project gestart onder leiding
van de heren Van Nieuwkoop en Ritmeester,
beiden werkzaam op De Driestar.
Verder werkten ook de plaatselijke bibliotheek
(zoeken in de archieven op internet en boeken), de Historische Vereniging, (foto's en
archiefstukken) en Museum De Koperen Knop,
(oude interieurs en speurtocht door museum
en museumtuin) eraan mee.
Na een proeftijd van een jaar zullen enkele
scholen het project starten in april 2008.
Dit gaat gepaard met een speciale opening in
Museum De Koperen Knop.

Samen iets maken van een organisatie, met
vrijwilligers, leden, soms familie of kennissenkring van de leden, er kunnen vaak onverwachte mensen opduiken die iets voor de vereniging kunnen bijdragen, en dan nog steeds
zonder munten! Bijvoorbeeld: Wij geven informatie en foto's aan een bedrijf, dat maakt er
een boekje van voor zijn werknemers en wij
krijgen dat boekje ook voor onze leden. Zo zijn
er nog vele voorbeelden te noemen.
Al met al een geslaagde workshop en voortreffelijk georganiseerd door de Rabobank.

Van de Wilhelminaschool is bekend dat het

'Gekleed in de Waard'

team enthousiast aan het werk is gegaan en er
zijn, naast het project, nog diverse leuke activiteiten bedacht.
Zo ook een puzzeltocht langs de monumenten van het dorp (samengesteld door de Historische Vereniging) waar de leerlingen van
de bijzondere monumenten en plekjes foto's
nemen om er later in de klas een collage van
te maken.

Na bijna 10 jaar is het nu zover! Het boekje
over de kleding van de Alblasserwaarders in de
vorige eeuwen is eindelijk klaar. De schrijver,
Herman Roza, is een gedreven verzamelaar van
oude kleding en mutsen, niet alleen van de
Waard, maar ook van streken die ver van dit
poldergebied liggen. Na een door Roza gehouden lezing over zijn verzameling in Museum De
Koperen Knop, werd Roza gevraagd om de
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De Historische Vereniging kreeg een uitnodiging om aan de workshop deel te nemen.
Het was voor twee van de negen bestuursleden, J. van Houwelingen en J.F. Teeuw-van der
Plas, een unieke kans om ook eens de ideële
kant van zaken doen te horen uitleggen. Hoe
mensen en middelen, maar juist geen munten gebruikt kunnen worden. Samen met een
bedrijf iets ondernemen waar men beiden sterker en beter van wordt.

,
kennis over streekdrachten, die hij in de loop
van zoveel jaren had opgedaan en ontwikkeld,
op te schrijven.
Hij ging ermee akkoord, maar door verschillende omstandigheden kwam het er niet van en is
het op een laag pi~e komen te staan.
Tot in 2005 het heft in handen werd genomen
door de Historische Vereniging die weer contact zocht met Herman Roza met de vraag:

"De vereniging is bereid het boek te financieren en uit te geven, en of de heer Roza nog
interesse had?" Gelukkig was het antwoord
positief en toen zijn de bestuursleden j. van
Houwelingen en j.F. Teeuw-van der Plasaan de
slag gegaan. Ook Ali en Dick de Jong en Willy
van Dam van Museum De Koperen Knop, hebben hun steentje bijgedragen. Het prachtige
boek is vormgegeven door Evert van Lopik,
kunstenaar in hart en nieren.
Het boek "Gekleed in de Waard. een overzicht van streekkleding in de 1ge en 20e
eeuw" door Herman Roza. verschijnt in mei
2008. De presentatie zal plaats vinden op 17
mei in Museum De Koperen Knop.
De Historische Vereniging staat erom bekend
dat zij haar leden verwent. In de mooiste
maand van het jaar wordt dit prachtige boek
bij u bezorgd, zonder bijkomende kosten.
Acceptgiro
Bij de verzending van dit Mededelingenblad is
een acceptgiro voor de contributie van het jaar
2008 bijgesloten. Wellicht een gelegenheid om
uw dankbaarheid voor dit mooie nieuwe boek
te tonen.
Afscheid bestuurslid Jan Dubbeldam
Dertig jaar heeft Jan Dubbeldam zich met hart
en ziel ingezet voor de vereniging. Het was zijn
grote hobby en toch wist hij zeker dat 2007
zijn laatste jaar als bestuurslid zou zijn.
Wij respecteren zijn besluit en danken hem
voor het vele, vele werk dat hij sinds de oprichting van de vereniging (1978) heeft verricht.
Op 29 december, de laatste zaterdag van het
jaar 2007, heeft het voltallige bestuur van de

Pop in Waardse kleding
Schenking

Mevr. j.A. den Breeijen-van der Laan
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JAN DUBBELDAM

NEEMT AFSCHEID

1978

1988

Penningmeester

jan Dubbe/dam

derde van links, met het voltallige

jan Dubbeldam,

Eelco Brinkman

en Dick

Met een verslaggever

8

de jong

bestuur - 1988

Stickeren

In het HIC

Onze voorzitter, de heer Sluimer, gaf te kennen dat het bestuur eigenlijk in moeilijkheden
kwam nu er geen beroep meer kon worden
gedaan op de goede adviezen van de heer
Dubbeldam. "Zou het mogelijk zijn dat je nu
benoemd wordt als adviseur?", zo vroeg hij.
Gelukkig was het antwoord positief en is het
bestuur een bestuurslid armer, maar een adviseur rijker.

Historische Vereniging afscheid genomen van
haar trouwe medebestuurder jan Dubbeldam.
Dit onder het genot van een gezellige lunch in
een historisch verantwoord etablissement.
Natuurlijk werd jan gefêteerd en kreeg een
weekend- arrangement aangeboden, waar
hij samen met zijn vrouw in april gebruik
van hoopt te maken. Arnold de Haan (met
pet) beëindigde zijn speech met een letterlijk
gebaar en een figuurlijke uitdrukking: "Voor
jou jan, petje af!" , en overhandigde hem een
'oorkonde en medaille'.

Ook blijft Dubbeldam, samen met Koorevaar,
de genealogievragen van onze leden en nietleden beantwoorden. Ook het maandelijks
genealogische spreekuur in de bibliotheek aan
de Pietersweer (elke tweede woensdag van de
maand), blijven de heren verzorgen.
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Van jan Dubbeldam en zijn vrouw jany Dubbeldam-van der Waal van Dijk, kreeg het bestuur
de volgende mail:
"Lieve allemaal,
Hoewel het voor ons niet had gehoeven kijken
we met genoegen terug op deze middag.
Het begon al goed toen de Bentley met de in
het chic grijs gestoken chauffeur voorreed.
We wisten niet waar de rit naar toe zou gaan.
Pas toen Kinderdijk op de borden verscheen
werd het ons duidelijk.
Fijn dat het bestuur helemaal compleet was om
ons te verwelkomen.
De goede sfeer en de gemeende woorden van
de drie sprekers hebben ons ontroerd.
Dertig jaar Historische Vereniging zit diep verankerd in ons bloed en is er niet zomaar uit te
wissen.

Hartelijk dank voor deze fijne
De bloemen hebben al een
het "Iin~e van de koningin"
de trui en het aangeboden
we nog lekker te goed.

We zijn blij als 'adviseurs' jullie te mogen
ven dienen.

jan en jany

EEN INTRICEREND

middag.
plekje gekregen,
zit nog steeds op
weekend houden

blij-

CEDICHT

Arnold de Haan

Nog niet zo lang geleden ontving onze vereniging van de familie Klijn-Guis een aantal
archiefstukken in bruikleen. Hieronder bevinden

Het gedicht van 1755.

zich onder andere enkele hypotheekakten, een
testament, de verkoopvoorwaarden
van enkele
percelen land, een verantwoording van de ontvangsten van de diaconie van de Nieuwe kerk te
Hardinxveld en enkele persoonlijke stukken. Al
deze zaken dateren van de tweede helft van de

vouwen in het papier het stuk moeilijk leesbaar
was geworden, werd een transcriptie gemaakt
die hier onder is afgedrukt.

18e en het begin van de 1ge eeuw.

Omdat door het verbleken

loof God
Ad(ieu?)

den

14 Maart 1755

meester in matres

Al die schoolkindertjes

Als archivaris van de vereniging krijg ik dit soort
originele stukken van die ouderdom niet vaak
onder ogen en het zal u niet verbazen dat mijn
, interesse direct was gewekt. Onder de genoemde zaken bevond zich één stuk dat mij bijzonder intrigeerde. Ofschoon het stuk aanvankelijk
moeilijk leesbaar was, werd al snel duidelijk dat
het hier een gedicht betrof dat een scholier, bij
het verlaten van de lagere school, schreef als
dank aan zijn meester. Het fraai gekalligrafeerde
stuk was gedateerd maart 1755 en ondertekend
met de initialen RVM. De meester voor wie dit
epistel was geschreven, heette meester Bakker.
10

van de inkt en de

alle gaar

het is het le(ste? )al van
menschien

de jaar

het best al van mijn leven

meester bakker blieije mijn eens bon te geven

de son begint te hogen dan beginnen
de paagjes te drogen als de leeuwerken
beginnen te zingen dan sallen de boeren

als

met rijfe en vurken na het velt toe springen

en als het dan moij weer is dan salie de
boeren

haar velt spitten

en saijjen

en maijjen en hoijjen en mennen
en werken op den velden en op den
akker meester bakker ik dank u
van harte seer voor (uw) opregte

leer

Door mijn gedaan door mijn geschreven
meester bakker blieije mij
eens bon te geven het beste is in mijn
pen gebleven hadter beter uijt gegaan
hatter beter op gestaan
1755
Uwe 0 W Soon
AO

RVM

1755
Allereerst iets over het gedicht op zich. De
schrijfwijze is in onze ogen soms wat merkwaardig en komt zelfs wat vermakelijk over.
We moeten ons echter realiseren dat er in die
tijd nog geen vaste spelling bestond en dat de
schrijfwijze van bepaalde woorden daardoor
min of meer fonetisch was.
Dat heeft wel tot gevolg dat van sommige
woorden op het eerste gezicht de betekenis niet
zo duidelijk is. Het woord "paagjes" is daar een
voorbeeld van. Uit het zinsverband blijkt dat
hier "paadjes" gelezen moet worden."Paagjes"
is onmiskenbaar de "gekuiste" versie van het
gesproken dialectwoord "paaichies".
Het in de eerste zin voorkomende "mester
in matres" zal ook niet direct voor iedereen
duidelijk zijn."Matres" betekent in feite eveneens meester(s) (meer bekend is de vrouwelijke
vorm maitresse). De betekenis is dus zoiets als
"meester der meesters".
Verder komt in het gedicht tweemaal de zinsnede voor "blief je mij eens bon te geven". Wat
hiermee wordt bedoeld is niet helemaal duidelijk. Het woord "bon" is een Frans woord en
betekent goed. Wellicht wordt hier een soort
bewijs van goed gedrag gevraagd.
Ten slotte staat er onder het gedicht "uw d
w soon". Dat " d w" staat ongetwijfeld voor
"dienstwillige" zoals dat nog in officiële brieven
tot halverwege de vorige eeuw werd gebezigd.
Het woord "soon" wordt hier in overdrachtelijke
zin gebruikt.
Een interessant gedicht dus, maar wIe IS nu
RVM en wie was meester Bakker?
Om te zien of in de andere stukken van dit
bruikleen een aanwijzing te vinden zou zijn,
werden deze doorgelezen op het voorkomen
van een naam die aan de initialen RVM gekoppeld zou kunnen worden.

Het geluk was met ons, want in een hypotheekakte van 1821 komt als hypotheeknemer voor
Roei Vermeulen. Omdat dit de enige naam in
de stukken was die de juiste initialen opleverde
richtte het onderzoek zich verder op deze RoeI.
Aanvankelijk leek deze Roei niet direct in aanmerking te komen als schrijver van het gedicht,
want als we er van uitgaan dat hij in 1755, bij
het verlaten van de lagere school, ongeveer
16 jaar moet zijn geweest, dan zou hij in 1821
toch al meer dan 80 jaar moeten zijn geweest
en wie gaat er zich op die leeftijd nog in de
schulden steken?
Was dit dan misschien een zoon van onze
schrijver?
Hoe het ook zij, de Roei van de akte van 1821
wordt vermeld als koopman wonende te Gijbeland in het huis nummer 9 en hij leent 2000
gulden van Leendert Wisboom, dijkbaas te
Hardinxveld met als onderpand een boerderij
met bijbehorende landerijen in Ottoland.
In de hoop dit raadsel te kunnen oplossen
werd de hulp ingeroepen van onze zustervereniging de HV Binnenwaard en met name van
mevrouw B. Tukker-Rouwert Boer. Dank zij de
door haar aangedragen genealogische gegevens kon dit verhaal tot een goed einde worden gebracht.
Wat blijkt?
In 1653 trouwt te Oud-Alblas ene Nanning Cornelis met Aeltgen Roelants.
Zij krijgen een zoon die Roelant wordt
genoemd. Op het platteland zijn in die tijd
nog maar weinig mensen met een officiële
achternaam en worden patroniemen gebruikt.
Omdat zijn vader Nanning heet, wordt de
zoon Roelant Nanning genoemd. Op latere \
leeftijd gaat hij zich "Vermeuien" noemen, en
komt hij in de archieven voor als ene Roelant
Nanning(h) Vermeulen. Roelant is schipper en
koopt in 1724 een huis op de Vuilendam.
Roelant trouwt twee keer, de eerste keer in
1684 met de Bleskensgraafse schoolmeestersdochter Suzanna Pieters van Baasbank en na
haar overlijden hertrouwt hij in 1707 met jannigje jans van de Graaf.
Uit dit tweede huwelijk wordt omstreeks 1710
een zoon johannes geboren. johannes wordt
eveneens schipper en huwt in 1730 te Brand11

wijk met Engelina de Vos.
In 1739 krijgen zij een zoon die naar zijn opa
Roei wordt genoemd.
Aan de Vuilendam was geen school en dus
ging de jonge Roei naar school in het nabije
Ottoland waar meester Bastiaan Bakker sinds

1730 de jeugd onderwees.
Dat meester Bakker zich naar behoren van zijn
taak heeft gekweten en bij de jeugd geliefd
was, blijkt wel uit het gedicht dat Roei schreef
toen hij in 1755 op 16 jarige leeftijd de school
verliet. Hij heeft niet kunnen vermoeden dat
zijn gedicht ruim 250 jaar later nog eens zou
opduiken in Giessendam.
Roei Vermeulen huwde met Aaltje Bakker. Hij
overleed in Brandwijk 13-10-1823 en was toen
84 jaar oud. Zijn vrouw Aaltje overleed al eerder op 17-11-1811.
Zij hadden geen zoon die ook Roei heette,
zodat de Roei Vermeulen die in 1821 geld leende van de Hardinxveldse dijkbaas wel dezelfde
moet zijn. Waarom Roei op zijn 82 ste jaar nog
zo veel geld nodig had, is maar de vraag. Op
de hypotheekakte staat aangetekend dat de
rente van 5% in 1822, 1823 en 1824 is betaald
en dat de lening in 1825 is afgelost. De laatste
rente en de aflossing zullen, na het overlijden
van Roei, zijn betaald door zijn zoon Johannes
Vermeulen. Vermoedelijk met als reden dat de
boerderij waar de hypotheek op rustte daarna
onbezwaard kon worden verkocht.
Overigens huwde deze Johannes, die ook weer
naar zijn opa was vernoemd, met Stijntje Kleijn.
Het lijkt aannemelijk dat via deze Stijntje het
archiefstuk, dat de aanleiding vormde tot dit
verhaal, in het bezit van de familie Klijn is
gekomen.

HET VERHAAL VAN PARLEVINKER JAN EGAS
A. C. Koorevaar

Na de lagere schooltijd, op 12 jarige leeftijd,
ging Jan Egas met zijn vader mee het water op
om het schippersvakte leren. Zijn vader had een
zeilaak, waarmee men griendhout vervoerde uit
de Biesbosch naar diverse waterwerken waar
men zinkstukken maakte. Het was voor een 12

knecht, zetschipper bij Kees Boelhouwer. Men
bracht veel rijshout naar diverse waterwerken tot
zelfs op Texel toe. Dan was men wel een paar
weken onderweg, vooral als er weinig wind was
en ze naar Haarlem en Leiden moesten.

jarige jongen een hard bestaan in weer en wind,
maar na 3 jaar ervaring bij zijn vader, ging Egas
als schippersknecht varen bij Piet de Jong.
Deze schipper vervoerde zand en grind. Na 2
jaar ging hij naar Thijs Zwets. Die vervoerde
suikerbieten uit de Biesbosch naar Puttershoek.
Zodoende werd Egas na jaren als schippers-

Daarna ging Egaswat dichter bij huis werken als
zandschipper op een zandschuit bij de baggerfirma Bakker uit Gorinchem. Men haalde zand
op de Maas en bracht het naar Gorinchem voor
de aanleg van uitbreiding 'West'. Maar Egashad
iets op andere rivieren gezien, dat hij ook op
de Merwede wilde gaan proberen, zelfs·andig

schipper, maar dan als parlevinker. Voor degenen die niet weten wat dit is: het is een Winkel
van Sinkei, maar dan op het water.
In 1920 begon Egasvoor zichzelf als parlevinker
te varen met een houten roeiboot uit Boven-Hardinxveld, de Merwede op, volgeladen met aardappelen, groente, brood, melk, eieren, klompen
enz. Het was in die tijd een hele kunst om de
parlevinkerboot vast te maken aan de laverende
zeilschepen en rijnaken die voortgetrokken werden door stoomsleepbootjes. Later werden dat
raderboten. Maar Egas, gehard door de jaren
heen op het water, zette door. Als hij te ver mee
afgezakt was met de zeilschepen en hij weer
terug naar Boven-Hardinxveld moest zien te
komen, zette hij een zeil~e bij.

J

De zaken gingen goed op het water. Elke avond
kwam Egas leeg terug, men noemde dat los,
alles verkocht.
Na enkele jaren kocht Egaseen ijzeren boot, een
gegalvaniseerde, van de Marine uit Gorinchem,
met een motor er in. Een Bubbie-motor, zonder
uitlaat. Dat was natuurlijk een hele verandering,
niet meer op de riemen. Omdat er geen uitlaat
op de motor zat, hoorde moeder de vrouw haar
man al in de verte aankomen, ook al zag ze
hem niet als het mistig was.

Na een poosje met deze boot gevaren te hebben besloot Egaser één meter tussen te zetten,
dan kon hij meer meenemen. De firma Damen,
pas begonnen in Den Bout, deed de verlenging
in een week. Nu had Egas voor die tijd een
flinke boot van 7.5 meter lang. Maar hij was
wel wat onstabieler geworden. Het beviel hem
goed, een boot met een motor erin, vooral als
hij 's avonds leeg naar huis moest en tegen de
stroom in moest varen en het vastmaken aan
zeilschepenging nu heel wat gemakkelijker.
Na een paar jaar werd deze boot alweer te
klein. De proviandspullen breidden zich alsmaar
uit en Egas kocht in Leeuwen aan de Maas een
grotere boot, die hij had laten bouwen, van 8
meter lang en 1,80 breed. Zodoende had hij
een druk bestaan, vooral met het laden en lossen van de boot. Alles moest over de dijk, via
de trappen die men aangebracht had in de dijkglooiing, gesjouwd worden naar de derde dam,
zo noemde men dat, recht tegenover Klop, het
benzine.station. Daar aan het einde van de dam
of krib lag de parlevinkerboot. Daarom was
Egasop zoek naar een plaatsje waar hij aanlegsteigers kon maken voor het laden en lossen.
Een voor hoog, een voor laag water. Egas kocht
toen een stukje staatsgrond en staatswater van
Gerdina v. d. Hoff, weduwe van Adrianus Hendrikus Blokland en vroeg aan de minister van
Rijkswaterstaat een bouwvergunning om een
aanlegsteiger te maken voor het laden en lossen
van de parlevinkboot op 16 augustus 1927.
De minister zag wel wat in de parlevinkerij van
Egas en gaf deze vergunning op 17 december
1927 tegen een huurprijs van 5 gulden per jaar.
Men kon aan het werk. De hele familie Egas
werkte mee en het werden mooie steigers van
14,5 meter lang, vanaf de dijk aangelegd, een
voor normaal tij of laag water en een voor
hoog water. Het werd voor Egas een stuk
gemakkelijker de parlevinkerboot te laden of te
lossen. Zodoende zag men op de steigers altijd
wel proviand staan, hetzij lege, hetzij volle kratten met allerlei waren: melk, vis, brood, klompen, levensmiddelen enz. daar neergezet door
de leveranciers, o.a. Bart de Rooij, leve'nsmiddelen, Aart Smit, vis en bakker Suiker leverde
het brood. Het ging prima met de parlevinkerij. Op 25 januari 1929 ging Egas ook benzine en petroleum verkopen, alleen vanaf zijn
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huis. In 1930 werd de parlevinkerij uitgebreid
met manufacturen. De bedoeling van Egas
was schipperstruien en wanten te verkopen en
hij vroeg een stalencollectie aan bij de firma
A.Weinreich in Hasselt, Overijssel.
Deze firma zag er wel wat in om manufacturen
te leveren aan een parlevinker, en men stuurde
Egas een monsterzending truien, kousen en
andere goederen en een stalencollectie van alle
soorten manufacturen van kinder-, dames- en
mansgoed tot directoires in alle maten en soorten. De boot werd gaandeweg voller en Egas
kon zijn proviand moeilijk meer kwijt. Het was
op het laatst worstvol, want alles moest droog
worden opgeborgen en op het brede water
van de Boven-Merwede konden er flinke golven staan bij harde westenwind. Daarom kon
hij bij harde wind bijna niets op het bovendek
kwijt, alleen de kratten melk en de klompen.
Maar ook op het water werd het steeds drukker
en er kwam meer golfslag door de hardlopers
en steeds meer werden de zeilschepen vervangen door motorschepen. In het begin aangedreven door een zijschroef of een ijzeren hond,
zoals men die ook wel noemde. Deze motor
zette men op het voordek en de aangedreven
as en schroef liet men dan aan stuurboordzijde
zakken. Deze kon maar één richting op draaien. Kwam men bij een sluis, of wilde men aan
de kant aanleggen, dan haalde men de as met
de schroef omhoog met een klein handliertje.
Later kwamen daar ook de opduwertjes bij,
een motor ingebouwd in een grote roeiboot
die dan tegen de kont van het schip duwde.
Deze konden ook achteruit, of afremmen als
het nodig was bij de sluis of aanlegplaats.
Maar de zaken op het water liepen goed bij
Egas, daarom besloot hij een nieuwe parlevinkerboot te laten bouwen bij de firma M.
Damen in Hardinxveld die net begonnen was
in een oude hoepmakersschuur bij de ijzergieterij. Een boot, 8,5 meter lang en 2.20 meter
breed. De aandrijving was een A- Ford motor
van een auto met een omgebouwde versnellingsbak, die men bediende met 3 handels.
U begrijpt wel dat er heel wat kunst bij kwam
kijken om met zo'n parlevinkerboot te varen.
En het mooiste was wel dat Egasook een afdak
boven zijn hoofd had laten aanbrengen naar
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eigen inzicht en ontwerp, samen met Damen.
Egaswas dan ook dik tevreden met zijn nieuwe
boot. En Damen ook, uiteraard, met zijn eerste gemaakte parlevinkerboot. Maar Egas ging
met de ontwikkeling op het water mee. Ook
op de rivier kwamen steeds meer hardlopers
en rijnaken en om al die schepen te voorzien
van proviand, moest de motor vol aan om aan
de schepen vast te kunnen maken, want inhouden was er bij de meeste schippers niet bij, op
een enkele na. Vooral bij de rijnaken niet, dat
kon gewoon niet. Maar na enkele jaren hiermee gevaren te hebben, bestelde Egas ook nu
weer bij de Gebr. Damen, naar eigen inzicht,
een nieuwe boot, lang 9.75 meter, breed 2.80
meter en 1.20 meter hol. Met schuifluiken
aan bakboord en stuurboord en een 4cilinder
motor met een handel die vooruit en achteruit
bediende. Op 29 september werd het contract
gesloten en 10 weken later kreeg Egas zijn
mooie nieuwe parlevinkerboot, afgeleverd in
de menie en glasdicht. Het was voor hem een
goede tijd. De boot zat dan ook weer propvol
met proviand en deze boot was goed bestand
tegen het soms woeste water van de BovenMerwede en de Waal.
Egas stond bij de schippers hoog in aanzien
wat zijn kwaliteit betrof. Men stuurde hem
kaarten vanuit Rotterdam, daar stond dan op
wanneer men dacht tot Boven-Hardinxveld te
zijn gevaren. Want de schippersvrouwen wilden graag het brood van Egas, gebakken door
bakker Suiker en veel koffie. Die namen de
Duitse vrouwen mee om te verhandelen. Men
nam dan voor een paar weken brood en proviandspullen tot ze weer teruggevaren waren en
Egas de vrouwen weer voorzag van proviand.
Egas had trouwens met brood veel op. Hij zei
altijd: 'De verhoudingen in geldswaarden kon
men het best vergelijken met de prijs van het
tarwebrood van vroeger en nu'. Ook stond
Egas bekend als een man met een goed verstand, dat zeiden de schippers die hij voorzag
van proviand. Hij had altijd wel tijd voor een
gezellige babbel op het water. Ook bracht Egas
wel eens schepen vanuit de sluis te Gorinchem
naar Woudrichem, de Maas op. Deze schepen
kwamen vanuit de Keulse Vaart, zoals het Merwedekanaal vroeger heette en ze hadden dan
te weinig kracht om vooruit te komen tegen de

sterke stroom. Met de parlevinker meeduwend,
was men na een uurtje varen op de Maas bij
Woudrichem, waar geen stroom stond. Hier
konden de schippers weer alleen verder, maar
dan kochten de vrouwen tegelijk weer proviand bij Egas.
Maar na enkele jaren merkte men ook op het
water de crisis. De schippers lagen vaak stil.
Het duurde soms weken voor men weer een
vracht had naar Duitsland. Zodoende werd het
ook op de rivier stiller. Minder schepen op de
Merwede, de verdiensten werden minder en
de spoeling dunner, zei men langs de dijk. Het
werd zelfs zo slecht dat enkele andere parlevinkers er mee stopten en probeerden op een
andere manier de kost te verdienen, o.a. Piet
Koorevaar en de Gebr. De Rover. Zodoende
konden andere parlevinkers blijven bestaan.
In 1940 brak de oorlog uit en toen werd het
voor de parlevinkers veel moeilijker om aan
proviand te komen. Het werd zelfs zo erg, dat
Egas zijn boot moest verstoppen voor de Duitsers, omdat zij de boot wilden gebruiken. Hij
verstopte de parlevinkboot in de griend, bij de
derde dam, recht tegenover Klop Watersport,
maar na een poosje namen de Duitsers
het enige huis in beslag dat buitendijks stond
en zij wilden dat de griend gekapt werd. Dat
gaf een beter schootsveld naar de rivier toe.
De griend werd gekapt in een dag tijd, zonder

dat Egasdat wist. Zijn boot kwam te voorschijn
en werd gevorderd. De Duitsers voeren er elke
dag mee naar de overkant, dus naar Werkendam.
Egas voor geen kleintje vervaard en niet bang
uitgevallen, ging naar dat huis, waar de SS
ingekwartierd was en hij zei op z'n schippersmanier, dat als zij z'n boot gebruikten, zij er
ook zuinig op moesten zijn en wanneer zij weer
uit dat huis zouden vertrekken de boot weer
aan hem terug moesten geven. Want het was
zijn boot, waarmee hij de kost moest zien te
verdienen voor zijn vrouwen kinderen. Egas,
niet benauwd, keek de Duitse commandant
aan en zei: 'Een man een man, een woord een
woord'. De commandant knikte en beloofde
dat.
Egas zag zodoende elke dag zijn boot varen
op de Merwede en dan stond het huilen hem
nader dan het lachen. Na een paar jaar hoorde
Egas op den dijk dat de Duitsers de volgende
dag uit het huis en naar Duitsland gingen. De
bevrijding was dichtbij en Egas stoof op de
Duitse commandant af en zei tegen hem: 'Een
man een man, een woord een woord. Je hebt
geen woord gehouden, want nu je weg gaat,
naar Duitsland terug, ligt mijn parlevinkboot
aan de overkant van de rivier, hoog en droog',
Met zijn door weer en wind getaande gezicht
maakte Egas zoveel indruk op de commandant
dat deze aan zijn manschappen opdracht gaf
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de boot terug te halen. Egas kreeg zijn mooie
boot terug, waar hij altijd al zo trots op was. De
schade viel mee, hoewel er toch een paar flinke
deuken in zaten. Egas stuurde na de bevrijding
een schadeformulier naar het Ministerie van
Wederopbouw, voor de schade veroorzaakt
door de Duitsers. Maar hij heeft lang moeten
wachten. Dertien jaar later, in 1958, kreeg hij
voor de geleden schade f. 352,00
Na de boot te hebben opgeknapt, ging' Egas
weer met zijn parlevinkerboot het water op,
nog niet om te gaan parlevinken, want de proviandartikelen waren schaarsen op de bon.
Egas verhuurde zich voor een jaar met de boot
bij Rijkswaterstaat, de baggerfirma van Van
Oord uit Werkendam. Deze firma moest het
herstel van de Moerdijkbrug uitvoeren en Egas
vervoerde de hoofdingenieur, die de leiding
had bij dat herstel.
Als Egas op zaterdag naar huis ging, nam hij
nogal eens drijverschuiten op sleeptouw mee
naar Boven-Hardinxveld, tot de visafslag. Deze
vissers waren meestal de hele week van huis en
leefden op hun bootje. De visafslag was naast
het veerpont je
Hardinxveld-Werkendam. Zij
gingen dan bij sterke stroom en het tij tegen
ook wel eens door de Biesbosch, na eerst een
stukje over het Hollands diep gevaren te hebben. Deze drijverschuiten waren afgeladen met
vis, paling enz. want men was de hele week
van huis en er waren beunen in de schuiten om
de vis goed vers te houden. Men kwam dan
bij de sluis in Werkendam en hoefde dan maar
een klein stukje over de Nieuwe Merwede te
varen, over te steken en men was bij de visafslag. Egas moest dan nog een paar kribben
hogerop, maar was dan ook zo bij zijn aanlegplaats. Op maandagmorgen vroeg voeren de
drijverschuiten weer achter Egas aan naar de
Moerdijk om weer de hele week te vissen op
het Hollands Diep en in de Biesbosch. Maar
Egas had ook zijn zoon jan meegenomen in de
boot om het varen te leren.
Zoon Teus deed al de boodschappen langs de
dijk met de transportfiets. Een fiets met een
grote mand voorop. Vader zag wel wat in jan,
want hij had de kunst van het varen en vooral
het aanleggen snel onder de knie. Na een paar
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weken meegevaren te hebben, kocht vader
Egas een oude boot voor jan, van de baggerfirma A. van 't Verlaat in Hardinxveld voor fl.
700,00. Egas gaf het roer aan jan over met
toestemming van de hoofdingenieur en ging
de boot naar eigen inzicht opknappen tot parlevinkerboot, bij de firma Damen. Het Fordje
ging er uit en Damen bouwde er een c.lm.
motor in voor de prijs van fl. 3000,00. Hij voer
met de opgeknapte boot naar Moerdijk en na
toestemming van de hoofdingenieur bleef jan
met deze boot varen bij de Moerdijkbrug. Het
contract werd weer met een jaar verlengd.

Vader Egas voer weer terug naar Hardinxveld
en laadde zijn boot weer met proviand, voor
zover die te krijgen was en begon weer te parlevinken. Hij had het weer goed naar zijn zin
op het water en voorzag na vele oorlogsjaren
de schippersvrouwen van proviand.
Na een jaar, toen het contract was afgelopen
en de Moerdijkbrug klaar was, kwam jan met
de boot naar huis, laadde die ook met proviand en probeerde ook met parlevinken zijn
brood te verdienen.
In 1951 diende Egas een verzoek in bij Rijkswaterstaat om het aangeslibde zand te mogen
laten wegzuigen bij zijn aanlegsteiger. Want
door de jaren heen was het zo aangeslibd dat
de Egassenbij halftij al aan de grond liepen en
dus niet meer aan de steiger konden komen
en moesten wachten tot het water weer hoger
kwam. De vergunning kwam na een maand
door de brievenbus vallen en Egas mocht voor
fl. 154,00 10.000 kub zand laten wegzuigen.
Dit zuigkarwei~e deed de fao De Rover uit Giessendam en de parlevinkerboten konden nu
zelfs bij laag water thuis aan de steiger komen.

Maar na een paar jaar werden de verdiensten
steeds minder. Dit kwam omdat de schippers in
Rotterdam pakketten kochten die veel goedkoper waren dan de proviand bij de parlevinker.
De schepen werden ook steeds meer voorzien
van een koelkast en diepvrieskist. Zodoende
stopte zoon Jan met parlevinken, verkocht zijn
parlevinker die hij van zijn vader had overgenomen met bloedend hart aan zijn broer Bas,
die na ongeveer 5 jaar stopte met varen.
Hij zette samen met zijn vrouw de winkel aan
de wal voort, eerst in/naast het ouderlijke huis,
later in een pand aan de Buurt.
Nadat er in 1963 een zelfbedieningszaak met
huishoudelijke artikelen van is gemaakt, is Bas

in 1973 verder gegaan met een restaria. Jan
Egas kocht een winkel in de Peulenstraat en
begon met zijn vrouw een schoenenzaak.
Ook mag niet onvermeld blijven dat Egas een
jongen van de verdrinkingsdood heeft gered,
die in de vlucht in de haven van Gorinchem
overboord was gevallen. Egas zag hem spartelen, voer er snel heen, sprong overboord
en redde de jongen. Zijn eigen parlevinkerboot liep tegen de steenglooiing aan, maar de
schade was gering en de jongen was gelukkig
gezond.
Zo eindig ik mijn verhaal over een markant
figuur uit de vorige eeuw.

HET TORENUURWERI{ VAN DE OUDE NEDERLANDS
HERVORMDE KERK IN HARDINXVELD-CIESSENDAM
W. de Groot

De huidige kerk, gelegen nabij de oude grens
van de dorpen Hardinxveld en Giessendam
in de Peulenstraat, is in de loop der eeuwen
gevormd vanuit een oude kapel. In 1746 en

1772 werden er delen aangebouwd of verfraaiingen aangebracht. Bij één van die verbouwingen, namelijk in 1821, is er een nieuwe toren
aangebouwd.

De wijzerplaaten aan de zuid- west zijde van de toren.
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Het is bekend dat er in de oude toren al een
uurwerk aanwezig was, maar er bevond zich
ook een oude zonnewijzer. Deze laatste werd
na een opknapbeurt gehandhaafd en die kunt
u nu nog terugvinden op de huidige toren.
Of dat oude uurwerk eveneens nog overgeplaatst is, is niet bekend. Zeker is wel, dat op
een gegeven moment rond 1910, een groot
nieuw toren uurwerk is aangeschaft om de drie
wijzerplaten en de twee slag/luid-klokken te
bedienen. De Duitse TurmUhrenfabrik van C. F.
Rochlitz uit Berlijn heeft het uurwerk gebouwd.
Deze firma werd in 1928 in Berlijn (Tempelhof)
opgericht. In 1984 is de zaak overgegaan naar
Klaus Lumbeck met handhaving van de firma
naam Rochlitz. Thans houdt het bedrijf zich
bezig met de restauratie van oude mechanische torenuurwerken.
De uurwerken werden toentertijd niet direct
door de fabrikant geleverd, maar meestal via
een Nederlandse handelaar in torenuurwerken.
Het is bekend dat de Firma Gebr.Van Bergen
uit Heiligerlee en Midwolda, naast hun eigen
productie, ook uurwerken van Rochlitz aankocht en in Nederlandse kerktorens plaatste.
Rochlitz torenuurwerken komen in Nederland
niet zoveel voor. De grote kerk in Amersfoort
heeft een zeer groot Rochlitz uurwerk.
Andere Rochlitz torenuurwerken zijn terug te
vinden in de noordelijke provincies, in Oldelamer en Ouwsterhaule in Friesland, in de
Nederlands Hervormde Kerk op Schiermonnikoog en waarschijnlijk nog wel een paar exemplaren.
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Maar nu terug naar het torenuurwerk in de
Nederlands Hervormde Kerk in HardinxveldGiessendam.
Het uurwerk bestaat uit drie delen, namelijk het
centrale deel, het gaande werk, dat het eigenlijke uurwerk vormt. Een kabeltrommei met daarop gewonden staaldraad van 7 à 8 mm en een
zwaar gewicht vormt via een groot tandwiel, de
aandrijving van dit gaandewerk.
Via een drietal assen met tandwieloverbrengingen wordt de kracht van het gewicht overgebracht naar een speciaal gevormd tandwiel,
het zogenaamde gangrad. Met het anker en de
daarmee verbonden slinger wordt steeds één
tand van het gangrad doorgelaten. De slinger
met daaraan het lensvormige slingergewicht
± 100 cm.
heeft een lengte van ongeveer
Daardoor is de slingertijd bepaald op exact 2
seconden voor een volledige heen- en weergaande beweging van de slinger. De tanden
van het gangrad zijn zodanig gevormd, dat bij
het afglijden van het anker ook nog een impuls
aangegeven wordt en daarmee blijft slingeren.
De Britse Graham heeft aan dit systeem zijn
naam gegeven, n.l. de Grahamgang.
In deze tandwieloverbrenging is nog een
extra tuimelsysteem aangebracht, een zogenaamde constante krachtinrichting of ook wel
"remontoir" genoemd en de daarbij behorende verticaal geplaatste luchtrem met een
wormoverbrenging. Bij dit Rochlitz uurwerk
is het tuimelsysteem, met daarin opgenomen
een aandrijvende as, erg afwijkend van andere
meer gebruikte remontoirsystemen, die met
conische tandwielen of met een ketting werken.

In elk geval zorgt een remontoir ervoor dat het
uurwerk een zeer nauwkeurige tijdaanwijzer
wordt met een maximale afwijking van minder
dan een minuut per week.
De tweede as van het gaande werk (met een
omlooptijd van precies één uur) bevat aan
de voorkant een conisch tandwiel dat haaks
ingrijpt op een gelijkvormig conisch tandwiel

op een verticale as. Deze verticale as loopt naar
de hogere verdieping boven het uurwerk waar
een verdeelsysteem en de aandrijvingsassen
voor de wijzers zijn geplaatst.
Achter elke wijzerplaat zit een zogenaamd wijzerwerk met een dubbel set tandwielen, om
naast de minutenwijzer tevens een uitgaande as
te hebben met 1 omwenteling in 12 uur voor
de uurwijzer.

W. de Groot bij binnenwerk van het uurwerk
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Tevens zijn (onder een hoek van 90°), op
een achter het horizontaal conische tandwiel
geplaatste schijf, twee dikke pennen of nokken
aangebracht, die via twee hefbomen om beurten de twee aanwezige slagwerken aansturen.
Deze schijf kan versteld worden en geeft de
klokkensteller de mogelijkheid om het uurwerk
weer gelijk te zetten als er een afwijking is van
meer dan een minuut.
De twee slagwerken zijn spiegelbeeldig aan
elkaar gelijk en zorgen ervoor dat elk kwartier
op één van de twee slagklokken boven op de
toren wordt geslagen. Op het eerste kwartier
wordt eenmaal op de kleine klok geslagen en
op het halve uur wordt het hele aantal uurslagen gemaakt. Op de het derde kwartier wordt
eenmaal op de grote klok en op het hele uur
wordt het hele aantal slagen op de grote klok
gemaakt. In totaal moeten elk van de twee
slagwerken dus 90 keer per 12 uur slaan. Ook
bij de slagwerken zorgen zware gewichten aan
kabels en kabeltrommels ervoor dat de slaghamers bij de slagklokken voldoende gelicht worden en vervolgens terugvallen op de klok. In
rusttoestand is de afstand van de slaghamer tot
een klok slechts enkele milimeters en daardoor

Toch moet de klokkensteller nog tweemaal
per week naar boven om de gewichten op te
winden. De slagwerken hebben de grootste
gewichten, wel 100 kg, waarmee in vier dagen
tijd 720 keer op de grote en op de kleine
klok wordt geslagen. Het gaande werk heeft
genoeg aan een gewicht van ± 50 kg om de
slinger van het uurwerk gaande te houden en
om de wijzers van de drie platen vier dagen
rond te laten draaien.

kan de klok na een slag goed uitgalmen.
Zoals meestal in een toren, is ook dit uurwerk
opgesteld in een houten uurwerkkabinet om
het te beschermen tegen vervuiling en weersinvloeden. Het uurwerk staat vrij hoog in de
toren, zodat de gewichten een grote valhoogte
hebben. De kabels zijn ingeschaard en lopen
steeds over twee katrollen. Praktisch betekent
dat, dat het uurwerk niet zo vaak opgewonden
hoeft te worden.

OVER PEULEN EN ZANDBANKEN
Arriold

de Haan

De Peulenstraat met de aanpalende bebouwing
vormt vanouds het centrum van Beneden-Hardinxveld. De naam Peulenstraat kan per definitie niet ouder zijn dan 1634, het jaar waarin dit
gedeelte van de (toen nog) rivierdijk werd voorzien van een bestratiQg. Er is ons geen benaming bekend van dit stuk dijk van voor 1634
maar "Peulendijk" lijkt het meest voor de hand
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te liggen. Hoe dit ook zij, de eerste vermelding
van de naam Peulenstraat komt voor in het lidmatenboek van Hardinxveld, waarin in oktober
1653 wordt gesproken van "de Peulenstraete" .
Dat die naam nog niet algemeen ingeburgerd
was mag blijken uit het feit dat in een transportakte van1698 van een huis bij de Wiel wordt
gemeld "belend ten westen de steenestraet".

Alhoewel

1

dit voor een buitenstaander wel-

licht een logische verklaring lijkt heeft de Peulenstraat haar naam niet te danken aan een
peulgewas. Voor de verbouw van een dergelijk gewas op enige schaal was de bodem
ter weerszijden van de dijk ten enenmale niet
geschikt. Ongetwijfeld heeft menigeen in de
loop van de tijd wel eens iets dergelijks verbouwd in een moestuintje bij zijn huis, maar
dan had de Peulenstraat evengoed Spinaziestraat of Komkommerstraat kunnen heten.
De naam Peulenstraat is afgeleid van het aangrenzende (destijds) buitendijkse gebied van
de delta van het riviertje de Giessen dat "de
Peulen" werd genoemd, een naam die tot op
heden in gebruik is gebleven. Het gebied "de
Peulen" werd, voor de aanleg van rijksweg
A15, begrensd door de Peulenstraat aan de
oostzijde, Buitendams aan de noordzijde en de
rivier de Merwede aan de zuidzijde. De meest
westelijke punt van het gebied lag bij de grens
tussen Giessendam en Sliedrecht.

l'
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De vraag is nu hoe dit gebied aan zijn naam is
gekomen.
De enige die daar eerder een verklaring voor
heeft gegeven is P. den Breejen die in zijn boek
"Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en
hoepmakersdorpen naar industriegemeente"
terloops vermeldt dat de naam zou zijn afgeleid van Meeuwis van den Poelye met als argument dat in 1344 graaf Willem aan Hendrik
den Molenaar bij opdracht van Meeuwis van
den Poelye verleidt "den meesten polre buyten
Giessendam metten Ambochte" en dat "de Peulen" vroeger "de poelyen" werd genoemd.
Op deze redenatie, die op het eerste gezicht
wel plausibel overkomt, is wel het een en ander
af te dingen. Helaas geeft Den Breejen niet
aan in welke bron de naam "de poelyen" voorkomt zodat dit gegeven vooralsnog oncontroleerbaar is. Verder is het maar zeer de vraag of
met "den meesten polre buyten Giessendam"
de Peulen wordt bedoeld. Voor zover bekend
is het Peulengebied nooit bedijkt geweest en is
er dus geen sprake van een polder zodat met
"den meesten polre" wellicht een ander gebied
wordt bedoeld.
De ons oudst bekende naam van het bewuste
gebied luidt "Pueluwe". Deze aanduiding komt

voor op een kaart van 1627 die is afgebeeld
in onze uitgave "Molens van Hardinxveld-Giessendam . Overigens wordt dezelfde naam ook
door Den Breejen vermeld echter zonder dat
blijkt waaraan deze is ontleend .
Dat deze naam ook al eerder voorkomt blijkt
uit een onlangs verschenen artikel van de hand
van Wim van Wijk in het tijdschrift "Diep" van
september 2007. Het artikel handelt over de
St. Elisabethsvloed en de aanspraken die Karel
V op het verloren gegane, maar door latere
opslibbing weer gedeeltelijk boven water gekomen, gebied meent te hebben. Om die reden
worden o.a in 1521 verklaringen van mensen
uit Hardinxveld en Giessendam opgetekend
die op grond van oude rechten meenden ook
aanspraak te kunnen maken op bepaalde (vis)
gronden, dan wel van mensen die gezien hun
leeftijd nog van vroeger konden vertellen.
Zo werd o.a. het verhaal opgetekend van een

Anonieme
(links op

kaart van omstreeks

de

1520. Tegenover Giessendam

kaart iets boven het midden)

lag het dorp Houwenin-

gen. Ter plaatse is een huisje op een bult getekend.
van de zuidelijke
langgerekte

oeverwal van de Merwede

Het restant

tekent zich af als een

reeks eilandjes.
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man uit Hardinxveld die vertelde dat zijn moeder 30 jaar eerder uit Houweninge was verhuisd, omdat het land nu wel erg ging afkalven. Desondanks blijken er in 1521 nog steeds
mensen te wonen in Houwenige en er stond
ook nog een herberg genaamd "De Peluwe" of
"De Peluwen".

hier voor het woord gegeven wordt, te weten
peluw of peul.
Dat met het woord pueluwe peluw wordt
bedoeld was uit bovenstaande al duidelijk
geworden maar peul??????
Raadpleging van het Etymologisch woordenboek der Nederlandse taal bracht uitkomst .

Het dorp Houweninge lag ongeveer tegenover
Giessendam aan de andere oever van de Mer-

Hierin wordt aangegeven dat het woord peluw,
ook wordt geschreven als peuluwen, ofschoon
niet algemeen gebruikelijk, als peul.
Ons zijn geen voorbeelden bekend dat in
deze streek het woord peul in de betekenis
van peluw wordt gebezigd. Dat dit elders wel
degelijk het geval was blijkt uit een boedelbeschrijving van 1724 uit Enkhuizen waarin onder
andere worden geregistreerd "----.twee bedden, twee peulen, vijf kussens,vier dekens ----."
Het zal eenieder duidelijk zijn dat hier peluwen
worden bedoeld.

wede. Het feit dat daar 100 jaar na de St. Elisabethsvloed nog mensen woonden en zelfs een
herberg was, geeft al aan dat het dorp relatief
hoog moet hebben gelegen ten opzichte van
het achterland van de verdronken Grote Waard.
Om die reden mag worden aangenomen dat
het dorp daardoor in eerste instantie betrekkelijk weinig hinder zal hebben ondervonden van
de overstromingen van het achterland
Als de naam Peulen via Pueluwe/

Peluwe

zou zijn afgeleid van Poelye, zoals Den Breejen
stelt, dan is het op zijn minst opmerkelijk dat
dezelfde naam ook aan de andere zijde van
de Merwede opduikt. Voor zover ons bekend
heeft de eerder genoemde Meeuwis van den
Poelye nooit enige bemoeienis gehad met het
dorp Houweninge.
Om te proberen de betekenis van het woord
"pueluwe" te achterhalen neem ik u mee op
een speurtocht door de schimmige wereld van
het ontstaan van de Nederlandse taal.
Een vaststaand feit is dat het woord
"pueluwe"
in
het
Middelnederlands
wordt gebezigd in de betekenis van peluw .
Het woord komt onder meer voor in een vers
van ca. 1500 over de geboorte van Christus
waarin de schamele toestand van de stal in
Bethlehem met de regels "Noch bedde noch
pueluwe, stoel noch banc en waren in desen
armen stal" wordt bezongen .
Dit wordt bevestigd door het Middelnederlands handwoordenboek ofschoon de spelling
"pueluwe" hier niet wordt genoemd
. Het
woord wordt, voordat er een vaste spelling
bestaat, op verschillende manieren geschreven
en in het genoemde woordenboek komen de
volgende spellingswijzen voor: pol uwe, poeIuwe, poelu, puluwe, peelu, pulwe en poel. Wat
minstens zo interessant is, is de betekenis die
22

Met dit alles hebben we nog steeds geen verklaring voor de naam De Peulen voor het deltagebied van de Giessen. Een relatie tussen dit
gebied en kussens ligt op het eerste gezicht
niet echt voor de hand.
In een poging om die relatie alsnog vast te stellen gaan we terug naar het Etymologisch woordenboek. Hieruit blijkt dat het woord peluw via
het Oud Hoogduits hoogstwaarschijnlijk is ontleend aan het Latijnse woord pulvinus .
Dit woord pulvinus heeft in het Latijn meerdere betekenissen zoals, wat u niet zal verbazen,
kussen of peluw, maar ook zandbank .
Met deze wetenschap in het achterhoofd kunnen we weer terugkoppelen naar het dorp
Houweninge. Al eerder is aannemelijk gemaakt
dat dit dorp (grotendeels?) zal hebben gelegen
op de zuidelijke oeverwal van de rivier de Merwede, in feite dus op een zandbank!
Uitgaande van het gegeven dat een rivier langs
beide oevers zand afzet kan met zekerheid worden aangenomen dat, ofschoon daar nu door
de aanleg van de Rijksweg niet veel meer van
te zien is, ook in het Peulengebied een oeverwal/zandbank aanwezig is geweest.
Met bovenstaand betoog menen wij te hebben
aangetoond dat de naam De Peulen indirect
is ontleend aan de hoger gelegen oeverwal

van de rivier de Merwede die in dit gebied,
ofschoon onderbroken door enkele uitwaterende Giessenarmen, nog lang in zijn natuurlijke
vorm aanwezig was. Daarmee is eveneens ver-

klaard dat de benaming "pueluwe/peluwe" ook
aan de overzijde van de rivier voorkomt en het
zal ons niet verbazen al een vergelijkbare naam
ooit nog eens elders langs de rivier opduikt.

Jong, Dick de, 1999, De heggen de de steggen, pAl.
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een geheel liggende positie ongezond zou zijn.
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werd beteugeld, zandige sedimenten werden afgezet die een

de herkomst heeft als peluw. De overeenkomsten

oeverwal vormden.

wijze en betekenis zijn dus niet toevallig.

ongetwijfeld

Bij de bedijking van de Grote Waard zal

dankbaar

gebruik zijn gemaakt van deze van

nature hoger liggende zone en zeker op plaatsen waar de

in schrijf-

Ofschoon dat niet is bewezen lijkt de veronderstelling

oeverwal wat breder was, was dit ook een aantrekkelijke ves-

heid" is geweest, niet ongegrond.

tigingsplaats.

zandbank vallen in dat geval tussen de "bandbreedte"

Peluw is een ouderwets woord voor een met tijk overtrokken

dat

de basisbetekenis van het woord pulvinus wellicht "verhevenZowel kussen, peluw als
van de

strekking.

DIE GOEIE OUWE TIJD
J. c. Coenraads

Aparte dorpstypes zoals vroeger heb je tegenwoordig niet meer, althans ze komen niet meer
op de voorgrond. Vroeger was dat wel zo. Heel
het dorp was van hun doen en laten en van de
wijze van hun spreken op de hoogte. Trouwens,
iedereen kende iedereen, men wist alles van
de ander. Je wist precies
wie er ziek was, wie naar
het ziekenhuis moest,
wie een baby kreeg en
wie op sterven lag of al
gestorven was. En dit
alles was binnen het uur

sen veel armer en leerden met een klein inkomen goed omgaan. Ze naaiden van oude kleding vaak voor de kinderen 'nieuwe kleren'.
Door hun grotere gevoel voor humor konden
ze ook met weinig kosten feestvieren.

bij iedereen bekend, al
was het dorp meer dan 5
kilometer lang. Vandaag
met alle moderne communicatiemiddelen hoor
je amper meer iets uit de
buurt, trouwens je kent
de meesten niet meer.
Vroeger waren de men23

Ook waren de saamhorigheid en behulpzaamheid groter. Nu hoor je zoveel ellende uit het
buitenland, dat je haast geen aandacht meer
kunt opbrengen voor de mensen rondom je
heen. Maar genoeg hierover.
Ik wil iets vertellen wat mijn ouders en grootouders aan mij verteld hebben, ook dingen uit
mijn jonge jaren, die me te binnen schieten.
Eerst over die mensen die net een beetje
anders zijn. Daar had je bijv. 'de Ponnie', wat
natuurlijk een bijnaam is. Al zijn broers en
neven hadden een bijnaam, zoals 'de Park', 'de
Beer' enz. Het waren heel grote gezinnen met
allemaal dezelfde namen, dus het was zo erg
gemakkelijk hen uit elkaar te houden. Allen uit
het dorp bezigden de gezegdes van de Ponnie,
met de woorden: "De Ponnie zou zeggen," en
dan volgde er zo'n uitdrukking zoals: "De noordenwind is altijd koud, het geeft nie waar die
vandaan komt".
De Ponnie was visser, drijver op de rivier.
Met een drijverschuit (zalmschuit) ging men
's nachts op visvangst. Ook konden ze erop
bivakkeren, sommigen woonden er zelfs altijd
op, want er was onder de huik een bed, een
avapeurtje (kacheltje) zodat er gekookt en koffie gezet kon worden en natuurlijk ook een
kastje voor mondvoorraad. Op een keer deed
de Ponnie het kas~e open en riep verschrikt
uit: "Oh, heel het pond kastje door de suiker!"
Weer een gezegde erbij, evenals: "Gooi den

dam eens op de dreg! ", wat hij eerder eens
gezegd had. Je kunt begrijpen dat daar om
gelachen werd, maar of het allemaal waarheid
bevatte wisten we niet, hoewel we zelf zoiets
uit zijn eigen mond vernomen hebben. We
lagen slap van de lach.
Het was maandagmorgen heel vroeg, Het
begon net te schemeren. Het zal zowat tegen
vier uur geweest zijn. We lagen allemaal nog
op bed natuurlijk, toen we opeens wakker
schrokken van een harde plons in de vieze
moddersloot voor ons huis. Er was iemand de
dijk af komen fietsen, met op zijn stuur een
mand met wasgoed. Waarschijnlijk raakte hij
met zijn knie de mand, waardoor hij de macht
over zijn stuur verloor en floep, kopje onder,
de sloot in schoot.
Voordat we het bed uit waren, hoorden we
iemand op klompen naderbij komen, die zei:
"Zit je er in maat of mok je d'r uit haole?" Het
was de Ponnie. We lagen voor pampus. Er was
geen twijfel mogelijk, want de kerel zat, zelfs
zijn haar, onder het eendenkroos.

Schaakmat
Een broer van de Ponnie, bijgenaamd 'den
Beer' was ook drijver. Maar soms werkte hij
met zijn zwager Flip, in de griend of in het riet.
Flip was ongetrouwd en woonde bij hem in.
De bijnaam van die zwager was 'de Kraai'. In
tegenstelling tot de Beer, werd Flip woedend
als je zijn bijnaam gebruikte. Hij was een echte
kribbebijter. Op een keer
hadden ze beiden in de
griend gewerkt en toen
ze thuis kwamen klom
Dirk (den Beer) in een
boom. Flip riep zo hard
hij kon: "Minse kom es
kijke, een beer in de
boom, een beer in de
boom!" Hij wou zeker
ook eens leuk doen. Dirk
bleef grijnzend zitten.
Overal vandaan kwamen
mensen kijken, tuk op
een geintje. Toen zei Dirk
grinnikend: "Ja, een beer
in de boom en een kraai
eronder".

24

met een soort bedstee erin, waar de ouders
met de kleinste kinderen in sliepen. Broer Flip
en de andere grotere keinder sliepen op de
grond.

Ant, zijn vrouw, was een goed wijf. Omdat zij
met Dirk den Beer getrouwd was, noemden
men haar Ant den Beer. Onder een andere
naam kende men haar eigenlijk niet. Zij was
zo mager als een lat. Haar stem deed mij altijd
aan perkament denken, maar toen was zij al
oud. Toen zij jong was had ze een stem als
een klok. Wanneer zij haar kinderen riep, die
langs de rivier aan het spelen waren, galmde
dat over het water, zodat je dat aan de overkant, in Werkendam, kon horen. Dikwijls ging
ze buitendijks en in de griend hout sprokkelen,
hout dat aangespoeld was. Ze moest wel, want
ze waren oh, zo arm.
Ze moest op haar zestiende trouwen, haar huis
was een rieten hut. Dat was toen geen uitzondering, want onder die arme vissers waren er
velen, die niet meer hadden. Een rieten hut

Ze woonden naast mijn grootouders. Die hebben ook genoeg met haar meegemaakt. Ant
had ook altijd bijzondere uitdrukkingen. Zoals
op een keer, ze was toen al ongeveer 80 jaar,
kwam ik even bij haar langs en ik vertelde dat
ik een paar dagen met vakantie naar Wassenaar zou gaan. "Waar hangt dat ievers te
droge?" vroeg ze. Als je een woord gebruikte
dat zij niet kende zei ze altijd: "Prikkie dat met
vurreke (vorken), of kan je 't melleke?"
Hoe opa en opoe aan de kost kwamen
Mijn grootouders waren niet zo arm als Ant en
verscheidene anderen. Opa had zelf een drijverschuit en hij had een teerschuur, een schuur
waar de visnetten in getaand konden worden,
een soort van conservering dus. In de schuur
stond een heel grote kuip met een gemetselde
oven eronder, de taanketel. Daar gingen vele
liters water in, die er met emmers, gevuld uit
de Wiel achter het huis naar toe gesjouwd
moesten worden. Waterleiding was er immers
nog niet. Dit gaf dan een drukte van belang
en omdat het een warm en dorstig werk was,
dronk met vele kruikjes bier, die mijn grootmoeder vanuit huis verkocht. Zo telde elke cent
die men verdiende mee.
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CENEALOCIE
A. Koorevaar

In mijn zoektocht naar enkele Joodse families
die begin 1900 in Hardinxveld en Giessendam
woonden, vond ik namen zoals Van den Giessen en De Vries, niet bepaald namen die je bij
Joodse families verwacht.
Nu is daar een volgende vraag bijgekomen. De
heer De Vries uit Werkendam vraagt mij om
gegevens van het huwelijk en het gezinsblad
van Cornelis Ijsbrandszn. De Vries [geb.1775].
Er zijn misschien lezers die bezig zijn met de
genealogie van De Vries. Ik zou dan ook graag
wat meer te weten willen komen over onze
Joodse dorpbewoners, zoals Jacob de Vries, die
in 1906 is overleden.
Van de familie Groene(n)veld zijn er veel takken, een veertigtal, zowel in het Land van
Heusden en Altena, als ook in de Alblasserwaard. Om op vragen van Mevrouw van As
antwoord te kunnen geven zal het nodig zijn

om deze takken aan elkaar te knopen. Wie
helpt mij daarbij?
Ik was al geruime tijd van plan om de kwartierstaat van Andries de Rover, de man die altijd
zorgt dat u de post thuis krijgt van onze vereniging, te publiceren, maar er was duidelijk in de
verkeerde richting gezocht. Nu heb ik er uiteindelijk de juiste voorouders bij gevonden.
In het Mededelingenblad najaar 2007 heb ik
ook aangekondigd dat ik op de naam Kreukniet terug zou komen. Een veel voorkomende
naam in Hardinxveld.
Vandaar ook de kwartierstaat van Pieter Gijsbert Kreukniet, de schilder die in Gorinchem
op een gevel die mooie reclame "Zoute bollen
van Kroes" heeft geschilderd.
Ook voor deze kwartierstaten geldt natuurlijk:
"Wie helpt mij verder?"

KWARTIERSTAAT VAN ANDRIES DE ROVER
Gijsbert is overleden

Generatie 1 (kwartierdrager)
1

Andries de Rover, geboren op 01-10-1930 in Hardinxveld.
Andries trouwde,

21 jaar oud, op 18-02-1956

in Slie-

op 29-09-1949

in Apeldoorn,

72

jaar oud. Hij is de biologische vader van het kind van
7

Wilhelmina

Laurina Brandt, geboren

drecht met Aartje Vlot, 22 jaar oud. Aartje is geboren op

Sliedrecht.

15-08-1933 in Sliedrecht, dochter van Rokus Vlot en Neel-

Hardinxveld-Giessendam,

Wilhelmina

is overleden

op 23-12-1878 In
op 04-09-1967

in

88 jaar oud.

tje Verspui.
Generatie 4 (overgrootouders)
Generatie 2 (ouders)
2

8

Dirk de Rover, geboren op 14-09-1900

in Hardinxveld.

op 23-08-1834

in Hardnxveld.

Dirk is overleden op 25-11-1896 in Hardinxveld,

62 jaar

Dirk is overleden op 12-02-1965 in Gorinchem, 64 jaar

oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 21-07-1860 in Hardinx-

oud.Hij trouwde, 27 jaar oud, op 02-03-1928 in Hardinx-

veld met de 25-jarige
9

veld met de 24-jarige
3

Dirk de Rover, geboren

Cornelia Daniella Huijzer, geboren op 25-06-1903

in Har-

dinxveld.

Pietertje de Boon, geboren op 10-08-1834

in Hardinx-

veld. Pietertje is overleden op 30-11-1910, 76 jaar oud.
10 Willem

de Kok, geboren

op 20-02-1820

in Giessen-

dam. Willem is overleden op 27-02-1910 in Hardinxveld,
Generatie 3 (grootouders)
4

Andries de Rover, geboren

90 jaar oud. Hij trouwde,
op 09-09-1867

in Hardinx-

veld. Andries is overleden op 10-03-1939 in Hardinxveld,
71 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 26-08-1893

in

Marigje de Kok, geboren op 02-07-1863 in Hardinxveld.
Marigje

6
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is overleden op 24-10-1950 in Hardinxveld,

11 Geertruij

Kaazen, geboren

op 23-07-1825

in Giessen

Nieuwkerk. Geertruij is overleden op 30-12-1891 in Hardinxveld, 66 jaar oud.

Hardinxveld met de 30-jarige
5

31 jaar oud, op 08-11-1851 in

Hardinxveld met de 26-jarige

87

12 Jan Huijzer, geboren op 15-11-1834 in Ridderkerk. Jan is
overleden op 30-06-1896

jaar oud.

trouwde,

Gijsbert Huijzer, geboren op 02-02-1877 in Hardinxveld.

de 19-jarige

in Gissendam, 61 jaar oud. Hij

21 jaar oud, op 06-09-1856

in Sliedrecht met

13 Kunder Elisabeth Zeelen, geboren op 21-03-1837 in Sliedrecht. Kunder is overleden op 09-06-1898

in Giessen-

dam, 61 jaar oud.

25-10-1800 in Giessendam met de 20-jarige
35 Cornelia Simonsdr Hansum. Zij is gedoopt op 09-01-1780
in Neder Hardinxveld. Cornelia is overleden op 23-11-1861

14 Daniel Brandt. Hij is de biologische vader van het kind
van
15 Adriana Cornelia v d Vlies, geboren omstreeks 1853. Adriana is overleden op 09-12-1935 in Nieuwerkerk a d Ijssel,

in Giessendam, 81 jaar oud.
38 Klaas Corneliszn de Boon. Hij is gedoopt
in Neder Hardinxveld.
in Hardinxveld,

op 15-10-1775

Klaas is overleden op 08-09-1828

52 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op

12-05-1799 in Neder Hardinxveld met de 26-jarige

ongeveer 82 jaar oud.

39 Ariaantje

Leendertsdr

Fijnekam.

Zij

is gedoopt

Generatie 5 (betovergrootouders)

15-11-1772 in Neder Hardinxveld.

16 Andries Willemszn de Rover. Hij is gedoopt op 16-11-1788

op 27-03-1846 in Hardinxveld, 73 jaar oud.

in Neder Hardinxveld. Andries is overleden op 19-02-1837
in Hardinxveld, 48 jaar oud. Hij trouwde, 45 jaar oud, op
22-02-1834 in Hardinxveld met de 27-jarige

sendam. Adriana is overleden op 27-11-1891 in Hardinxveld, 85 jaar oud.
19 Pietertje

op 24-08-1802

in

Pietertje is overleden op 25-06-1872

in Hardinxveld, 69 jaar oud.

op 24-02-1765 in

Neder Hardinxveld. Willem is overleden op 26-05-1811 in

Hardinxveld. Jan is overleden op 14-01-1844 in Hardinxveld, 49 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 11-12-1819

41 Marrigje

Jochemsdr

van der Plas. Zij is gedoopt
Marrigje

sendam. Bastiaantje is overleden op 16-06-1876

in Har-

dinxveld, ongeveer 80 jaar oud.

op

is overleden

op 21-12-1852 in Hardinxveld, 95 jaar oud.
42 Jan Willemszn den Boer, geboren op 10-09-1747 in Sliein Giessendam,

63 jaar oud. Hij trouwde, 34 jaar oud, op 05-04-1782

in

Giessendam met de 20-jarige
43 Sijgje Cornelisdr de Keijzer. Zij is gedoopt op 13-12-1761
in Neder Hardinxveld.

in Giessendam met de ongeveer 23-jarige
21 Bastiaantje Jansdr Boer, geboren omstreeks 1796 in Gies-

29 jaar

oud, op 07-03-1794 in Hardinxveld met de 37-jarige

drecht. Jan is overleden op 14-09-1810

20 Jan Willemszn de Kok, geboren op 01-01-1795 in Neder

Sijgje is overleden op 09-08-1811

in Giessendam, 49 jaar oud.
48 Jan Huijzer. Hij is de biologische vader van het kind van
49 Pietertje Rijsdijk.

22 Pieter Kaazen. Hij begon een relatie met

50 Bastiaan Leeuwenburg.

Hij is de biologische vader van

het kind van

23 Teuntje van 't Hof.
24 Arie Huijzer, geboren omstreeks 1806 in Ridderkerk. Arie
is overleden

40 Willem Janszn de Kok. Hij is gedoopt

20-02-1757 in Neder Hardinxveld.

Klaasdr de Boon, geboren

Neder Hardinxveld.

Ariaantje is overleden

Hardinxveld, 46 jaar oud. Hij ging in ondertrouw,

17 Adriana Cornelisdr Greve, geboren op 09-11-1806 in Gies-

op

op 17-12-1866 in Sliedrecht, ongeveer

60

jaar oud. Hij trouwde met
25 Beligje Leeuwenburg, geboren op 15-04-1808 in Ridderkerk. Beligje is overleden op 04-10-1880 in Sliedrecht, 72
jaar oud.
26 Leonardus Wilhelmus

Zeelen, geboren

omstreeks

1779

in Gorinchem. Leonardus is overleden op 06-06-1859

51 Trijntje Verschoor.
52 Rudolf Zeelen, geboren omstreeks 1753. Hij is de biologische vader van het kind van
53 Maria Kits, geboren omstreeks 1755.
54 Gijsbert Brandt, geboren
met

omstreeks

1760. Hij trouwde

55 Kundertje de Ruiter, geboren omstreeks 1760.

in

Sliedrecht, ongeveer 80 jaar oud. Hij trouwde met
27 Bastiaantje Johanna Brandt. geboren

op 07-12-1802 in

Giessendam. Bastiaantje is overleden op 08-03-1870

in

Sliedrecht. 67 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)
32 Willem de Rover. Willem is overleden op 21-08-1806
Hardinxveld.

Hij ging in ondertrouw

op 29-04-1785

in
in

Neder Hardinxveld met
33 Jannigje Andriesdr Kleindier.
34 Cornelis Gerritszn Greve. Hij is gedoopt op 21-07-1765 in
Neder Hardinxveld.

Cornelis is overleden op 10-02-1809

in Giessendam, 43 jaar oud. Hij trouwde, 35 jaar oud, op
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KWARTIERSTAAT VAN PIETER GIJSBERT (GIJP) I(REUI(NIET
Generatie 1 (kwartierdrager)
1

Willem:

Pieter Gijsbert (Gijp) Kreukniet,

geboren op 28-11-1919

in Rotterdam.

Notitie

drijf gevestigd

Kruisstraat 7/9 te Gorinchem, woonde in

de Haarstraatl0,
gaan wonen:
01830-36309,

bij Gijp:

Had een schildersbe-

4201 Je Gorinchem,

Zusterhuis

8, 4201

tel.

heeft o.a. als hobby genealogie.

hervormd

op 10-04-1889

gedoopt.

Wil-

in Giessen-Nieuwkerk,

77 jaar oud. Notitie bij Willem:

Metselaar. Hij trouwde,

24 jaar oud, op 28-11-1835 in Giessen-Nieuwkerk met de

is er rond 1999

BH Gorinchem,

Hij werd Nederlands

lem is overleden

22-jarige
9

Grietje Advocaat, geboren op 16-01-1813 in Schelluinen.
Grietje is overleden op 17-05-1881 in Giessen-Nieuwkerk,
68 jaar oud. Notitie bij Grietje: Dienstbaar.

Generatie 2 (ouders)
2

12 Marechinis Oldemans, geboren op 19-06-1834.

Gerrit Kreukniet, geboren op 23-10-1890 in Hardinxveld.
Gerrit is overleden op 25-06-1971
oud. Hij trouwde,

in Gorinchem, 80 jaar

28 jaar oud, op 21-02-1919 met de

27-jarige
3

Notitie

bij Marechinis:

Pierhage staan als ingekomenen

op 02-12-1891.

lijk van Marechinis en Heiltje: Ze trouwden

oud. Zij is begraven op 09-11-1979 te Gorinchem.

Pierhage wegens ziekelijke zwakheid.

4 te Gorinchem.

Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Gerrit Kreukniet,

geboren

in 11-1766. Hij is gedoopt

op 16-11-1766 in Bleskensgraaf. Gerrit is overleden

Pieter Gijsbert Kreukniet, geboren op 01-03-1851 in Gies-

29-03-1814

sen-Nieuwkerk.

in ondertrouw,

Gorinchem,

Pieter is overleden

77 jaar oud. Notitie

op

16-09-1928

jaar oud, op 25-05-1878

in

bij Pieter: Metselaar,

vestigde zich 1-9-1890 in Hardinxveld.

Hij trouwde,

in Giessen-Nieuwkerk
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met de

25-jarige

in Giessen-Nieuwkerk,

47 jaar oud. Hij ging

39 jaar oud, op 11-01-1806 in Giessen-

Nieuwkerk met de 26-jarige

Maria is overleden op 13-03-1820 in Gouda, 40 jaar oud.
Advocaat.

Notitie

bij

Hendrik:

Werkman

Hij

begon een relatie met

loos. Annigje is overleden op 16-09-1948

in Gorinchem,

19 Mijnt je van Elk.

95 jaar oud. Bij het burgerlijk

van Pieter en

24 Peter Oldemans. Notitie bij Peter: Bouwman. Hij begon
een relatie met

waren de volgende

huwelijk

getuigen

aanwezig: Gerrit

Kreukniet (1840-1911), Hendrik Kreukniet (1844-1912) en

25 Neeltje van Wijngaarden.

Klaas Kreukniet (geb. 1847).

26 jan Pierhage. Hij is de biologische vader van het kind van
27 Maria Eikelenboom.

Peter Hendrik Oldemans, geboren op 10-03-1867 in Giessendam. Notitie bij Peter: Landbouwer.

Hij trouwde,
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jaar oud, op 09-07-1891 met de 21-jarige

Generatie 6 (oudouders)

Maria Helena van Eck, geboren op 19-09-1869. Maria is

32 Klaas Kreukniet,

geboren

in 1741. Hij is gedoopt

op

overleden op 13-08-1938, 68 jaar oud. Notitie bij overlij-

01-02-1741 in Alblas. Klaas is overleden op 13-07-1802

den van Maria: Aangegeven door Gerrit Kreukniet.

in Gorinchem, 61 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op

Bij het burgerlijk
de volgende
±1827),

huwelijk

getuigen

van Peter en Maria waren

aanwezig:

Barend Swets (geb.

Cornelis Arie Swets (1845-1892),

Tijs van Eck

(geb. ±1846) en Pieter Verhagen (geb. ±1855).

30-03-1766 in Bleskensgraaf met de ongeveer 23-jarige
33 jannigje

jansze Baardwijk,

Giessen-Nieuwkerk. jannigje

geboren

omstreeks

Willem

Kreukniet,

geboren

1743 in

is overleden op 05-12-1793

in Giessen-Oudekerk, ongeveer 50 jaar oud.
34 Willem den Toom. Hij is de biologische

vader van het

kind van

Generatie 4 (overgrootouders)
8

op

17 Maria den Toom, geboren op 11-07-1779 in Sliedrecht.

18 Hendrik

Annigje Kersbergen, geboren op 02-01-1853 in Noorde-

Annigje

7

aan huis bij

bij Maaike: Woonde laatstelijk in het bejaarden-

Generatie 3 (grootouders)

6

3-5-1874 uit

13 Pierhage, geboren omstreeks 1841. Notitie bij het huwe-

Maaike is overleden op 06-11-1979 in Gorinchem, 87 jaar

centrum "De Torenflat", Wilhelminalaan

5

genoteerd

Giessenburg. Hij trouwde, 32 jaar oud, op 21-03-1867 in
Giessen-Nieuwkerk met de ongeveer 26-jarige

Maaike Bernardina Oldemans, geboren

Notitie

4

Marechinus Oldemans en Heiltje

op 24-11-1811 in Giessen-

35 Lijntje van der Zouwe.

Nieuwkerk. Hij is gedoopt op 01-12-1811 in Giessen-Nieuwkerk. Bij de doop van Willem was de volgende getuige
aanwezig: Barbera Huisman. Notitie bij de geboorte van
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Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 10-03-2008
door Leo Rietveld

16: 50

HD 47
Arie van de Ree

Een tijd geleden vroeg Arie Koorevaar aan
mij of de schuit van zijn grootvader Barend
Gerrit de Boon, de HO 47, nog zou bestaan.

Ik moest hiervoor meer gegevens hebben dan
alleen maar een visserijnummer. Ik wist dat
het nummer niet in gebruik was bij de huidige
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oude schuiten. Wel is er een gelaste boot in
Boven- Hardinxveld die het nummer gebruikt.
In het Visserijmuseum in Vlaardingen liggen de
registratiekaarten waarop de inschrijvingsnummers zijn geschreven.
De inschrijving is gedaan op 11 mei 1912 en
ook het consent(visserij vergunning op kustwater) is in mei verstrekt. Als een visser op het
Hollands diep ging vissen, had hij dit consent
nodig, want de grens van kustwater lag bij de
huidige Moerdijkbruggen. Zoals op de kaart is
te zien, wilde hij daar op zalm gaan vissen.

het aannemelijk dat een schuit van 26 jaar oud
wordt gesloopt? Dit lijkt mij van niet, want er
varen heden ten dage nog schuiten die ouder
zijn. Is er iets met de schuit gebeurd dat deze
gesloopt moest worden? Dit zou in de familie wel bekend zijn, lijkt mij. Aannemelijker is
dat de sloper de schuit opkoopt en later weer
doorverkoopt. Dus dat de schuit nog bestaat
is best mogelijk, maar of dit ooit nog boven
water komt is klein. Als sloopbedrijf Pot een
gedegen administratie heeft bijgehouden en
die uit 1938 er nog is, zou dit nog kunnen.

In 1933 is de kaart doorgehaald en werd er een
nieuwe kaart gemaakt met daarop dezelfde
gegevens. Maar aan de zijkant staat geschreven
dat deze kaart in 1942 is doorgehaald. Hieruit
blijkt dat niet ieder jaar de gegevens van de
visserij registratie werden gecontroleerd. Wel
vermeldde men dat de schuit in 1938 is verkocht aan slopersbedrijf Pot in Bolnes. Dit kan
betekenen dat de schuit is gesloopt. Maar is

Volgens Arie Koorevaar heeft B.G. de Boon
een drijverschuit gekocht bij Van der Hoff aan
Den Bout in 1912. De drijverschuit is ongeveer
7 meter lang en heeft overeenkomst met de
HD 43. Bij gebrek aan een duidelijke foto van
de HD 47, tonen we er één van de HD 43, die
inmiddels is verkocht naar Groningen.

Zo zag de HO 47 er ook uit.
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RECENSIES
A. Dubbeldam- van der Waal van Dijk

Groet uit Dordrecht. een eeuw verstreken
Werry Crone
Fotograaf Werry Crone
verzamelde het afgelopen jaar oude prentbriefkaarten van de
stad Dordrecht. Hij
heeft zijn verzameling
van ansichtkaarten van
ca. een eeuw geleden,
die destijds met de
hand ingekleurd zijn,
in een boekje gebundeld. De mooiste plekken van Dordrecht
zoals de havens, de
bruggen, singels en de Grote Kerk. Veel van
die plekken zocht Crone op om te zien wat er
van die straten enz. geworden was. Dat leidde
tot sfeervolle hedendaagse foto's met soms
frappante gelijkenissen met een eeuw terug.
Dordrecht is een schitterende oude stad en zo
te zien zuinig op haar oude stadsbeelden. Er
zijn foto's bij waar je goed moet kijken welke
oud of nieuw zijn. Bijna geen veranderingen
in een eeuw tijd. Andere foto's laten een totaal
gewijzigd stadsbeeld zien. De moeite waard
om te bekijken!
ISBN 978-90-76915-20-3 Uitgegeven door
Hannaboek, Den Haag in samenwerking met
het Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Verkrijgbaar
bij Intree DordrechtlVVV Spuiboulevard 99 en
DiEP,Stek 13, Dordrecht. Prijs € 19,95

Mijn jeugdtijd in Giessendam
Bert Holster
Bert Holster, geboren in 1942, zoon van Jan
Holster meubel handelaar in Buitendams, heeft
zijn jeugdbelevenissen op schrift gesteld. Hierin is hij goed geslaagd. Op levendige wijze
beschrijft hij zijn herinneringen (en jeugdzonden) en laat dan tegelijkertijd een tijdsbeeld
zien van de jaren waarin hij opgroeide.

Voor
leeftijdgenoten
een herkenbaar gegeven. Jongere lezers
zullen er versteld van

Mijn jeugdtijd in Giessendam

staan hoe gewoon het
destijds was om op
jonge leeftijd al flink
de handen uit de mouwen te moeten steken.
Verkrijgbaar
bij de
schrijver, Bert Holster,
Schaepmanstraat 12,
3371VE Hardinxveld-Giessendam

BcrtHolster

Molenrijk
Zuid-Holland
Eppo W. Notenboom en Henk Schröder
Zojuist is het boek
Molenrijk
Zuid-Holland, 224 molens in
beeld, verschenen als
opvolger van het ZuidHollandse molen boek
uit 1980. Zuid-Holland
is inderdaad rijk aan
molens. In deze uitgave wordt op populaire
wijze verteld over de
oorsprong van molens, de types en de maalproducten en vele andere aspecten.
Elke molen in Zuid-Holland staat op een eigen
full colour pagina met een korte anekdotische
beschrijving van deze specifieke molen.
Op overzichtelijke kaarten zijn de locaties van
de molens aangegeven, evenals de beschermde 'rompen en stompen'.
Dit fascinerende standaardwerk is een must
voor de vele molenfans en een rijk bezit voor
iedere liefhebber van ons mooie Zuid-Hollandse landschap.
ISBN 978-90-78388-02-9 Uitgave van Provincie Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland en
Uitgeverij Watermerk b.v. , Lekkerkerk. Prijs
€ 34,50
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Giessenburg. herinnering aan drie
voormalige dorpen en hun inwoners
Piet Schreuders en Teus Roza
In oktober 2007 verscheen een fotoboek
met meer dan honderd
beelden
van
Giessen- Nieuwkerk,
Giessen-Oudekerk en
Peursum in de periode van 1945-1980,
met soms een kiek-

Piet

Schreuders

Tem; R07.3

Giesscnburg
Herinneringen aan
drie voormalige dorpen
en hun inwoners
1945 - 1980

Geen ISBN nummer. Verkrijgbaar bij boekhandels in de regio, Prijs € 21.50
Aprilis

je uit het verleden of
een blik vooruit. De foto's zijn verzameld en
van uitvoerige bijschriften voorzien door twee
leden van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen, te weten Piet Schreuders en Teus Roza. Hun tocht begint op de
brug over de Giessen in het centrum van het
dorp, gaat dan met de zon mee de gemeente
rond om uiteindelijk weer op dezelfde plek te
eindigen.
Het leuke van dit boek is dat bijna alle foto's
van na de oorlog zijn en dus voor velen van
ons heel herkenbaar. Heel aandoenlijk vind ik
zelf de foto van de aankomst van burgemeester
Brinkman, vergezeld door zijn echtgenote en
een piepjonge Elco met afzakkende kniekousjes!
ISBN 978 90 5994 216 5 Uitgegeven door
Aprilis Zaltbommel. Verkrijgbaar bij de erkende
boekhandel, bij de Geschiedkundige Vereniging
Giessenburg en Schelluinen en bij het Museum
Het Rechthuys, Giessenburg Prijs: € 18,50

Het oude landleven
P. Verhagen

daagse beelden uit het begin van de twintigste
eeuw. Hoewel soms ook nu nog herkenbaar,
toch behorende tot een voorbije tijd.
Dit boek kan worden gezien als een aanvulling
op enkele voorgaande werken van zijn hand,
maar ook zonder deze aanvulling is het een
genot om terug te kijken naar de tijd 'toen
geluk heel gewoon was'.

Van haver tot gort
Hans Mouthaan
Van haver tot gort, een
kruidenier denkt verder.

"""'M"""'=

De schrijver van dit leuke
Vanhavertot9ort
boekje
was jarenlang
'=_.-_.,"'"
werkzaam in de levensmiddelenbranche.
Vanuit deze optiek beschrijft
hij het wel een wee van
een dorpskruidenier die
een supermarkt heeft in
Bleskensgraaf. Hoewel hij
uitdrukkelijk te kennen geeft dat alle personen
uit deze columns niets met de werkelijkheid te
maken hebben, heb ik toch mijn twijfels. Alle
gebeurtenissen zijn zo levensecht dat dit niet
verzonnen kan zijn. Een boekje om met een
glimlach te lezen.
Geen ISBN nummer. Verkrijgbaar bij boekwinkel De Bouwsteen in Bleskensgraaf. Prijs
€ 2,50. Ook verkrijgbaar door € 3,80 over te
maken op girorekening 11.57.935 of bankrekening 34.27.012.66 t.n.v. j. Mouthaan. U krijgt
het boekje dan per post toegestuurd.

Het oude landleven.
Tussen rivieren, dijken, kaden en molens.
Voor mij ligt weer een
kleurrijk boek van een
bijzondere auteur, de
streekschrijver
Piet
Verhagen. Aan de
hand van prachtige
foto's neemt de schrijver ons mee naar alle32

Gewaardeerd Groen
Meerdere auteurs, eindredactie Rob van Elsacker
75 jaar gewaardeerd groen in Gorinchem. Dit
boek is alweer deel 21 van de Historische
Reeks Oud-Gorcum. Dit deel beschrijft een
deel van de stad Gorcum, waar we meestal
gedachteloos aan voorbij lopen, n.l. de parken
en groenstroken van de stad.

De afdeling groenvoorziening van de gemeente Gorinchem bestaat 75 jaar. Dit betekent dat
het groen in de stad al 75 jaar wordt verzorgd
door professionele vaklieden. Maar dit boek
laat ons ook zien dat de stad al een lang,
groen verleden heeft. Het speurwerk in het
stadsarchief toont aan dat de bestuurders van

Boerderij in perspectief
Ineke de Visser, Piet den Hertog en
Marinus van Dintel
Het boek IIBoerderij
in perspectief, handvatten voor behoud

de stad altijd al veel waarde hebben gehecht
aan een fraaie groene omgeving. De plattegrond van 1744 laat ons zien dat de vestingstad toentertijd prachtige formele tuinen binnen haar muren bezat.

en herbestemmingll,
gaat over het behoud
van boerderijen die
een nieuwe bestem-

Geen ISBN nummer. Uitgave van de Historische Vereniging Oud-Gorcum en de Gemeente
Gorinchem

boek geschreven in
opdracht van de Stichting Uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het Nederlandse Platteland is enorm in
beweging. Dagelijks stoppen boeren met hun
bedrijfsvoering en krijgt de oude boerderij een
andere bestemming. Over deze problematiek
en het behoud van historische boerderijen gaat
dit boek, geschreven voor (toekomstige) boerderijeigenaars en professionals.

Zalm zat, maar teveel volk
Paula Jorritsma
IIVan coöperatie naar
coöperatief alternatiefll,
luidt de ondertitel van
deze uitgave. Dit boek
behandelt de vissers en
de visserij in Woudrichem vanaf 1700 tot
heden. Het geeft een
zeer goed beeld over
wie deze vissers waren,
waar ze woonden en
hoe ze leefden en werkten. Naast de stadsgeschiedenis van Woudrichem komen o.a. de oude visrechten aan bod,
die voor de vissers van levensbelang waren.
Aan het einde van het boek wordt de toestand
beschreven van de toenemende Îndustrialisering van de visserij en de consequenties hiervan voor de vissers.
ISBN: 978-90-88420-16-0. Uitgave van het Cultuurhistorisch- en Visserijmuseum Woudrichem.
Verkrijgbaar bij diverse boekwinkels in de regio
Woudrichem Prijs: € 14,95

ming krijgen. Ineke
de Visser heeft dit

ISBN 978-90-806101-3-2 Uitgegeven door
Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Verkrijgbaar via www.boerderijenerf,nl Prijs € 10,-- excl. portokosten

Maas en Merwe
Willem J. Boot
Historie van de Stoomboot Reederij Fop Smit &
Co 1878 - 1951 plus het
herlevend vervoer: 'Fast
Ferrys en de waterbus'.
Het door Willem J.J. Boot
geschreven boek over de
rederij is nu uitgegeven
als een herziene en eerder verschenen uitgave.
Het resultaat is een zeer rijk geïllustreerd boek
met prachtige foto's, affiches en tekeningen
van allerlei schepen,
De schepen van 'Fop Smif zijn tot de dag van
vandaag een begrip. Het waren ook schitterende luxe schepen! Het moet een genot geweest
zijn om daarop te varen.
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ISBN/EAN 978-90-803116-8-8 Uitgever Stichting Publicaties Albasserwaard-Vijfheerenlanden, Buitendams 51, 3371 BA HardinxveldGiessendam. Prijs: € 21.50

Op s'n Paopendrechs
G. Versteeg
Een

boek

over

het

vroegere
taalgebruik
in Papendrecht, toen
het nog een 'klain durrep'was. Geïllustreerd
met vele foto's en oude
ansichten uit de fotocollectie van Stichting
Dorpsbehoud
Papendrecht. De schrijver
heeft getracht op een
verantwoorde
wijze
een selectie van dialectwoorden

'Het verhaal verbeeld'
Zes schetsontwerpen voor archeologische
vindplaatsen in Zuid-Holland
Astrid Gerrits, Paul de Kort, Ivar Schute,
Marcel Eekhout, Aleks Droog en Dorien Boer
en uitdruk-

kingen in alfabetische volgorde te maken. Met
tegelijkertijd daaraan gekoppeld, een korte zin
waarin de betekenis van het trefwoord wordt
gegeven. Ik heb het met aandacht gelezen en
me er over verwonderd dat het Papendrechts
dialect veel gelijkenis vertoont met het Giessendamse, zelfs meer dan het Sliedrechtse!
Geen ISBN nummer Verkrijgbaar bij de heer G.
Versteeg te Papendrecht, tel. 078-6150413
e-mailadres:versteeg.g@tiscali.nl
Prijs € 10,--

Hoe het vroeger was
Jan Roodhorst
De Historische Vereniging
Hoogblokland,
Hoornaar en Noordeloas heeft een prachtig boek uitgegeven,
waarmee een wens
van de vereniging in
vervulling is gegaan.
Jan Roodhorst, ouddirecteur
van een
basisschool, heeft op
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goed leesbare wijze de historie van de drie
dorpen beschreven, zodat ook de jeugd kennis
kan nemen van het ontstaan, de ontwikkeling
en geschiedenis van het gebied. De kerken,
scholen, oude beroepen en het leven van het
schoolkind uit de vorige eeuw, het wordt uitgebreid verteld en geïllustreerd met meer dan
200 foto's.
Het boek heeft bijna 300 bladzijden.
De prijs € 19,50.
Te bestellen bij het secretariaat van de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en
Noordeloos, tel. 0183-589911 of secretariaat@
historischevereniging .nI

'Het verhaald verbeeld',
een project van de provincie Zuid-Holland, is
tot stand gekomen met
medewerking van de
Stichting Dorpsbehoud
Hard inxvel d - Giessendam, werkgroep kasteel
Develstein,
gemeente
Liesveld, Stichting De
Bruggen, Staatsbosbeheer en gemeente Katwijk.
De beschreven schetsontwerpen zijn verhalende teksten met illustraties en foto's van bijzondere plekken in de provincie Zuid-Holland,
waar, door archeologische vondsten, een beeld
is ontstaan van hoe het vroeger geweest zou
kunnen zijn. Het boek is in dubbele opzichten een vondst. Niet alleen het archeologische verhaal wordt verteld, maar ook iets van
het verhaal ter plekke wordt gevisualiseerd en
beleefbaar gemaakt. Mooi vormgegeven, duidelijke tekst en heel interessant. Zeker voor de
Hardinxveld-Giessendamse lezers, die het zo
bekende verhaal van de opgegraven Trijntje nu
eens op een andere verrassende wijze zien verbeeld in "Trijn~e de wissel". Ook de vijf andere
schetsontwerpen zijn boeiend.

Beperkte oplage.
Te zien op www.chs.nl

85 JAAR DE WAERT 100 JAAR
WONINGWET
Geschiedenis van de Sliedrechtse bouwvereni-

Dvd landschappen 2
NCRV-documentaire over het
nationaal landschap van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie

gingen. C. Versteeg

Een

uitstekende

landschapsfilm met
als onderwerp de
Nieuwe Hollandse
Waterlinie, een 85
kilometer
lange
verdedigingslinie
die is aangelegd
tussen 1815 en
1940 en die loopt
van Muiden tot
aan de Biesbosch.
In 1999 is het
gebied aangewezen als Nationaal Project in de Nota Belvedère,
die gaat over de relatie tussen cultuurhistorie
en de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Deze film is uitgezonden op 28 februari 2008.
Meer informatie : Nationaal Project Postbus
406, 3500 AK Utrecht. Tel. 030-2399020

Dit aardig vormgegeven boekje is een
jubileumuitgave dat
al in 2001 is uitgegeven.
Het beschrijft de
voorgeschiedenis van
de Woningwet en de
lange weg die de
Sliedrechtse bouwverenigingen
hebben afgelegd tussen
1915-1919 en het eind van de twintigste eeuw.
De verwikkelingen rondom besturen en bouwplannen, het ledenbestand, samenwerking met
gemeente en overheid, alles komt aan de orde.
Dit boekje is voor geïnteresseerden nog aan te
vragen bij de Historische Vereniging van Sliedrecht, Nachtegaallaan 10 te Sliedrecht.

WETENSWAARDICHEDEN
J.F. Teeuw-van

der Plas

Verhaspelingen van de Nederlandse taal
en de sporen die zij nalaten
Stichting Streektaal Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hield in november 2007 haar jaarlijkse streektaalmiddag in De Til te Giessenburg.
'Spreker was Ewoud Sanders, taalhistoricus en
journalist, die bekend is van zijn wekelijkse
taalcolumn in het NRC -handelsblad, vaste
medewerker van onder meer het NIW en het
tijdschrift Onze Taal. Hij heeft ook diverse taalboeken op zijn naam staan. Alert zijn op uitspraak en verschrijvingen is zijn specialiteit.
Het was vermakelijk om te horen welke woorden men zoal verhaspelt in het dagelijkse
gebruik van onze Nederlandse taal.

Enkele voorbeelden: ongeknutseld i.p.v. ongekunsteld, draagkrachtig i.p.v. daadkrachtig,
inleveringsvermogen i.p.v. inlevingsvermogen,
laagdunkend i.p.v. laatdunkend.
Vaak zijn het versprekingen die al aardig ingeburgerd zijn. Wat vindt u van deze: Hij rookt als
een ketting, i.p.v. een ketter. Ongetwijfeld een
link naar het woord 'kettingroker'. Prinses Laurentien zei bij haar verloving: 'Ik heb met volle
mond ja gezegd tegen Constantijn'. Eenverspreking die veel mensen is ontgaan. Burgermeester
i.p.v. burgemeester, een verhaspeling die logisch
verklaard kan worden door het argument dat
het een meester van de burger is.
Groningse kwaal i.p.v. chronische, catheter i.p.v.
katheder of andersom. In de sport klinken de
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kreten champi(gn)ons leage en een penotti
i.p.v. penalty. Bij de huisarts worden er ook
vreemde kwalen besproken in de spreekkamer,
zoals: 'Ik ben zo deprimerend dokte(, 'Ik heb
.arende ogen', Ik overweeg accu-punktuur', en
"I
ben zo doof als een kwakkel'.
_e f las ik bij de bakker, zo rond Sinterklaas,
• eerlijke kruitnoo~esll en toen ik vroeg of de
ootjes konden ontploffen keek het winkelmeisje mij niet-begrijpend aan.
'Hij steekt met 'kop en schotel' boven iemand
uit, ook een grappige.
In het dialect klinken de meeste woorden vaak
ook anders. Toch zijn dat geen verhaspelingen,
dat is nou juist het verschil.
Klaas de Groot, docent aan de Gomarusscholengemeenschap in Gorinchem, hield een
presentatie over streektaal die op zijn school
gesproken wordt. Er waren leerlingen aanwezig die stukjes opvoerden in dialect. De Groot
heeft een website geopend met dialectuitspraken van zijn leerlingen die uit de wijde omgeving van de school komen: de Alblasserwaard,
land van Heusden en Altena en de Vijfheerenlanden. Frappante overeenkomsten, maar ook
grote verschillen zijn er te horen. Als u meer
wilt weten: www.dialectopgomarus.nl
Erfgoedhuis en cultuureducatie
Op het gebied van cultuuroverdracht is er in
ons dorp niet zo veel. De volksuniversiteit Da
Vinci houdt lezingen en voordrachten in Museum De Koperen Knop of in de Bibliotheek.
Let u op de berichten in de plaatselijke kranten,
Papieren behang
Veel beeldende
kunstenaars ontwierpen
behang. Behang is kunst en erfgoed.
Behang is er een tijd fuif geweest, maar
komt weer helemaal terug. Als u meer wilt
weten over de geschiedenis en ontwerpen van
behang kunt u tot 18 mei 2008 de tentoonstelling Behang, van Plint tot Plafond bezichtigen
in het CODA museum, Vosselmanstraat 299,
Apeldoorn
Tradities
Het jaar 2009 is uitgeroepen tot het Jaar van
de Tradities Het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur houdt een landelijke enquête om
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te weten wat wij vandaag de dag onder immaterieel erfgoed verstaan. Welke tradities en
rituelen vinden wij nu met zIn allen waard om
te bewaren voor later? Bijvoorbeeld de brandende kaarsjes op een verjaardagstaart, oliebollen op oudejaarsdag, de kerstboom, het
eieren zoeken en eten met Pasen, haring eten
aan een stalletje, of ... noem maar op.

Wilt u meedoen en ook uw (familie)tradities
doorgeven, dan kan dit via www.jaarvandetradities.nl
De honderd meest genoemde tradities zullen
worden beschreven en gefotografeerd.
Open Monumentendag 2008
leder jaar staat het tweede weekend van september in het teken van Open Monumentendag.
In 2008 valt dit op 13 en 14 september.
Ook de Historische Vereniging HardinxveldGiessendam hoopt aandacht te schenken aan
deze dag. Het thema is IISporenll, Een gegeven
waarmee wij wel uit de voeten kunnen. Denk
maar aan de opgegraven schatten tijdens de
aanleg van de veel omstreden Betuwelijn.
In de plaatselijke kranten kunt u er te zijner tijd
nog meer over lezen. Het programma is nog
niet helemaal rond. Het bestuur doet zijn best
u weer een ouderwets gezellige dag aan te
bieden.
Trouwens, zien wij u ook eerst nog in juni
op de jaarlijkse braderie? De kraam staat pal
voor ons Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 243.

Skelet van 7000 jaar oude hond op zolder
van De Koperen Knop
Tijdens de aanleg van de Betuwelijn zijn er bijzondere bodemschatten tevoorschijn gekomen.
Potscherven en gereedschap, maar ook het skelet van een vrouw, Trijntje genoemd. Zij wordt
in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
bewaard. Bijzonder was ook het gave skelet
van een hond, dat dichtbij Trijntje lag. De hond
heeft nu een permanente plaats gekregen op
de zolder van Museum De Koperen Knop.
In een hoek staat een prachtige vitrine met
daaromheen in cirkelvorm panelen die samen
een soort paviljoentje vormen, waarop het
rivierduinen landschap uit de nieuwe steentijd is
gevisuaIiseerd.
Zeker een kijkje waard.
In mei zal er een interessante expositie te zien
zijn, "Van zolder gehaald". Bijzondere depotgoederen van het museum en de Historische
Vereniging zullen tentoongesteld worden. Het
museum is open: dinsdag Um vrijdag van
13.00-17.00 uur en zaterdag van 11.00-17.00
uur.

'Supermarkt op wielen Van den Hil verdwijnt uit Boven- Hardinxveld
85 jaar lang behoorde kruidenier Van den Hil
tot de bekende 'winkeliers' van Boven-Hardinxveld. De overgrootvader van Peter van den Hil,
ging al in 1923 met een hondenkar langs de
deuren. Hij verkocht eerst enkel karnemelk en
later melk, boter, kaas en eieren. Toen kwam
de handkar en later paard en wagen. Door
uitbreiding van de handel werd een VW-busje

gekocht. Ook toen gingen de zaken goed en
in 1967 kwam de SRV-wagen in beeld. Voor
veel mensen een uitkomst, de kruidenier voor
de deur. Peter van den Hil deed goede zaken.
Maar nu is er toch een eind gekomen aan dit
fenomeen. De supermarkt op wielen is er niet
meer. Op 26 januari 2008 reed Van den Hil
voor het laatst langs zijn klanten. Zo verdwijnen langzamerhand steeds meer kleine ondernemers van de straat.

Jubileum 1983-2008
De heer O. Groeneveld maakt elk jaar de jaarstukken voor onze penningmeester, mevrouw
A. Kampman-Timmer. Dit jaar heeft hij voor de
25e keer dit karwei geklaard. Proficiat!
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Cursus: Oud Schrift voor beginners
Het Regionaal Archiefpunt (RAP) van bibliotheek Hardinxveld
organiseert een cursus Oud Schrift.
Voor genealogen en andere historisch geïnteresseerden is het
kunnen lezen van het 1re-eeuwse schrift absoluut noodzakelijk
om gegevens over voorouders te kunnen terugvinden. Maar het
is vooral erg leuk om zelf te ontdekken wat er in de oude
registers staat opgetekend over personen, huizen en andere
zaken die u interesseren. Speciaal voor deze cursus zijn ook een
aantal lokale stukken in het cursusmateriaal opgenomen.
Aan de hand van trouwboeken, notariële akten en brieven wordt
u al lezend bekend gemaakt met diverse historische bronnen en
enkele aspecten van de lokale geschiedenis.

Kosten: Leden van de bibliotheek of van
de Historische Vereniging Hardinxveld
C 88,- Niet leden C 100

Nel Scheygrond

schenkt koffie

Aanvang: donderdag 31 januari
20.00 uur
Wanneer: acht kèer op donderdag, steeds
van 20.00 tot 22.00·uur
Plaats: Bibliotheek, Pietersweer 34,
Hardinxveld -Giessendam
Docent: Emile Havers van
DIEPjStadsarchief Dordrecht

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Aanmelden in de bibliotheek: T. 0184-612454
info@bibliotheek-hardinxveld.nl
Aan

't werk

Cursus Oud Schrift voor beginners I Hardiuxveld-Gicssendam
CAD 632, Oud~recbterHjk
nrchicfvan Hnrdillxveld, inv.nr. 3
Transportakte,
25 april 1671
Wij Hcnrick Backer, schout, Thomas

{-Ienricxszl1

/ RAP /9

Wandelaer ende Willem

Sanderszl1

van

Loopick. schepenen der h~erlijckl1eijt van Hardincxvcll, oirconden cnde kennen ct;t opheden
dato <leser voor ons gecomparccrt ende erschenen Îs Mariclljcn Jaspers, wonende inde
heerlijckheijt Hardincxvelt voorschreve, dewelckc varel,aerde te cederen, transporteren ende
in vrijen absoluten eijgendomme op te dragen, gclijck sij doet mjj,:;descn, aen ende ten
behoeve van Willcm Janst Blocklant, mede wonende alhijer, seeckere huijsinge ende erve,
staende ende leggcnde inde Peulestraet. betent ten oosten de WijcI, ten zuijden Come1îs
Pauwels~n Starrenburgh Cumcius, len westen de slecnc strnete ende tcn noorden Jacob
Meertensse, ende dat soo groot ende c1eijn, wijt ende breet als 't VOOIS. huijs ende erve aldaer
staende ende gelegen ende den transportant voor dato vanden coop daer aen gerechticht was,
sander int stellen van eenige waer one andere borgen gehouden te wesen, stootende 'I selve
meltervocl, voorts met alsulcke vrijdonunen, serviluijten, recht ende gerechticheden als van
outs tol ende aen de voors. huijsinghe ende erve behoort hebben ende noch behoorende sijn.
het gcmelte huijs eniliLerve niel belast ofte bcswaert sijnde dan met jaerlijcxse Yffi>Ondingc
ende erffchijns, clie de getransporteerde boven ende onv.!Lnnindert hare belooffde
cooppcnnîngen t' haeren laste is nemende bij desen, mits dat die bij de lransportante suIlen
werden gesuijvert tOl prima Meije 1671 ende langer niet. Wijdcp.>bekende sij comparant
vande cooppcnningen van dien ten volJen V.!Lmoeghlvoldaen cnde betaelt te wesen den lesten
penninck metten eerste.lL Eijnlelîjck gelootTde de voors. Willem Jansl,n 't selve huijs ende
erve te sullen houden ende doen houden in goeden buijerreçht. Dit alles onder den verbande
als naer recht, des t' aircond' vandien hebben wij schout eu4ç schepenen voomoemt descn
eijgenbrijeffint dorps register ondcrtcekent en!!s: geschreven op '{ franchijn met ome zegelen
onder uuthangende, besegelt opden 2Se April d' aO 1671.
(GeL]
H. Backer

Dit merck + heeft Thomas HenricxszA•
Willcm Sandersz van Loopick
In kelUlis van mij
Brooshooffs

1671

Tn de marge:
een op franchijn
de coop is gereet den
somme van 250~O~O
daer V311dc xle
bedraegt 6-5-0
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Wandelaer selffs gestelt

SCHENKINGEN

Overgrootmoeder
Mevrouw De Ruiter bracht een ingelijste foto
van haar overgrootmoeder.

Blikjes
Mevrouw A. Kazen-Stoutwas aan het opruimen
en gaf de H.V. een paar leuke blikjes.

Foto's
De heer Bos bracht een doos met foto's, waar
bijzondere exemplaren bij waren.

Boeken

Oranje en Vaderland
Mevrouw Exalto bracht krantenartikelen uit de
oorlogsjaren en enkele stukjes over het Oranjehuis.
Vaasje
Mevrouw Egas vond een echt Hardinxvelds
vaasje in haar kast. "Dat is iets voor de Historische Vereniging", dacht zij en inderdaad, wij
zijn er blij mee. Het heeft al een plaatsje in het
HIC.

Het tweedehands 'Winkeltje' in Buitendams
had boeken van de streekschrijver J .W. Ooms
in de aanbieding. Een van onze leden (zij wil
niet bij name genoemd worden) heeft deze
boeken gekocht en geschonken aan de Historische Vereniging. Het zou mooi zijn als we
het gehele oeuvre van deze Alblasserwaardse
kunstenaar op de planken zouden hebben
staan. In het archief staan ook alle boeken
van Cees Baartman, de Giessendamse romanschrijver.
Hoepjes
Het gemeenteraadslid, de heer B. van Houwelingen van de TAB, hield nog een aantal hoepjes over, die op 1 januari geen geldig betaalmiddel meer waren. Hij schonk ons een zakje
vol en wij zullen er zuinig op zijn.
Foto's van Boven-Hardinxveld
Via Piet Trapman konden we 18 mooie foto's
scannen die van mevrouw Van Wijngaarden
afkomstig zijn. Boven-Hardinxveldse kiekjes uit
langvervlogen tijden.

Beursjes
Engel den Breejen bracht enkele oude spulletjes waaronder een Droste kopje en twee leren
knipbeursjes.

i

Publicaties en Mededelingenbladen
Regelmatig krijgen wij uit een nalatenschap of
gewoon na een opruiming diverse oude publicaties en/of mededelingenbladen van de Historische Vereniging. Zo ook van mevrouw C. van
Garderen-Ruis.
PvdA
De heer Van Poeteren gaf, uit het Gemeentearchief van Hardinxveld-Giessendam, een doos
met paperassen en documenten. Het betreft
papieren van enkele politieke partijen.

Aanlegwaterleiding
Mevrouw j. Wissing-van Vliet stuurde enkele
foto's van de aanleg van de waterleiding in ons
dorp. Erg interessant.
39

Allerlei
Mevrouw Exalto-van der Plas bracht drie cassettes, kranten uit de Tweede Wereldoorlog,
twee beeldjes, een koperen asbak en een akte
uit 1912.
Dvd Schuttersfeest
Gert Romijn heeft een dvd gemaakt van het
schuttersfeest van de Oranjevereniging 'Oranje
Trouw Hardinxveld-Giessendam', dat op 5 mei
2007 werd gehouden. De Historische Vereniging kreeg een exemplaar voor haar archief.
Alle gevers hartelijk dank!

40

~ó

z)OrO(~e
Trouw
.•. hordinxveld-giessendam

UITGAVEN IN DE HISTORISCHE REEKS EN SPECIALE UITGAVEN DIE NOG
DOOR DE HISTORISCHE VERENIGING TE LEVEREN ZIJN:
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3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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42.

Buitendams 4 (1778-1978)
Molens van Hardinxveld-Giessendam
Den Eendenbout (opgraving in een woonheuvel)
Het stoomgemaal
Makelaars van Hardinxveld-Giessendam
Buitendams 118 (Giessendamse boerderij)
700 jaar Dam
Parlevinkers
Rondom de Giessen
Swets tabak en daar blijf ik bij
Hardinxveld en Giessendam in de Franse Tijd
Café SchaIk
100 jaar boemelen
De Hongerwinter
De Hennepteelt..
Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam
Dijken en doorbraken
Aan d'n dijk
Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam
levers tussen I(aoi en Kloeve deel 1
Aart van Bennekum, kunstenaar
Herinneringen aan oorlogstijd
,
100 jaar Nederlandse Protestanten bond
levers tussen Kaoi en Kloeve, deel 11 ....................•........................•...........•...........•............•............
Uit de pen van tante
De watersnood van 1953
Schuttevaer en Binnenvaart
De Crisisjaren in Hardinxveld en Giessendam
Vrouwenrecht en liberalisme aan de Merwedijk
De 50ste mei
De samenvoeging van Giessendam en Hardinxveld
C. Baardman, de schrijver en zijn werk
Het Langeveer.
"
De Indiëgangers
1899-1999 Nieuws van honderd jaar geleden
De Peulenstraat in 1950
Groeten uit Giessendam
De historie van het pand Buitendams 4
Nievers was den dijk echt recht..
Groeten uit Boven-Hardinxveld
Kleine zaken van een kleine kerk, Gereformeerden in Hardinxveld
Groeten uit Beneden-Hardinxveld

e;~ir~~e~i~~~~~~ek)
Buitendams huis-ter-om-op
Een wandeling door Binnendams
Van Geslachte tot Geslacht...(uitg. van de Herv. Kerk G'dam en H'veld
H'vel.d en G'dam, van vissers-.en hoepmakersdorpen naar industriegemeente
Hardlnxveld en de riviervisseriJ
Rehobothschool 1860-1985
Van hondekarren en hobbel bussen
Anders nog iets (neringdoenden en bedrijven)
Dr. Aris Graftdijk, Photographie
Herberg De Zwaan
,
Onder ons gezeed
Het verhaal van de dijk
Hoeke Doeme?
DVD dorpsfilm 1953
Hardinxveld-Giessendam in de jaren 50 (nog te koop in Museum De Koperen Knop)
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UITGAVEN VAN DE STICHTING DORPSBEHOUD
Van boodschappen doen naar winkelen..............................................................
Heggen en Steggen (tweede druk).....................................................................

€
€

2,25
7,95

ALLE UITGAVEN ZIJN. TENZIJ UITVERKOCHT. VERKRIJGBAAR OP DE VOLGENDE ADRESSEN:
Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 243, 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 vrijdagmiddag 13.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00- 17.00 uur.

