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De HD1
Hoewel het zonnetje het nogal eens laat afwe-
ten, hebben we toch de lentekriebels gekre-
gen. U weet ongetwijfeld dat onze Vereniging 
de trotse eigenaar is van een zalmschouw of zo 
u wilt een drijverschuit. Een prachtig schip van 
meer dan 100 jaar oud. Gebouwd in Hardinx-
veld bij Van der  Hoff.

Het afgelopen jaar heeft de HD1 in Woudri-
chem gelegen. Daar waren we niet echt geluk-
kig mee. Het mooiste zou zijn als de drijver-
schuit  in de Merwede, zichtbaar voor iedereen, 
zou liggen. Daarom zijn we nu zover, dat we 
een aantal mensen bereid gevonden hebben 
ons daarbij te helpen.

De eerste stap was het terughalen van de 
schouw uit Woudrichem naar Hardinxveld- 
Giessendam.

Samen met Johan van den Bout zijn wij dit 
avontuur aangegaan. In twee etappes. De eer-

ste van Woudrichem naar Visserijbedrijf Klop. 
Dat verliep voorspoedig. Een paar weken later 
van Klop naar de Binnen-Giessen en de jacht-
haven De Noord. Dat gaf wat meer problemen. 
We hadden er niet op gerekend  dat de mast 
zes meter hoog is en de diverse bruggen stuk-
ken lager. Op zich niet zo’n probleem. Je strijkt 
de mast, als je weet hoe dat moet en je het juis-
te gereedschap bij je hebt. Omdat dat niet het 
geval was, hebben we een beroep gedaan op 
de plaatselijke HUBO, die ons welwillend van 
raad en advies, maar vooral van gereedschap 
bediende.

De drijverschuit ligt nu weer veilig op het dro-
ge en wacht op een grondige inspectie en het 
nodige onderhoud en reparatie. Ook daarvoor 
is kennis van zaken nodig. Gelukkig is de heer 
W. Vogel Rivierdijk 176, bereid ons daarbij te 
adviseren. Oud- schipper  C. van Wijngaarden, 
Thorbeckestraat 100, is bereid om hand - en 
spandiensten te verlenen. En er is nog ruimte 
genoeg voor belangstellenden om de zorg en 

Van de Voorzitter
Teun Sluimer

In Woudrichem
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het plezier met de HD1 te delen. Eén telefoon-
tje naar 616107 is genoeg om dat te regelen.  

Wat dat plezier betreft: met hulp en steun van 
Wim Klop gaan we de HD1 te zijner tijd bij de 
Kromme Krib op een  boei leggen. Dat is niet 
alleen een prachtig gezicht, maar ook een mooi 
vertrekpunt voor een tochtje door de Biesbos. 
Maar eerst groot onderhoud en het weer in de 
oorspronkelijke staat terugbrengen van dit trot-
se bezit van onze vereniging!

Een dvd met verhalen
Het was ons al eerder opgevallen dat er in ons 
dorp veel mensen zijn die goed kunnen vertel-
len. Meestal gaat dat samen met herinnerin-
gen uit het verleden: hun jeugd, de school, de 
oorlog of hun werk. Dingen die historisch ver-
antwoord of dingen die gewoon leuk zijn. In 
ieder geval verhalen die we graag willen bewa-
ren  en die we graag aan anderen laten horen. 
Nel Scheijgrond en ik hebben contact gezocht 
met een cineast uit Gorcum en inmiddels zijn 
er geslaagde proefopnamen gemaakt. De eer-
ste vertellers zijn mevrouw Mien de Rover–de 
Vos en de heer Willem Hartog.  Bent u net als 
zij, een goed verteller(ster) of kent u er een, 
laat ons dat weten. Al die verhalen komen dan 
op een dvd te staan. Het blijft uw eigen ver-
haal. U vertelt het op uw eigen manier, maar 
met elkaar levert dat een prachtige verhalen-
bundel op waar velen met plezier naar zullen 
kijken en luisteren.

Op de rivier

Start
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reacties Mededelingenblad najaar 2011
J.F. Teeuw-van der Plas

Begraafplaats Loenen.

Reactie Klaas Egas
Op de klassenfoto van school Tukker (blz.2) en 
op de foto van de zangvereniging (blz.45), is 
daar een Egas bij? En op de foto van blz.47 
staat een Jan Egas, is daar meer van bekend?
Zijn er lezers onder u die hierover meer kunnen 
zeggen?

Reacties over het boek De Koperen Knop
Wij kregen veel complimenten over het 
geschonken boek in het najaar van 2011.
Een daarvan kwam van Jos Blok-van Bennekum 
uit Wateren in Drenthe:
“Heel erg hartelijk dank voor het boek over de 
geschiedenis van De Koperen Knop, prachtig!
Met de feestdagen in het verschiet, was er geen 
beter moment om het te krijgen. 
Opgegroeid te zijn in Binnendams (B9), vlak bij 
de ‘Biggelhoop’ en dus ook bij het Museum, 
heeft dat stukje Alblasserwaard en niet te ver-
geten De Giessen, een speciaal plekje in mijn 
hart. Ik kom er helaas niet vaak meer, maar het 
gevoel blijft. Nogmaals dank en ik hoop nog 
lang lid van de Historische Vereniging te blij-
ven. Een hartelijke groet.”

Reactie op verslag van “Een monument in 
Schafstädt (DL) blz.32

Deze kwam van de 
auteur de heer Wim 
van den Heerik uit 
Sliedrecht:
“Zoals ik al eerder 
aankaartte, bleek in 
dit verslag een foute 
tekst te staan, nl. 
onder de overzichts-
foto van het grafveld 
op blz.32 staat de 
tekst: ”Aanzicht van 
de oorlogsgraven op 
de begraafplaats in 
Sliedrecht”. De juiste 
tekst moet zijn: ‘Graf 
van W.A. van der Hoff 

(midden) op het Ereveld te Loenen’. Tevens ont-
brak jammer genoeg de portretfoto van Wil-
lem Arie van der Hoff, zeker omdat juist hij de 
enige Hardinxvelder onder deze slachtoffers 
was. Ik doe hierbij nog de twee foto’s.”

Reactie Wim van den Heerik
In het Mededelingenblad najaar 2010 staat een 
fout in de kwartierstaat van Jan Willem Stam.
Op blz.16 onder nr. 36; Arie Gijsbertszn van ’t 
Hoog staat dat hij is overleden in Goudriaan, maar 
dit moet zijn: Boven-Hardinxveld.
Onder nr. 37; Maria Jansdr van den Herik staat 
dat zij is overleden in Goudriaan, maar dit moet 
zijn: Hardinxveld (in het huis no.133). Verder toe te 
voegen: gedoopt op 4 maart 1742.

Reactie Frans Vliegenthart en Anna Pes-
selse uit Sint Oedenrode
Frans is bezig met de genealogie van zijn 
vrouw, de familie Pesselse.
Hij heeft daarbij hulp gevraagd aan onze 
genealogiegroep.
Maar de reactie over het laatste mededelingen-
blad is erg leuk: Hij vindt het MDB schitterend 
en hij was weer iets verrassends te weten geko-
men, nl. dat er twee katholieke kerken hebben 
gestaan in Hardinxveld.

Reactie van Dirk van Houwelingen uit 
Houten
Dit n.a.v. de kwartierstaat onder zijn naam op blz 
22.
“Bij nr.1 wordt vermeld dat ik 3 dochters heb, 
maar wij hebben 1 dochter en 1 zoon.
Ik heb wel 3 zussen, Marrigje, Krijna en Maaike, 
wonende resp. in Sliedrecht, Gouda en Har-
dinxveld. Vrijwel alle gegevens zijn afkomstig 
van de heer G. van de Beek uit Rijswijk, op 
wiens site nog meer stambomen van families 
uit de omgeving van Hardinxveld-Giessendam 
staan. (welcome.to/gvdbeek)”

Willem Arie van der Hoff
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actiViteiten Van het bestuur
J.F. Teeuw-van der Plas

computerprogramma om op simpele wijze een 
stamboom op te zetten en familiefoto’s toe te 
voegen. 
Voor verdere informatie, zie de website van de 
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessen-
dam. www.hv.hardinxveld-giessendam.nl

Etalages en vitrines
Om de zes weken worden de etalages van het 
HIC en een vitrine in het RAP-gedeelte van de 
bibliotheek aan de Pietersweer ingericht met 
materialen die betrekking hebben op histori-
sche en/of actuele onderwerpen.

Mededelingenblad
In december 2011 verscheen het najaarsnum-
mer jaargang 33, nr. 2.
Het blad verschijnt tweemaal per jaar en wordt 
gratis verzonden naar de bijna duizend leden 
van de Historische Vereniging in binnen- en 
buitenland.

Winterfair
Op 9 december was het een gezellige drukte in 
de Peulenstraat. De plaatselijke winkeliersver-
eniging organiseerde voor het eerst een win-
terfair van 14.00 - 21.00 uur i.s.m. een goede-
doelenfair achter de Oude Kerk. Onze kraam 
voor het HIC werd druk bezocht en men kon 
zich warmen aan het sfeervolle kaarslicht. Dit 
evenement zal vast en zeker vervolg krijgen in 
dit jaar.

Dvd zomer 1953
De dvd ‘ Zomer 1953’ was uitverkocht. Daar er 
veel vraag naar was, zijn er weer een paar gere-
produceerd, maar dit is echt de laatste keer. 
Prijs €7,50.

Open Monumentendag 2012
De landelijke Open Monumentendag valt dit 
jaar op zaterdag 8 september 2012. Het  the-
ma luidt: Groen van Toen. Hiermee staan we 
stil bij de rol, het belang en de betekenis van 
het groen in relatie tot monumenten. Aanlei-
ding om juist in 2012 voor groen te kiezen is 
het uitroepen van het themajaar Historische 
Buitenplaatsen 2012, maar het Open Monu-
mentendagthema behelst veel meer dan alleen 
landgoederen of buitenplaatsen. Met het the-

Maandelijkse vergaderingen
Eens per maand vergadert het bestuur in het 
Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 
243 te Hardinxveld-Giessendam.

Wekelijkse opening van het HIC 
Op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Ook in de 
vakanties. Er zijn o.a. ook antiquarische boeken 
uit de Reeks te koop die nieuw al uitverkocht 
zijn. Er kunnen foto´s worden bekeken en 
archiefstukken ingezien. Voor kopietjes en foto-
afdrukken wordt een bijdrage gevraagd. Wilt u 
meer foto’s, dan kunt u een usb-stick kopen 
waarop deze worden opgeslagen. Op onze 
computer staan meer dan 3000 foto’s.
Hebt u echter bijzondere of uitgebreide vragen 
op genealogisch gebied, dan kunt u gebruik 
maken van de hulp van de leden van de ‘genea-
logische werkgroep’. U dient hiervoor een 
afspraak te maken. De contactpersoon van de 
Historische Vereniging is Arie Korevaar, tel. 
0183-628647, e-mail: cladan@kpnmail.nl 

Uitbreiding van de genealogische 
zoekmogelijkheden
Heeft u plannen om een stamboom van uw 
eigen familie op te zetten, dan zitten we voor u 
klaar in de bibliotheek van Hardinxveld-Gies-
sendam, Pietersweer 34. Dit is op de eerste vrij-
dagavond van de maand van 19.00 tot 20.00 
uur. Hier kunt u zonder afspraak binnenlopen. 
In de bibliotheek zijn de akten van de burger-
lijke stand van Hardinxveld en Giessendam 
vanaf 1812 in te zien. 
Het is mogelijk daarvan een afdruk te maken 
zodat u thuis de gegevens aan uw stamboom 
kunt toevoegen. Wij informeren u over een 

Het HIC gezien vanaf de Grote Kerk
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ma is er aandacht voor monumentaal groen in 
brede betekenis: stadsparken, tuinen, monu-
mentale bomen, begraafplaatsen, lanen, boe-
renerven, landgoederen, verdedigingswerken, 
landschapselementen (grafheuvels, terpen, dij-
ken), hofjes, villaparken, tuindorpen en meer.

De Historische Vereniging bezint zich nog op 
een passende en juiste invulling van haar acti-
viteiten op deze dag. Veel monumentale 
bomen zijn er niet meer, maar de rivieroevers 
van Giessen en Merwede en de uiterwaarden 

zijn wel interessant. We hebben de Avelingen, 
de Tiendweg, gebied langs De Wiel, de Achter-
dijk en enkele griendjes. Zijn er onder u die 
hun tuin open willen stellen, dan horen wij dat 
graag van u.
Houdt u de regionale media in de gaten, dan 
weet u wat er zoal te zien en te beleven valt op 
8 september.

Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering op 24 april j.l. is goed 
bezocht. De bibliotheek aan de Pietersweer 
leende zich uitstekend voor deze activiteit. 
De lezing van de heer Hans Mouthaan uit Bles-
kensgraaf, gepensioneerd kruidenier, werd met 
belangstelling aangehoord. Zijn verhalen over 
de dorpskruidenier, die vroeger op pad ging 
om per fiets de bestelde boodschappen te 
bezorgen, waren vermakelijk en heel herken-
baar. Mouthaan heeft ook enkele romans 
geschreven en publicaties over het kruideniers-
leven. Leuke boekjes zijn ‘In handel en wan-
del’, gedachten van een dorpskruidenier en 
‘Van haver tot gort’ een dorpskruidenier denkt 
verder.

Uiterwaarden langs De Merwede

Kruidenier Dukel
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Na de lezing werd koffie gedronken en de 
expositie van de Alblasserwaardse rok beke-
ken. Deze is door de Historische Vereniging 
ingericht met kleding van Ina Schep, foto’s uit 
het archief en bijdragen van de bibliotheek 
met een gedichtenrok en van de leerlingen van 
de Driemasterschool een superrok van heel 
veel versierde lapjes. U kunt dit nog zien tot 30 
juni 2012.

Daarna volgde de vergadering met de gebrui-
kelijke agenda.
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. De 
vereniging heeft het voornemen om in het 
najaar weer een nieuwe publicatie te laten ver-
schijnen. Dit keer voor de bewoners van Boven-
Hardinxveld  interessant, want het onderwerp 
is ‘de winkeltjes op de Buurt e.a.’ 

Website
De website www.hv-hardinxveld-giessendam.
nl is vernieuwd. De beheerders Jaap van Hou-
welingen en Gerrit Ambachtsheer doen hun 
uiterste best om onze site aantrekkelijk te 
maken. 

Canon Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Aan deze canon wordt nog druk gewerkt. Er 
lopen contacten met Probiblio.
Het ziet ernaar uit dat de canon eind 2012 
gereed zal zijn.

Vrijwilligersdag Landschapsbeheer 
Zuid-Holland
Mevrouw Teeuw-van der Plas heeft op 10 maart 
2012 de H.V. vertegenwoordigd op de vrijwil-

ligersdag van bovengenoemde organisatie, die 
gehouden werd in en rondom het Fort aan den 
Hoek van Holland. Er werden workshops gege-
ven o.a. over het realiseren van ‘klompenpa-
den’, waarbij men bij het uitzetten van wandel-
routes gebruik maakt van oude ingesleten 
paden en paadjes door het landschap. Iets voor 
ons dorp misschien? Daarbij denken wij aan 
het pad langs de zuidkant van de Giessen en 
langs de rivier.

Deelname aan de braderie op 16 juni 
2012
Ook dit jaar verheugen wij ons weer op de 
gezellige braderie in de Peulenstraat.
De H.V. zal weer vele foto’s te koop aanbieden 
en nog meer…

Drijverschuit
De drijverschuit of zalmschouw HD1 is weer 
terug in zijn geboorteplaats na een logeerpartij 
in Woudrichem. Hij zal een grondige opknap-
beurt ondergaan en hopelijk zullen we daarna  
weer eens deelnemen aan de gezellige 
Gondelvaart.

Verlichte boerderijenroute
De H.V. is benaderd door de Boerderijenstich-
ting Zuid-Holland voor medewerking aan een 
verlichte boerderijenroute langs de Giessen 
omstreeks november 2012.
Ongetwijfeld zal Stichting Boerderij&Erf (nauw 
betrokken bij de H.V.’s in de Alblasserwaard) 
hieraan deelnemen.

Kruidenier Egas

Drijverschuit HD1
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Vier Vrouwen, één dorp
De veranderde positie van vrouwen door de eeuwen heen

van een begrafenisondernemer leggen. Mijn 
stamboom bevat een rij namen van kinderen 
die in Plonia’s herinnering altijd klein en kwets-
baar zijn gebleven. Kinderen die niet oud 
genoeg werden om naar haar te lachen, bij wie 
ze zich machteloos over de wieg had gebogen 
en die haar liefkozingen niet meer konden ont-
vangen.
Zeven van haar kinderen bleven leven. De 
jongste van hen was mijn overgrootmoeder, 
die ook de naam Plonia kreeg. Ze werd gebo-
ren op 11 september 1889 in de plaats Har-
dinxveld-Giessendam. Haar wieg stond op 
slechts enkele kilometers afstand van de plek 

Dit verhaal gaat over vier heel gewone 
vrouwen uit één familie en één dorp: het 
dorp Hardinxveld-Giessendam. Het is een 
geschiedenis die ongeveer honderd jaar 
beslaat. Hij begint bij het ontluiken van de 
vorige eeuw, in het dijkhuis van mijn over-
grootmoeder. En hij eindigt kort na het 
aanbreken van de huidige eeuw, met 
impressies uit mijn eigen leven.

We ontmoeten een volgzame huismoeder, een 
plichtsgetrouwe middenstandsvrouw, een deel-
tijdverpleegkundige en een boekenschrijvende 
journaliste. Ik raakte geïnteresseerd in de vrou-
wen uit mijn stamboom toen ik, als jonge 
vrouw met twee kleine kinderen, belandde in 
de spagaat tussen moederschap en ambities. 
Hoe deden vrouwen dat vroeger, vroeg ik me 
af toen mijn baby en peuter bijna al mijn tijd 
opslokten. Hoe hielden eerdere generaties het 
vol tussen luiers, rondslingerend speelgoed en 
kookgerei? En hadden zij ambities? Misschien 
deden zij het beter dan de vrouwen van nu, die 
nogal eens in de knel raken tussen banen en 
zorgtaken, of klagen over het glazen plafond 
als ze carrière willen maken. Misschien kunnen 
we iets leren van onze overgrootmoeders, 
oma’s en moeders.

Mijn bet-overgrootmoeder: Plonia
Eigenlijk begint het verhaal over de revolutio-
naire veranderingen in vrouwenlevens nog eer-
der: bij mijn bet-overgrootmoeder Plonia Wep-
pelman-Dubbeldam. Je zou kunnen zeggen dat 
zij werd geboren in de middeleeuwen, al 
schreef men: 1849. Het was een tijd waarin 
paardenkarren over onverharde, modderige 
wegen hobbelden. Een tijd met stinkende beer-
putten en een hoog sterftecijfer van zuigelin-
gen en kraamvrouwen. Een tijd van kwakzal-
vers wier beloften net zo loos waren als hun 
drankjes. Drankjes die toch steeds weer gekocht 
werden, bij gebrek aan beter. Een tijd waarin 
hergebruik van materialen vanzelfsprekend 
was.

Mijn bet-overgrootmoeder kreeg twaalf kinde-
ren. Twaalf keer vreugde - die verdrietig genoeg 
vijf keer werd gevolgd door rouw. Vijf keer 
moest Plonia een levenloos kindje in de armen 

Mijn bet-overgrootmoeder Plonia Weppelman-Dubbeldam met 
haar twee jongste kinderen. Vooraan staat Neeltje, op de tafel zit 
mijn overgrootmoeder Plonia. De foto zal in 1890 gemaakt zijn.

Vijf keer moest plonia een leven-
loos kindje in de armen van een 
begrafenisondernemer leggen
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waar de mijne later zou staan. Niet alleen in 
ruimte, ook in tijd waren we dicht bij elkaar; 
haar tijdbalk overlapt de mijne zelfs een aantal 
maanden. En toch, in figuurlijke zin waren we 
ver van elkaar verwijderd.

Handelingsonbekwaam
Mijn bet-overgrootmoeder was 23 jaar toen in 
1872 de eerste vrouw werd toegelaten tot een 
universitaire studie. Die vrouw, Aletta Jacobs, 
was een bezienswaardigheid. Wie denkt dat na 
Aletta’s baanbrekende werk de kijk op vrouwen 
erg veranderde, komt bedrogen uit; vrouwen 
werden nog steeds beschouwd als handelings-
onbekwaam. Alleen ongehuwde dames moch-
ten hun eigen bankzaken regelen, bij wijze van 
noodzakelijk kwaad. Volgens de wet waren 
gehuwde vrouwen gehoorzaamheid verschul-
digd aan hun man. Dat gold ook nog voor mijn 
oma en zelfs nog even voor mijn moeder. Die 
bepaling werd pas in 1971 uit het wetboek 
gehaald. In het publieke leven speelden vrou-

wen nauwelijks rol en in juridisch opzicht waren 
ze de minderen; hun mannen hadden de zeg-
genschap over hun kinderen, hun geld, hun 
huis én over de vrouwen zelf. Binnenshuis had-
den vrouwen in de meeste gezinnen natuurlijk 
wel degelijk wat te vertellen.
Getrouwde vrouwen hadden maar zelden een 
baan. In 1909 is in Hardinxveld slechts 6,7 
procent van de beroepsbevolking vrouw. Het 
betreft voornamelijk (nog) niet gehuwde vrou-
wen die werken in de ‘huiselijke dienst’. Daar-
mee begonnen ze al jong: op twaalfjarige leef-
tijd. (Ter vergelijking: het aandeel vrouwen van 
15 tot 64 jaar met een baan van 1 uur of meer 
was in 2006 in Nederland 68 procent. Bron: 
SCP.) 
Mijn overgrootmoeder en oma bezochten net 
als bijna al hun tijdgenotes alleen de lagere 
school.Mijn overgrootmoeder Plonia Loeve-Weppelman als jonge vrouw

Plonia met haar man Arie Loeve, die onder andere hoepmaker 
was en een aantal hoepmakers in dienst had.
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Mijn overgrootmoeder: Plonia
1912, trouwjaar van Plonia en Arie Loeve, Rivier-
dijk, Hardinxveld-Giessendam
Uit de schoorsteen van de kleine dijkwoning op 
Rivierdijk B545 komt de rook van een kolenkachel. 
In de keuken snijdt Plonia Loeve-Weppelman 
rechthoekige stukjes uit oude kranten, allemaal 
Nieuwe Merwebodes. Plonia trekt haar gebloem-
de schort recht, stopt een piek terug bij haar opge-
stoken haren en pakt de bovenste kranten van de 
stapel. Helemaal bovenop ligt een exemplaar uit 
1908; toen was ze nog niet eens getrouwd. Die 
krant komt zeker bij moe vandaan. Ze zet het mes 
er in. Aan de linkerkant van de snede leest ze: 
‘dom en onnozel’, aan de andere kant van haar 
mes het woord ‘vrouwen’. Ze tilt haar hand op. 
Waar gaat dit over? O, vrouwenkiesrecht. Het is 
geschreven door jonkvrouw Anna de Savorin Loh-
man. Die dame vindt vrouwenkiesrecht een ‘volko-
men onnuttige zaak’.
“Gij zult eens zien hoe dom en onnoozel de vrou-
wen zich dan zullen laten leiden door al de partij-
leiders, die haar ten eigen bate bij den neus rond-
leiden, en op hare schouders naar boven klimmen. 
Het ligt zo in den aard der vrouw, zich te laten 
influenceeren door anderen, dat de vrouw-kiezer, 
zonder eenigen twijfel, nog veel meer vatbaar zal 
zijn voor knoeierijen en omkooperijen, van zich 
wat laten wijsmaken door schoone beloften, dan 
de man-kiezer.”
Plonia zucht, laat haar hand weer zakken en maakt 
een paar snelle horizontale snijbewegingen met 
haar mes. Rechthoekige stukken papier dwarrelen 
van tafel. Ach, die voorname jonkvrouw zal het wel 
weten. Voor haar, de eenvoudige Plonia, zijn er 
andere zaken om je druk over te maken. Zorgen 
voor papiertjes aan de spijker in de plee achter het 
huis bijvoorbeeld. Je moet toch ergens je billen 
mee afvegen.
Ze prikt een gat in het papier en snijdt een stuk 
touw af. Net als ze het touw met de punt van haar 
mes in het gat wil prikken, steekt haar man Arie 
zijn hoofd om de keukendeur. Een koude wind-
vlaag strijkt langs haar benen. Arie krabt onder 
zijn pet en werpt een blik op de koffiemolen op 
het granieten aanrecht. “Plonia, de mannen heb-
ben zin in koffie.”
Plonia laat het mes vallen. “Altijd dorstig, die 
kerels”, moppert ze.

Onder het malen van de koffiebonen denkt ze aan 
de woordenwisseling die ze gisteren met Arie had. 
Hij had een nieuwe buigmachine gekocht voor in 
zijn hoepelmakerij. Het maakte haar boos. Zij pro-
beert de eindjes aan elkaar te knopen en hij koopt 
een dure machine.
“Waar doe je dat nou voor?” vroeg ze. “Nou waren 
we net van de schuld af.”
Arie zei iets over kosten die voor de baten uitgaan. 
‘t Is te hopen dat hij weet wat hij doet. Misschien 
is ‘t waar dat mannen verstandelijk beter ontwik-
keld zijn dan vrouwen. Er zijn geleerden die dat 
beweren. Daarom zijn die kerels tegen vrouwen-
kiesrecht, net als de jonkvrouw. In ieder geval had 
zij dat geld niet aan zo’n dure machine durven uit-
geven. Maar ja, als vrouw behoort ze haar man 
onderdanig te zijn, zo staat het ook in de Bijbel. Zij 
moet haar huishouden goed bestieren, daar heeft 
ze d’r handen al vol aan. Meubels in de boenwas 
zetten, onkruid wieden in de moestuin, groenten 
wecken, warme borstrokken breien voor de winter, 
sokken stoppen. En dan de wekelijkse wasdag: 
opstaan voordat de hanen kraaien, water aan de 
kook brengen, zeep raspen, lakens door het sop 

Plonia’s eerste kind, mijn oma Annigje, werd geboren in 1913.
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Toen mijn moeder Plonie een meisje was, ‘logeerde’ ze elke nacht bij haar opoe, die weduwe was geworden. Zo was opoe Plonia minder eenzaam.
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halen totdat haar handen er schraal van zijn, ze 
naar de bleek brengen en later spoelen met stijf-
sel. En de dag daarna moet ze alles strijken met 
een ijzeren bout, heet van de kachel.

Als ze de koffie in de hoepmakersschuur achter het 
huis heeft gebracht, warmt ze haar handen bij de 
kolenkachel. Vanaf de schoorsteenmantel kijken 
haar zus Neeltje en een jongere versie van haarzelf 
de kamer in. Een prachtige foto is het. Ze hebben 
hun beste jurken aan, met rokken tot net boven de 
grond, lange mouwen en hoog gesloten halzen. 
Niet lang voordat de foto werd gemaakt, was ze 

voor het eerst ongesteld geworden, ze weet het 
nog goed. Allerlei enge ziektes had ze zich inge-
beeld; misschien zou ze doodbloeden, hevige pij-
nen krijgen. Misschien was dit een straf van God. 
Niemand had haar op die eerste menstruatie voor-
bereid.
Plonia maakt haar ogen los van de foto. Ze moet 
opschieten. De meubels moeten vandaag in de 
boenwas en de kleden moeten geklopt. En ze wil 
nog een paar pennen breien aan Aries nieuwe sok-
ken. Een paardentand en een vrouwenhand, die 
staan nooit stil.

Zwarte kleding
Plonia werd in het jaar 1913 moeder van een 
gezonde dochter, mijn oma Annigje. Ze was 
toen 23 jaar. Enkele jaren later werd haar twee-
de en laatste kind geboren, opnieuw een meis-
je. Dat ze niet meer kinderen kreeg, was onge-
woon in die tijd. Het had waarschijnlijk een 
medische oorzaak. Haar leven speelde zich gro-
tendeels thuis af. Politieke betrokkenheid werd 

Annigje als lagere-schoolkind

Mijn overgrootmoeder Plonia (links) met haar dochter Annigje in 
de Peulenstraat.

allerlei enge ziektes had ze zich 
ingebeeld; misschien zou ze dood-

bloeden, hevige pijnen krijgen

266728_HistorischeVereniging_bw.indd   11 29-05-12   16:38



12

niet van vrouwen verwacht. Pas vanaf 1917 
konden vrouwen gekozen worden voor een 
politieke functie (passief stemrecht) en vanaf 
1922 mochten vrouwen zelf stemmen (actief 
kiesrecht).

Plonia maakte twee wereldoorlogen mee. In 
het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak, 
werd ze 25. Tijdens die oorlog kreeg ze haar 
tweede kind. Haar man Arie werd tijdens of 
vlak voor de oorlog opgeroepen in verband 
met de mobilisatie en bracht een periode op 
Vlieland door. Thuis stond Plonia er toen alleen 
voor. De zorg voor een baby en een kleuter 
moest ze combineren met de zorg voor twee 
vluchtelingen uit België die haar door de over-
heid waren toegewezen.

Bij opoe slapen
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Plo-
nia 51. Zes jaar later, op 18 juli 1946, overleed 
haar man Arie Loeve aan kanker. Dit betekende 
dat Plonia al op 57-jarige leeftijd weduwe was. 
Vanaf het overlijden van haar man heeft ze 
alleen nog maar zwarte kleding gedragen. “Ze 
was meteen oud”, vertelde mijn moeder. 
Omdat Plonia alleen in haar huisje achterbleef, 
zei mijn oma tegen mijn moeder: “Ga jij voort-
aan maar bij opoe slapen.” De huizen van mijn 

oma en overgrootmoeder waren met elkaar 
verbonden door de hoepmakersschuur. Via die 
schuur liep mijn moeder, vanaf haar vijfde tot 
ver in haar tienertijd, elke avond naar het huis-
je van haar oma. Plonia stak een olielampje 
aan voor haar kleindochter en liep voor haar 
uit de trap op, naar de slaapkamer. Daar kroop 
de kleine Plonie in het grote tweepersoonsbed, 
waar ze een paar uur later gezelschap van opoe 
kreeg - maar daar merkte ze meestal niets meer 
van. Het lampje mocht naast het bed blijven 
branden. Nu staat het bij mijn moeder in de 
boekenkast, als herinnering aan een tijd waarin 
familiebanden hechter waren. Mijn moeder 

herinnert zich: “Het gebeurde heel af en toe 
dat opoe ‘s avonds weg moest en dan moest ik 
eerst thuis naar bed. Later op de avond, wan-
neer opoe thuisgekomen was, droeg mijn 
vader me over, van een warm naar een koud 
bed. Ik was dan wel eens een beetje boos en 
ging, zogenaamd per ongeluk, opoe een beet-
je liggen trappen.”

Voor mijn overgrootmoeder was een leven als 
moeder en huisvrouw vanzelfsprekend. Ze was 
een bescheiden, sobere vrouw die met weinig 
tevreden was, zo weet ik uit de verhalen. Het 
rustige ritme van haar dagen werd bepaald 
door de seizoenen. Zelfontplooiing was niet 
iets wat Plonia afkeurde of waar ze naar ver-
langde; het was gewoon geen onderwerp. Het 
woord had net zo weinig betekenis voor haar 
als een stuk onbekend gereedschap voor een 
ambachtsman.
Haar ambities? Elke avond een voedzaam maal 
op tafel, rijen weckpotten als wintervoorraad in 
de kelder en een linnenkast vol keurig gestre-
ken beddengoed.

Mijn oma: Annigje
Ook voor mijn oma, Annigje van Houwelingen-
Loeve, lag de blauwdruk van haar leven al 
klaar. Ze zou moeder en huisvrouw worden. 
Annigje werd geboren aan de Rivierdijk in 
Beneden-Hardinxveld, op 17 februari 1913. 
Geboortekaartjes waren er niet; alleen de rijken 
lieten dergelijk drukwerk maken. In de zomer 
van het jaar na Annigjes geboorte begon de 
Eerste Wereldoorlog. Belangrijke levensbe-
hoeften werden schaars en de regering liet dis-
tributiebonnen maken. Toch leed het gezin 
Loeve geen honger, weten we uit de overleve-
ring. Foto’s bevestigen dat: ze tonen een peu-
ter met ronde wangetjes.

Annigje ging net als haar moeder tot haar 
twaalfde jaar naar school. Als ze een jongen 
was geweest, was ze graag timmerman gewor-
den. Het zat er niet in; ze moest in de huishou-
ding aan de slag, onder andere bij ene meneer 
Verschoor in Buitendams. Huishoudelijke hulp-
jes werkten van zeven uur ‘s morgens tot zeven 
uur ‘s avonds. Annigje verdiende 75 cent per 
week. Anders dan haar moeder Plonia werd 

zelfontplooiing was niet iets 
wat plonia afkeurde of waar 
ze naar verlangde; het was 
gewoon geen onderwerp
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Annigje wel voorbereid op haar eerste men-
struatie.
Toen Annigje zeventien was, vond ze dat ze ook 
maar eens aan de man moest. Tegenover leef-
tijdgenootjes wilde ze bewijzen dat ze best een 
jongen kon krijgen. Toen Ruub van Houwelin-
gen belangstelling toonde, ging ze op zijn 
avances in. Aanvankelijk had Annigje niet veel 
tijd voor Ruub. De strenge huishoudster van 
haar werkgever liet haar keihard werken. Als 
Ruub ‘s avonds kwam, lag ze vaak al op bed 
omdat ze doodmoe was. Later vond ze een 
andere werkgever.
In 1937 trouwden Ruub en Annigje. Ruub ver-
diende de kost als groenteboer. Hij verbouwde 
zelf groenten, ging naar de veiling en trok er 

onder alle weersomstandigheden met zijn kar 
op uit om zijn klanten van aardappelen, fruit 
en groenten te voorzien. Ook was hij een stuk 
nonchalanter dan de precieze Annigje; hij 
morste jus op het schone tafellaken, ruimde 
zijn rommel niet op en liet het corrigeren van 
de kinderen graag aan Annigje over. Hoewel 
Annigje soms moeite had met de nonchalance 
van Ruub, voelde ze zich tegelijkertijd tot hem 
aangetrokken door zijn vrolijke karakter. Zijn 
onbekommerde houding bood een tegenwicht 
aan haar neiging tot bezorgdheid en haar per-
fectionisme. Annigje kon hartelijk lachen om 
de grapjes en anekdotes van Ruub. In de avond-
uren lazen ze elkaar regelmatig stukjes voor uit 
het Reformatorisch Dagblad.

Hersenbeschadiging
In 1938 baarde Annigje haar eerste kind, dat 
zwaar verstandelijk gehandicapt bleek te zijn. 
Het gevolg van een fout van de baakster, die te 
lang wachtte met het waarschuwen van de dok-
ter. Annigjes baby liep een hersenbeschadiging 
op. Toen dokter Huting arriveerde, was het 
onheil al geschied. Mijn moeder vertelde: “In 
het dorp werd gezegd dat baakster Dirkje de 
Ruiter het leuk vond als de baby er al was als 
de dokter arriveerde. Dan was ze er trots op dat 
zij de bevalling had gedaan. Er is dus in onze 
familie wel enig verwijt geweest.”
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
was Annigje 27 jaar, moeder van een gehandi-
capt kind en in verwachting van mijn moeder 
Plonie, die op 20 augustus1940 werd geboren.

In verband met de mobilisatie moest Ruub in 
die periode een aantal maanden van huis weg. 
Het was een onzekere tijd voor Annigje. Toch, na 
Ruubs terugkeer, ging het leven ook weer vrij 
gewoon door. Annigje deed het huishouden, 
Ruub ging met zijn groenten langs de deuren en 
‘s avonds hoefde Annigje niet meer alleen in 
een koud bed te kruipen. Nog tijdens de oor-
log, in 1943, werd hun derde kind geboren: 
Bets. In 1945 volgde een gezonde zoon: Arie. 
Een paar jaar later was Annigje opnieuw zwan-
ger. Haar vijfde kind Ruub werd geboren in 
1947. Hij was bijna twee jaar oud toen mijn 
oma een tweeling kreeg: Flora en Anneke. In 
1952 kreeg ze haar achtste en laatste kind: Theo.

Annigje met haar oudste dochter Plonie
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In het jaar 1958 vond er voor de tweede keer 
in Annigjes leven een dramatische gebeurtenis 
plaats: haar twaalfjarige zoon Arie verongeluk-
te. Op 12 februari van dat jaar botste hij met 
een brommer op een bus. Mijn moeder ver-
telde hierover: “Pa en Arie speelden onder één 
hoedje. Arie ging na schooltijd altijd mijn vader 
helpen. De brommer stond die dag al buiten-
dijks gereed, zodat mijn moeder niet zou zien 
dat Arie de brommer tegen de dijk op sjouwde. 
Mijn vader gunde Arie dat leuke ritje op die 
bromfiets. Arie ging naar Boven-Hardinxveld, 
om kaarten weg te brengen waarop mensen 
hun bestelling van pootaardappelen konden 

invullen. Had mijn vader maar naar mijn moe-
der geluisterd!”
Arie werd begraven op 17 februari, op Annig-
jes verjaardag. Zo bleef haar verjaardag altijd 
verbonden met het verlies van haar eerste 
gezonde zoon. Ze kon Arie’s spullen lang niet 
opruimen. Over haar verdriet zei ze: “De scher-

pe puntjes gaan ervan af, maar het blijft altijd.” 
Net als bij mijn overgrootmoeder was het 
geloof een troost en krachtbron voor mijn oma.
Op zeker moment kreeg ze wat lichte psychoso-
matische klachten, wellicht een vorm van 
hyperventilatie. De dokter concludeerde dat ze 
te onbewust leefde, wat ze niet begreep.

1950, een jaar waarin het gezin al flink is gegroeid, 
Rivierdijk, Hardinxveld-Giessendam
“Ruub, zeg jij er nou eens wat van”, zegt Annigje. 
Geërgerd kijkt ze naar haar man die alleen aan-
dacht heeft voor zijn post en zijn boterhammen.
Met een afwezige blik kijkt Ruub op, alsof hij zich 
er nu pas van bewust wordt dat hij met zijn gezin 
aan tafel zit. Hij laat zijn ogen langs alle kinderen 
gaan. Flora en Anneke slaan met hun handjes op 
het blad van hun kinderstoel; als een echte twee-
ling doen ze elkaar altijd na. Ruub junior heeft een 
paar blokjes mee aan tafel gesmokkeld en laat één 
van de blokjes met een broem-broemgeluid rond-
om de stukjes brood op het tafelzeil glijden. Bets 
en Plonie kibbelen, Arie bemoeit zich ermee. De 
enige die rustig aan tafel zit, is Ad; door zijn han-
dicap zal hij altijd een trage, goedige peuter blij-
ven.
Ruub haalt een hand door zijn warrige rode haar 
en kijkt zijn vrouw aan. “Waar moet ik wat van zeg-
gen?”
Annigje kletst een boterham op het geblokte tafel-
zeil en smeert er met driftige bewegingen boter 
op.
“Plonie en Bets blijven maar kibbelen. Dat moet 
afgelopen zijn.”
Ruub pakt het voorwerp dat het dichtst bij zijn 

arie werd begraven op annigjes 
verjaardag; zo bleef haar verjaar-
dag altijd verbonden met het ver-
lies van haar eerste gezonde zoon

Annigjes zoon Arie verongelukte toen hij twaalf jaar was
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bord ligt: de kaasschaaf. Met de steel tikt hij op de 
arm van Bets. Annigje zucht. Het was Plonie die 
een tik verdiende. Ruub kiest altijd de verkeerde.
Er valt een schaduw over de tafel. Voor het raam 
staat een jongen, hij houdt een jute zak omhoog. 
“O, dat is er een van de familie Korevaar”, zegt 
Ruub. “Zijn moeder zou hem om aardappelen stu-
ren.”
“Dat ze nou net onder etenstijd komen”, moppert 
Annigje. Ze knoopt haar blauw-witgeruite schort 
los en loopt naar de achterdeur. Oh, wat verheugt 
ze zich op een avondje bij de kachel, met wat stop-
werk en een breiwerkje, als de kinderen op bed 
liggen en Ruub misschien wat voorleest uit de 
krant. ‘s Avonds kan het zo heerlijk rustig en 
genoeglijk zijn in huis. Ze moet Ruub vanavond 
ook nog vertellen dat de hulp die hij had geregeld 
voor het sokken stoppen niet geschikt is: ze levert 
broddelwerk. Misschien kan Plonie morgen na 
schooltijd de lelijke steken uithalen. Vijf dagen in 
de week een dienstbode, één dag in de week een 
werkster voor het zware werk en nog komt ze elke 
dag uren te kort.

Annigje had het met haar grote gezin veel 
drukker dan haar moeder Plonia. En natuurlijk 
beschikte ze nog niet over alle huishoudelijke 
apparaten die mijn moeder later zou hebben. 
In 1949 kreeg Annigje een primitieve voorlo-
per van de wasmachine: een houten kuip met 
een motortje eronder. Het motortje dreef een 
schoep aan die het wasgoed heen en weer 
bewoog. Annigje moest wel zelf voor heet 
water zorgen. Dat deed ze op een ‘waterfor-
nuis’. Onder in het fornuis stookte ze hout van 
sinaasappelkistjes die Ruub voor haar had 
kleingemaakt.

Een heel enkele keer maakte Annigje een uit-
stapje. Op 1 november 1955 schreef mijn vijf-
tienjarige moeder in haar dagboekje:
‘Vanmorgen is Moe om 20 over 9 vertrokken. Met 
bestemming Rotterdam. Ze blijft daar drie dagen.’

Terwijl moe bij tante Cor in Rotterdam verbleef, 
zwaaide de tiener Plonie de scepter over de 
huishouding.

Mijn oma Annigje gaat met man, kinderen, nichtjes en neefjes  een dagje naar Putten. Een zeldzame gebeurtenis. De kinderen zitten in de 
bak waarmee Annigjes man Ruub de groenten bezorgt.
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Het leven van Annigje speelde zich grotendeels 
af in haar huis en in haar dorp. Wat zou ze heb-
ben gedaan als ze meer bewegingsvrijheid en 
meer tijd had gehad? Ze hield van tuinieren, 
waarschijnlijk zou ze dat vaker zijn gaan doen. 
Of orgelspelen en borduren, als een dame van 
stand. Maar ook als ze over zeeën van tijd had 
kunnen beschikken, was ze in ieder geval niet 
buitenshuis gaan werken. Alleen arme vrou-
wen en weduwen deden dat, of de ongetrouw-
de mejuffrouwen die waren ‘overgebleven’. 
Annigje beschouwde hen als pechvogels.

Mijn moeder: Plonie
Het leek erop dat het leven van mijn moeder op 
hoofdthema’s net zo zou verlopen als dat van 
haar moeder Annigje en oma Plonia. Op haar 
veertiende ging ze van school om thuis te gaan 
helpen in de huishouding. Op wasdag stond ze 
om half zes op om te helpen met de was. Ze 
breide truien en sokken voor haar broertjes en 
zusjes, schrobde de stoep, zeemde ramen, 
werkte stapels strijkgoed weg, zette meubels in 
de boenwas en volgde naailessen: het leven van 
een tienermeisje in de jaren vijftig.

Anders dan haar oma en moeder had Plonie 
ambitie. Ze wilde naar de mulo en daarna ver-
pleegkundige worden. Vanaf haar vijftiende 
hield ze een dagboekje bij. Daarin schreef ze:

‘Pa is vanmiddag bij Mijnheer Gijsel wezen praten 
over mij. Deze vond het niet wenselijk voor Mulo 
te gaan leren.’

Maar op 18 juli kon ze een leuker bericht 
opschrijven:

‘t Is nu hoogs waarschijnlijk dat ik van de winter 
drie keer in de week ‘s avonds naar Dordrecht ga.’

Het plan ging door. Haar ouders stimuleerden 
haar. Annigje ontzag haar dochter overdag een 
beetje, zodat ze tijd en energie overhield om 
haar huiswerk te doen. Na de avondmulo 
mocht ze inderdaad voor verpleegkundige 
gaan leren. In 1962 behaalde Plonie haar 
diploma als verpleegkundige. Ze werkte in het 
Refaja-ziekenhuis in Dordrecht totdat ze in 
1968 moeder werd. Haar rol als moeder en 
huisvrouw zag ze als haar bestemming. Toch 

Plonie op dertienjarige leeftijd, kort voordat ze van school zou gaan om haar moeder in de huishouding te helpen. Naast haar (vlnr): broer 
Arie, zus Bets en broertje Ruub.
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ging ze in 1976 weer parttime werken, als ver-
pleegkundige in een bejaardentehuis.

1980, Albert Cuypstraat, Hardinxveld-Giessendam
Gehaast trekt Plonie haar verpleegstersuniform 
over haar hoofd. Het is al kwart voor vijf. Over een 
kwartier begint haar dienst in het bejaardentehuis. 
In gedachten loopt ze het lijstje langs dat ze van-
middag heeft geschreven: naar de slager, aardap-
pels schillen, sla van het land halen en wassen, kof-
fiepauze, strijken, wasgoed van de lijn halen... 
allemaal gedaan. Jammer dat Wim er nog niet is, 
ze moet gaan. Veel zin heeft ze niet in vanavond. 
De kans is groot dat de oude Schaafsma tijdens 
haar dienst overlijdt; het gaat al dagen slecht met 
hem. Een sterfgeval blijft naar, hoe vaak het ook 
voorkomt in een bejaardentehuis.
Ze pakt haar tas. Waar zijn de meisjes? Nog buiten 
in de tuin? Ja, daar liggen ze, op hun buik in het 
gras, met een boek voor hun neus. Hè, ze zou lie-
ver thuis blijven om met Wim en de kinderen te 
eten. En daarna van de mooie zomeravond te 
genieten. Maar ja, ze heeft dit zelf gewild.
“Mijn idee is het niet”, zei Wim toen ze voorstelde 
een parttime baan te zoeken. Debora was zes jaar, 
Anne Marie ruim zeven.
“Maar dan kunnen we onze hypotheek sneller 
aflossen”, had ze gezegd.
Wim vond dat ze de meisjes niet alleen kon laten, 
maar met een parttime baan in de avonden en 
weekeinden kon hij leven. 
Ze pakt een vestje van de kapstok. Nu moet ze 
echt gaan.

“Leeft Schaafsma nog?” vraagt haar vriendin Ans 
als ze de volgende middag op het terras voor het 
huis zitten.
Ze schudt haar hoofd, vertelt over de roerige 
avond met geëmotioneerde familieleden, tele-
foontjes met de arts en overleg met een begrafe-
nisondernemer.
“Poeh”, zegt Ans, “je zult wel moe zijn.”
Ze knikt. “Nou ja, nu hoef ik weer even niet. Mijn 
eerstvolgende dienst is over zes dagen.”
Ans steekt haar benen vooruit, zodat ze nog brui-
ner kunnen worden dan ze al zijn. De pareltjes van 
haar oorbellen glanzen in het zonlicht. Ans ziet er 
altijd een stuk damesachtiger uit dan zijzelf.
“Riet en ik gaan morgen bramen plukken”, zegt 
Ans. “Ga je mee?”

Bramen plukken. Dat doet haar denken aan het 
land van pa, die fruit en groenten kweekte voor 
zijn groentehandel. Het was leuk om pa te helpen 
met het plukken van rijpe bramen of aardbeien. 
Soms maakte moe er jam van, en sap van de bra-
men.
“Ja, dat doe ik”, zegt ze. “Dan maak ik voor zondag 
pudding met bramensap.”
Genietend draait ze haar gezicht naar de zon. 
Heerlijk, zes dagen waarin ze haar eigen tempo 
kan bepalen. Elke dag een beetje huishoudelijk 
werk, breien, boterhammen smeren voor de meis-
jes, koffie drinken met vriendinnen. Het leven 
heeft niet zo heel veel afwisseling nodig om goed 
te zijn.
Ans zet haar koffiekopje op de tuintafel. “Vrijdag 
ga ik trouwens even naar Sliedrecht om een lap 
stof te kopen. Als je wilt kun je meerijden.”
Ze schudt haar hoofd. “Je weet het: op vrijdag doe 
ik de kamer. En de buurvrouw komt dan altijd kof-
fiedrinken.”

Mijn moeder Plonia als verpleegkundige, ergens aan het begin 
van de zestiger jaren.
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“O ja, jouw vaste ritme”, lacht Ans.
Ze haalt diep adem. Waarom doet Ans daar zo 
lacherig over? Ze staat op om nog een keer koffie 
te halen.
“Ik voel me er goed bij”, zegt ze. Het komt er een 
beetje streng uit.
“Pas had ik het er nog over met Riet”, zegt Ans. 
“Dat jij het altijd zo heerlijk vindt om na je vakantie 
weer thuis te komen. Jij houdt van het voorspel-
bare en vertrouwde.”
Met de lege koffiekopjes in haar hand blijft ze 
staan, halverwege het terras. Ze heeft het gevoel 
dat ze zich moet verdedigen. “Ik heb thuis een 
vakantiehuis”, zegt ze met overdreven nadruk op 
het woord ‘thuis’.
“Dat is waar”, zegt Ans verzoenend. “En je bent 
een tevreden mens.”

Toen mijn moeder vijftig jaar werd, stopte ze 
met werken. Dat vond ze slechts ‘een beetje 
jammer’. Ze deed haar werk met plezier, ver-
telde ze me. Maar ze voegde er aan toe: “Als 
geld geen rol gespeeld zou hebben, was ik lie-
ver bij Wim en de meisjes gebleven.”
Na veertien jaar nam ze ontslag. “Mijn inko-
men was niet meer zo nodig en ik wilde weer 
alle avonden bij Wim zijn”, vertelde ze.
Het hoge werktempo in de zorg miste ze niet. 
En de samenwerking met jonge, vaak erg mon-
dige collega’s, die snelheid soms belangrijker 
vonden dan zorgvuldigheid, daar verlangde ze 
ook niet naar terug.

Mijn eigen leven: Anne Marie
Als basisschoolkind kwam ik regelmatig bij 
vriendinnetjes thuis. Daar was altijd een moe-
der die limonade inschonk, koek of snoep pre-
senteerde en een paar vriendelijke woorden 
tegen me zei. Voorbeelden van vrouwen die 
werk en de zorg voor (jonge) kinderen combi-
neerden zag ik nauwelijks om me heen. Het 
was een wiel dat ik zelf mocht uitvinden.

1993, geboortejaar van mijn oudste dochter, 
Rivierdijk, Hardinxveld-Giessendam
Over de rivierdijk bij Boven-Hardinxveld rijdt een 
knalgroen autootje. Het maakt een scherpe bocht 
langs natuurgebied De Avelingen, waar jongvee 
rare sprongen maakt in de weiden. De Seat is 
onderweg van het Gorinchemse ziekenhuis naar 

een dijkwoning in Boven-Hardinxveld. Anne Marie 
Hoekstra-van Westen, de jonge moeder op de ach-
terbank, heeft geen oog voor de uitbottende knot-
wilgen, de teruggekeerde kieviten en de springe-
rige kalfjes; ze kan haar blik niet losmaken van 
haar pasgeboren kind. Ragfijne wimpertje heeft 
het, een poppenmondje, wenkbrauwtjes die met 
het dunste penseel lijken aangebracht. Fluwelen 
vingertjes, wangetjes van satijn, oorschelpjes van 
parelmoer. Af en toe vertrekt het kind een spiertje, 
alsof het wil glimlachen maar nog niet weet hoe 
dat moet. ‘Papa en ik gaan samen goed voor jou 
zorgen’, zegt Anne Marie.

Vijftien jaar later. Over de provinciale weg bij Otto-
land rijdt een rode Kangoo. Anne Marie is op weg 
naar een interviewafspraak voor het regionale 
nieuwsblad waar ze sinds 1999 parttime werkt. Ze 
geniet ervan weer collega’s te hebben, en een 
leven buitenshuis met een beetje uitdaging en 
afwisseling.
Zes jaar lang was ze een dankbare fulltime moe-
der, maar ook een teleurgestelde journaliste. Alle 
complimenten die ze van docenten en eindredac-
teuren over haar schrijftalent had gekregen ten 
spijt, was ze door het moederschap terug in de tijd 
geslingerd. Want dat ‘samen goed voor jou zor-
gen’ bleek in te houden: een vader die vijf lange 
dagen geld verdient en een moeder die zeven 
lange dagen thuis is. Gek dat ze daar samen van 
tevoren nooit over hadden gesproken.
Haar mobiele telefoon gaat. Ze schiet een zijweg 
in en zet haar auto aan de kant.
‘Gefeliciteerd Anne Marie’, zegt een stem aan de 
andere kant van de lijn. ‘Je hebt de prijs voor het 
beste christelijke kinderboek van 2008 gewonnen!’
Ze lacht. Het kan dus toch: het grootste deel van 
de week moeder zijn én een prestatie leveren. Het 
voelt niet alleen als waardering voor een goed 
geschreven verhaal, maar ook als een beloning 
voor al die jaren waarin ze, grote delen van de dag 
aan huis gekluisterd, van de nood een deugd 
maakte en elk geschikt moment benutte voor het 
schrijven.
Als ze weer verder rijdt, danst haar Kangoo over de 
weg. Haha, een prijs voor het meisje dat nooit prij-
zen won. Voor de journaliste die haar baan opgaf 
om voor haar kinderen te zorgen. Een prijs voor 
een vrouw die blij is dat ze in deze tijd leeft, met 
kansen voor elk bescheiden talent.
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het is eenvoudiger om een 
wasmachine uit te vinden dan 
om denkpatronen in nieuwe 

banen te leiden

De contrasten tussen de levens van Plonia, 
Annigje, Plonie en mijzelf zijn groot. Terwijl 
mijn overgrootmoeder en oma het moesten 
doen met alleen lagere school, kreeg ik de kans 
om twee hbo-diploma’s te halen. Toen mijn 
moeder vijftien jaar was werkte, poetste en 
boende ze de hele dag, net als haar moeder en 
oma. Voor vriendinnen had ze weinig tijd. Zelf 
ging ik op die leeftijd naar school, volgde 
paardrijlessen en muzieklessen en deed gezel-
lige dingen met vriendinnen. In het huishou-
den hoefde ik zelden iets te doen. Later kon ik 
het moederschap combineren met het schrij-
ven van kinder- en jeugdboeken en later met 
een baan. Het leven van Plonia en Annigje was 
heel wat minder afwisselend.

Momenteel werk ik 32 uur per week als journa-
liste bij nieuwsblad Het Kontakt. Ik ben blij met 
de kansen die ik in mijn leven kreeg en nog 
steeds heb. Meer dan mijn oma en overgroot-
moeder heb ik keuzes kunnen maken. Dat 
maakt je overigens niet per definitie gelukki-
ger; keuzes maken kan lastig zijn. En mogelijk-
heden scheppen ook verplichtingen. Ouders en 
maatschappij stellen nu andere eisen aan meis-
jes en vrouwen.

Conclusie
Mijn generatie, geboren in de zestiger jaren, 
kwam ter wereld aan het begin van een 
geëmancipeerd tijdperk. Op school kregen we 
alle kansen. We behaalden meer diploma’s dan 
onze moeders en oma’s, werden gestimuleerd 
om een goed beroep te kiezen. Wat ons er niet 
van weerhield te dromen van een toekomst 
met een lieve man en leuke kinderen.
En daar stonden we dan, aan het begin van 
een volwassen leven, met in onze rugzak de 
verhalen van toegewijde moeders en huisvrou-
wen, en in onze schoudertassen alles wat we 
nodig zouden hebben om onafhankelijk te zijn. 
Net zo onafhankelijk als mannen, want daar 
ging het om bij de emancipatie. De man blijft 
waar hij is en de vrouw probeert daar ook te 
komen. Of is er voor echte emancipatie nog 
wat anders nodig?

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.

Een slimme meid krijgt haar kind op tijd.

Twee slogans die door respectievelijk de over-
heid en de medische sector op mijn generatie 
werden afgevuurd… en die helaas moeilijk 
samengaan. Want studeren en je eigen geld 
verdienen, da’s lastig met een kind aan de 
borst en een ondernemende peuter om je 
heen. Tel daarbij op dat de meeste vaders full-
time werken en dat kinderopvang duur is, en 
het dilemma is compleet.
De overeenkomst tussen de slogans is in ieder 
geval dat meiden van mijn generatie slim moe-
ten zijn. Bij de generaties vóór ons gold dat 
veel minder. Die moesten vooral volgzaam zijn 
en hun taken binnenshuis boven alles stellen. 
In de 21ste eeuw komt een vrouw daar niet ver 
meer mee.

De verandering van de positie van de vrouw 
begon met technologische ontwikkeling, medi-
sche vooruitgang en toenemende welvaart. Op 
al die vooruitgang moest nog wel een verande-
ring in denken volgen. En die blijkt zich slechts 
langzaam te voltrekken. Mijn overgrootmoeder 
zou niet wezenlijk anders in het leven hebben 
gestaan als iemand haar al onze vooruitgang 
op haar 25ste verjaardag cadeau had gedaan. 
Een groot gezin had ze al niet, dus over geboor-
tebeperking hoeven we het niet eens te heb-
ben. Ook de komst van apparaten als een was-
machine, wasdroger en vaatafwasmachine 
zouden waarschijnlijk weinig aan haar positie 
hebben veranderd. Het is eenvoudiger om een 
wasmachine uit te vinden dan om denkpatro-
nen in nieuwe banen te leiden.

Niet synchroon
Toen ik in 1993 als goedopgeleide vrouw met 
een leuke baan moeder werd, had ik te maken 
met een maatschappij waarin veranderingen 
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niet synchroon verliepen. Vaders en docenten 
stimuleerden hun dochters en studentes om 
het beste uit zichzelf te halen, maar mijn werk-
gever stond parttime werken niet toe, goede 
kinderopvang was er in mijn omgeving nog 
niet en mannen in de Alblasserwaard zagen 
emancipatie vooral als een vrouwenzaak.
Wat zou er gebeuren, heb ik me afgevraagd, 
als mijn generatie ineens de medische en tech-
nologische vooruitgang van laatste eeuw zou 
moeten missen? Zouden we ons weer terug-
trekken op de paar vierkante meters tussen 
wieg en wasmand? Of is er in de perceptie van 
zowel mannen als vrouwen inmiddels zoveel 
veranderd dat wij ons leven toch anders zouden 
organiseren dan eerdere generaties? Interes-
sante vragen, die verbonden zijn met waarde-
oordelen. De vragen stellen, impliceert dat je 
kanttekeningen plaatst bij de keuzes van voor-

Plonie met haar oudste dochter Anne Marie, in 1968.
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ouders. Wie dat doet, bewijst daarmee kind te 
zijn van een andere tijd. Beïnvloeding door je 
eigen tijd en cultuur, daar is geen ontkomen 
aan. En elke tijd heeft zijn eigen blinde vlek-
ken. Zoals wij nu gniffelen bij argumenten die 
tegen het vrouwenkiesrecht in stelling werden 
gebracht, zullen toekomstige generaties met 
verbazing kijken naar opvattingen uit onze tijd. 
Bijvoorbeeld naar de idee dat vaders minder 
goed in kinderzorg zouden zijn dan moeders.

‘Kunnen we leren van onze overgrootmoeders, 
oma’s en moeders?’, vroeg ik me af aan het 
begin van dit verhaal. Na mijn reis door de tijd 
denk ik dat het antwoord ontkennend moet 
zijn. Natuurlijk hebben zij levenswijsheid en 
vaardigheden doorgegeven aan hun nage-
slacht. Maar daar doelde ik met mijn vraag niet 
op. Het ging me om de manier waarop ze hun 

positie als vrouw innamen. Om te beginnen 
spelen karakters daarbij een rol. Bovendien 
stemden ze hun keuzes af op de toen heersen-
de opvattingen en de mogelijkheden die hen 
geboden werden. De vrouwen van nu zullen 
het anders moeten doen, in een veranderde 
wereld en met nieuwe kansen. Zo krijgt elke 
generatie haar eigen uitdagingen voorgescho-
teld.

© Anne Marie Hoekstra-van Westen

Plonia Loeve heeft een Twitter-account: tweets uit 
1912 via @PloniaLoeve
Lees ook over haar belevenissen op haar weblog 
www.plonialoeve.com. Regelmatig vertelt ze hier 
over haar dagelijks leven. Haar achterkleindochter 
reageert daarop. Reacties van weblog-bezoekers 
zijn welkom.

Anne Marie met haar oudste dochter Eva, in 1994.
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Ditmaal hebben wij gekozen voor de kwartier-
staat van Floris Gerardus (Floor) de Ruiter, 
omdat deze - ondanks zijn betrekkelijk korte 
leven - veel voor de gemeenschap heeft 
betekend.

Floris Gerardus de Ruiter en dochter Molly

 
Floor de Ruiter, op 18 november 1899 gebo-
ren als zoon van aannemer Arie de Ruiter en 
diens vrouw Neeltje de Geus, was de middelste 
van negen kinderen. Van jongs af aan wilde hij 
journalist worden. Voor Floor was er dan ook 
maar één mogelijkheid: schrijven. Om zich 
daarin te bekwamen trad hij na de Chr. HBS in 
Dordrecht te hebben doorlopen, als leerling-
journalist toe tot de redactie van Chr. Histori-
sche ‘Nederlander’ in Den Haag.  Later werkte 
hij vier jaar als journalist bij regionale dagbla-
den in Dordrecht en Delft.
Hij was inmiddels in 1923 getrouwd met Neel-
tje (Nel) Bierhorst uit Hardinxveld. Het jonge 
paar keerde terug naar de dijk en begon een 
boek- en kantoorboekhandel in Floors geboor-

tehuis in de Peulenstraat. Ook in het zakenle-
ven wist hij zich te handhaven. De bescheiden 
opgezette  boekhandel kreeg al gauw bekend-
heid en beschikte zelfs over een postorderafde-
ling op het gebied van theologie.

Maar hoe goed hij het ook deed als boekhan-
delaar, zijn hart lag toch bij het in 1925 gestar-
te, wekelijks verschijnende nieuwsblad ‘Rond-
om de Giessen’. In de kolommen van dit blad  
kon hij zich uitleven en getuigenis geven van 
zijn innerlijk leven en scherpe opmerkingsgave. 
‘De Leekenpraatjes’, hoofdartikelen en 
beschouwingen, en de gefingeerde brievenru-
briek ‘Uit de pen van tante’, toonden zijn talent 
als schrijver. Dit uiteraard naast de talloze door 
hem geschreven nieuwsberichten, verslagen 
van bestuurs- en raadsvergaderingen e.d. Hij 
was een overtuigd antimilitarist en maakte daar 
in de krant geen geheim van. Ook op gods-
dienstig en politiek terrein nam hij vaak afwij-
kende standpunten in. In die jaren was Floor 
bezield van een idealisme, dat hij op de lezers 
wilde overbrengen, waardoor het soms inge-
zonden stukken  en ook opzeggingen regende 
als hij tegen de heersende opvattingen inging. 
Maar meestal meldden de ontstemde abon-
nees zich toch weer aan. Ze konden  de ‘Rond-
om’ blijkbaar niet missen. Onvergetelijk was 
zijn afscheidsartikel in mei 1942 waarin hij 
aankondigde dat het blad niet meer zou ver-
schijnen omdat hij zich niet aan de regels van 
de bezetter wilde houden.

Schreef Floor de Ruiter zijn ‘Rondom’ groten-
deels zelf, hij beschikte ook over enkele uitste-

Kwartierstaat
Gerrit Ambachtsheer

De Rondom de Giessen van dec.1939
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kende medewerkers, onder wie Frans de Jong 
uit Lexmond en Henk Redert uit Zuid-Beijer-
land. De laatste verzorgde de buitenlandru-
briek ‘Van week tot week’. Willem Baardwijk 
was de bezorger en Jan Koppelaar de adverten-
tieacquisiteur van de ‘Rondom’. Naast zijn werk 
als boekhandelaar en journalist was Floor actief 
in het maatschappelijk leven. Jarenlang was hij 
voorzitter van de Middenstandsvereniging, 
secretaris van de Nutskleuterschool in de Peu-
lenstraat, secretaris van de plaatselijke afdeling 
van Schuttevaer, bestuurslid van de vereniging 
‘Ziekenhuishulp’ en voorzitter van de Letter-
kundige Club. Dit alles naast uiteraard naast 
zijn aandeel in het drukke gezinsleven met uit-
eindelijk vijf kinderen.
In de jaren dertig vond hij tijd om twee romans 
te schrijven: ’Kift en Schrift’ en ‘Keetjongen’, 
die eerst als feuilleton in de ‘Rondom de Gies-
sen’ waren verschenen.

Al korte tijd nadat in juni 1945 de ‘Rondom’ 
weer was verschenen, openbaarden zich de 
eerste verschijnselen van de ziekte die hem 
langzaam zouden slopen. Een zware operatie 
in het Diaconessenhuis in Haarlem in 1948 
bracht weliswaar verlichting, uitstel dus, maar 
geen genezing. In 1947 werd ‘De Rondom de 
Giessen’ opgenomen in de combinatie ‘De 
Merwestreek’. Het werk voor de krant werd 
geleidelijk aan overgenomen door zijn schoon-
zoon Leo J. Leeuwis. In de boekhandel kreeg 
hij in de persoon van Henk van Eden een 
compagnon. 
Zijn wens om zich bij het ouder worden geheel 
aan het schrijven te kunnen wijden, ging niet 
vervulling. Hij stierf op 9 april 1956 op 56-jari-
ge leeftijd aan een hersenbloeding in zijn 
woning in de Stationsstraat, waar hij zich als 
het ware met zijn vrouw uit de wereld had 
teruggetrokken.

In de inleiding van de kwartierstaat van Floor 
de Ruiter wordt zijn werk als schrijver genoemd 
en geroemd. Een van zijn stokpaardjes was de 
rubriek ‘Uit de pen van tante’, een gefingeerde 
briefwisseling tussen tante Suzanna en haar 
nichtje Tine, verschenen in de jaren 1927-1940 
in de Rondom de Giessen. 
Een keuze uit de briefwisseling is in 1992 
samengesteld door Kees de Ruiter, broer van 
Floor en is uitgegeven door de Historische Ver-
eniging Hardinxveld-Giessendam.

De briefwisseling was na korte tijd populair. 
Velen keken wekelijks verlangend uit naar de 
nieuwe ‘Rondom’. Natuurlijk wisten de lezers 
(voornamelijk vrouwen!) wie Suzanna in werke-
lijkheid was, maar de brieven aan Tine ver-
stuurd, gaven een doorlopend pleidooi voor 
verdraagzaamheid, redelijkheid, rechtvaardig-
heid, gemeenschapszin, soberheid, vredelie-
vendheid en geestelijke verdieping. Er kwa-
men ook ingezonden brieven, met kritische en 
ook instemmende reacties. De laatste brief ver-
scheen op 13 september 1940.

uit de pen Van tante

Een fragment uit een brief van 13 april 1928:
(…)  ”Hoe ouwer, hoe gekker”, zeggen ze wel 
eens. Nou dat hebben ze ’n maandag van mij ook 
gezegd Tine. En achteraf moet ik zeggen, dat ze 
gelijk gehad hebben. Je moet weten, dat ik met 
Paschenmaandag naar Gorcum geweest ben. ’t 
Was zulk mooi weer en d’r kwamen zulke ouwer-
wetsche verlangens in mijn hart op, dat ik het niet 
kon laten eens naar Gorcum te gaan.
“Als je niet naar Gorcum geweest ben,” zeggen ze 
hier “dan weet je niet, dat het Paschenmaandag 
geweest is.”

Kees de Ruiter
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Toen ik jong was deden ze ‘t al en nu, Tine, is ’t 
nog veel erger dan toen. Of ’t gebruik dus in eere 
blijft!!
Toen ik zo’n jong meisje was, ging het heel anders 
dan tegenwoordig. Toen gingen we met groote 
ploegen meisjes naar Gorcum loopen. Dat vond je 
toen niks, twee uurtjes, nou zou niemand het meer 
kunnen, denk ik. En in Gorkum was het ook heel 
anders.
Gedurig zag je troepen van die dronken sjappen 
en dan vlogen we allemaal een ander straatje in. 
En de volgende dag hoorden we hoeveel d’r onder 
de voet waren gelopen. Ik herinner me nog dat we 
met een hele troep bij iemand in de Tinnegieter-
steeg de trap opvlogen en daar was net de ooie-
vaar geweest en de vrouw werd in bed naar van de 
schrik. 
Maar dat komt nu gelukkig niet meer voor. Wat 
dat aangaat, hoeven ze niet meer naar die goeie 
ouwe tijd te verlangen. Nou ik had dan mijn zon-
dagsche muts opgezet en Jan zijn geklede jas en 
zoo zijn we op de bus gaan staan wachten, maar 
jawel de eerste bus was al vol en of Jan z’n parap-
luie al opstak, ’t hielp niks hoor en de tweede bus 
was al netzoo en de A.T.O. daar kon ook geen ster-
veling meer bij. Ten langen leste zijn we maar aan 
den anderen kant gaan staan en toen zijn we eerst 
naar ’t eindpunt meegereden en toen naar 
Gorcum.

We zijn er honderden voorbijgereden, die net zoo 
stonden te wachten als wij eerst. En ik denk dat er 
heel wat van d’r plan afgestapt zijn. Ik heb in Gor-
cum nooit zooveel menschen gezien, bij de’n twee-
den stap hadden ze het sleepband al van mijn rok 
getrapt en twee minuten later was Jan zijn parap-
luie al kwijt. Die was tusschen de keien gekomen 
en van oprapen was geen sprake. 
“Wel Jan, zeg ik, laten we daar eens kijken”. Daar 
stond een kraam met krulspelden. “He, tante,” riep 
die marktvent,” ‘k ben blij dat ik je zie.”
“Zo jongeheer, ik ken je niet hoor.” “ Och kom tan-
te, ik ben toch getrouwd met de kleindochter van 
je broer.” “Wat jongen, ben jij dan die man van 
Pieterties, die niet oppassen wil?” “Juist tante. En 
kijk nou eens wat ik voor je meegebracht heb. 
Wonderspelden! Als je die in je haar zet, blijft de 
krul er drie dagen in. Ga hier maar eens zitten.”
Nou Tine, toen begonnen ze allemaal zo hard te 
lachen dat ik het niet meer vertrouwde. Ik schaam-
de de ogen uit m’n hoofd. En toen we met veel 
moeite uit het gedrang raakten, zei Jan nog: 
“Mensch, mensch, dat jij er zo in kon loopen, dat 
had ik toch nooit gedacht.”
Net of Jan z’n eigen nooit beet laat nemen.” (…)

Je liefhebbende tante Suzanna

Kwartierstaat Van Floris gerardus de ruiter

Generatie 1 (proband)
1 Floris Gerardus de Ruiter, geboren op 18 
november 1899 in Hardinxveld. Floor is over-
leden op 9 april 1956 in Giessendam, 56 jaar 
oud. Hij is begraven op 13 april 1956 in Gies-
sen-Oudekerk. Floor trouwde, 23 jaar oud, op 
5 september 1923 in Hardinxveld met Neeltje 
Bierhorst, 25 jaar oud. Nel is geboren op 3 
september 1898 in Gorinchem, dochter van 
Cornelis Bierhorst en Christina Geertruida Kou-
wenberg. Nel is overleden op 12 augustus 
1996 in Hardinxveld-Giessendam, 97 jaar oud. 

Generatie 2 (ouders)
2 Arie de Ruijter, geboren op 12 juni 1862 in 
Hardinxveld. Arie is overleden op 16 maart 

1935 in Giessendam, 72 jaar oud. 
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 3 mei 1888 in 
Hardinxveld met de 21-jarige
3 Neeltje de Geus, geboren op 8 april 1867 
in Giessendam. Neeltje is overleden op 17 
augustus 1931 in Giessendam, 64 jaar oud. 

Generatie 3 (grootouders)
4 Jan de Ruijter, geboren op 22 juni 1821 in 
Hardinxveld. Jan is overleden op 1 januari 
1890 in Hardinxveld, 68 jaar oud. 
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 29 november 
1844 in Giessendam met de 24-jarige
5 Pleuntje Kamsteeg, geboren op 18 april 
1820 in Giessendam. Pleuntje is overleden op 
30 november 1910 in Hardinxveld, 90 jaar oud. 
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6 Floris Gerardus de Geus, geboren op 25 
september 1839 in Hardinxveld. Floris is over-
leden op 20 juni 1909 in Hardinxveld, 69 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 9 november 1865 
in Den Helder met de 26-jarige
7 Dirkje Ruijter, geboren op 1 oktober 1839 
in Oudkarspel. Dirkje is overleden op 13 april 
1886 in Hardinxveld, 46 jaar oud. 

Generatie 4 (overgrootouders)
8 Cornelis Janszn de Ruijter. Hij is gedoopt 
op 12 maart 1780 in Neder-Hardinxveld. Cor-
nelis is overleden op 6 juli 1847 in Hardinx-
veld, 67 jaar oud. 
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 14 juni 1801 in 
Neder-Hardinxveld met de 22-jarige
9 Pietertje Cornelisdr Sluijmer. Zij is gedoopt 
op 21 juni 1778 in Boven-Hardinxveld. Pieter-
tje is overleden op 21 maart 1845 in Hardinx-
veld, 66 jaar oud. 

10 Jan Hendrikszn Kamsteeg, geboren op 
20 februari 1795 in Giessendam. Jan is overle-
den op 19 april 1858 in Giessendam, 63 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 18 december 
1819 in Giessendam met de 23-jarige
11 Klara Ariesdr van Noordenne, geboren 
op 29 december 1795 in Giessendam. Klara is 
overleden op 13 augustus 1862 in Giessen-
dam, 66 jaar oud. 

12 Arie Janszn de Geus, geboren op 8 juni 
1803 in Neder-Hardinxveld. Arie is overleden 
op 12 februari 1878 in Hardinxveld, 74 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 27 april 1825 in 
Hardinxveld met de 21-jarige
13 Annigje Woutersdr van ’t Verlaat, gebo-
ren op 1 juni 1803 in Neder-Hardinxveld. 
Annigje is overleden op 4 april 1871 in Har-
dinxveld, 67 jaar oud. 

14 Jacob Dirkszn Ruijter, geboren op 9 febru-
ari 1798 in Obdam. Jacob is overleden op 4 
januari 1883 in Hardinxveld, 84 jaar oud. 
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 2 maart 1823 in 
Noord-Scharwoude met de 21-jarige
15 Neeltje Jacobsdr Willegrijp, geboren op 

26 oktober 1801 in Noord-Scharwoude. Neel-
tje is overleden op 6 juni 1849 in Den Helder, 
47 jaar oud. 

Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Jan Dirkszn de Ruijter. Hij is gedoopt op 
30 juni 1743 in Boven-Hardinxveld. Jan is over-
leden op 15 januari 1825 in Hardinxveld, 81 
jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 32 jaar oud, op 12 
april 1776 in Hardinxveld met de 27-jarige
17 Neeltje Cornelisdr Buijtendijk. Zij is 
gedoopt op 1 oktober 1748 in Neder-Hardinx-
veld. Neeltje is overleden op 27 september 
1820 in Hardinxveld, 71 jaar oud. 

18 Cornelis Dirkszn Sluijmer. Hij is gedoopt 
op 14 maart 1751 in Ammerstol. Cornelis is 
overleden op 21 november 1803 in Hardinx-
veld, 52 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 26 jaar oud, in mei 
1777 in Hardinxveld met de 25-jarige
19 Cornelia Lodewijksdr Bakhuijzen. Zij is 
gedoopt op 18 oktober 1751 in Neder-Har-
dinxveld. Cornelia is overleden op 7 augustus 
1824 in Hardinxveld, 72 jaar oud. 

20 Hendrik Corneliszn Kamsteeg, geboren 
in Giessendam. Hij is gedoopt op 9 oktober 
1768 in Neder-Hardinxveld. Hendrik is overle-
den op 4 december 1831 in Giessendam, 63 
jaar oud. 
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 20 juni 1788 in 
Giessen-Oudekerk met de 33-jarige
21 Pleuntje Herbertsdr Sprong. Zij is gedoopt 
op 22 september 1754 in Schelluinen. Pleuntje 
is overleden op 1 augustus 1803 in Giessen-
dam, 48 jaar oud. 

22 Arie Huigszn van Noordeinde. Hij is 
gedoopt op 6 maart 1757 in Nieuwland. Arie 
is overleden op 6 juli 1801 in Nieuwland, 44 
jaar oud. 
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 14 april 1786 in 
Giessendam met de 24-jarige
23 Leentje Gerritse van Houwelingen. Zij is 
gedoopt op 13 december 1761 in Neder-Har-
dinxveld. Leentje is overleden op 14 juli 1820 
in Giessendam, 58 jaar oud. 
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24 Jan Arieszn de Geus. Hij is gedoopt op 3 
mei 1774 in Werkendam. Jan is overleden op 
22 januari 1851 in Giessendam, 76 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 25 
oktober 1802 in Hardinxveld met de 22-jarige
25 Francientje Cornelisdr Kieboom, geboren 
op 20 januari 1780 in Werkendam. Francientje 
is overleden op 8 februari 1860 in Giessen-
dam, 80 jaar oud. 

26 Wouter Janszn van ’t Verlaat, geboren in 
Neder-Hardinxveld. Hij is gedoopt op 1 janu-
ari 1762 in Neder-Hardinxveld. Wouter is over-
leden op 21 april 1833 in Hardinxveld, 71 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 17 maart 1800 in 
Neder-Hardinxveld met de 31-jarige
27 Maaijke Gerritsdr Bakker. Zij is gedoopt 
op 1 mei 1768 in Neder-Hardinxveld. Maaijke 
is overleden op 23 juni 1818 in Hardinxveld, 
50 jaar oud. 

28 Dirk Jacobszn Ruiter, geboren in 1757 in 
Berkhout. Dirk is overleden op 30 november 
1826 in Obdam, 68 of 69 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 29 of 30 jaar oud, op 
13 oktober 1787 in Obdam met
29 Lijsbeth Gerritsdr Bommezij, geboren in 
Spanbroek. Lijsbeth is overleden op 18 april 
1815 in Obdam. 

30 Jacob Corneliszn Willegrijp. Hij is gedoopt 
op 4 oktober 1772 in Koedijk. Jacob is overle-
den op 27 april 1807 in Noord-Scharwoude, 
34 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 3 janu-
ari 1801 in Noord-Scharwoude met de 41 of 
42-jarige
31 Antje Dirksdr Landmeeter, geboren in 
1759 in Noord-Scharwoude. Antje is overleden 
op 23 juni 1823 in Noord-Scharwoude, 63 of 
64 jaar oud.
 
Generatie 6 (oudouders)
32 Dirk Corneliszn de Ruijter. Hij is gedoopt 
op 5 september 1700 in Boven-Hardinxveld. 
Dirk is overleden op 27 september 1749 in 
Hardinxveld, 49 jaar oud. 
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 10 juli 1729 in 
Boven-Hardinxveld met de 28-jarige

33 Aartje Gijsbertsdr Klop. Zij is gedoopt op 
6 februari 1701 in Boven-Hardinxveld.

34 Cornelis Teuniszn Buijtendijk. Hij is 
gedoopt op 10 augustus 1721 in 
Neder-Hardinxveld.
Hij ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 9 april 
1747 in Hardinxveld met de 19-jarige
35 Jannigje Ariensdr Hartog. Zij is gedoopt 
op 28 maart 1728 in Sliedrecht.

36 Dirk Pieterszn Sluijmer. Hij is gedoopt op 
8 augustus 1721 in Lekkerkerk. Dirk is overle-
den op 26 oktober 1802 in Gorinchem, 81 jaar 
oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 27 mei 1746 in 
Ammerstol met de 22-jarige
37 Pietertje Cornelisdr de Griek. Zij is 
gedoopt op 25 mei 1724 in Ammerstol. Pieter-
tje is overleden vóór 19 juni 1761, ten hoogste 
37 jaar oud. 

38 Lodewijk Janszn Bakhuijsen. Hij is 
gedoopt op 30 maart 1710 in Neder-Hardinx-
veld. Lodewijk is overleden op 22 december 
1778 in Hardinxveld, 68 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 16 mei 
1738 in Hardinxveld met
39 Cornelia Jorisdr van Houwelingen. Cor-
nelia is overleden op 17 februari 1778 in 
Hardinxveld. 

40 Cornelis Herberszn Kamsteeg, geboren 
in Giessendam. Hij is gedoopt op 16 augustus 
1738 in Neder-Hardinxveld. Cornelis is overle-
den op 24 juni 1783 in Giessendam, 44 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 23 november 
1759 in Neder-Hardinxveld met de 19-jarige
41 Ariaantje Hendriksdr van Wijngaarden, 
geboren op 9 mei 1740 in Giessendam. Ariaa-
ntje is overleden op 23 november 1809 in Gies-
sendam, 69 jaar oud. 

42 Herbert Bastiaanszn Sprong. Hij is 
gedoopt op 19 november 1724 in Schelluinen. 
Herbert is overleden in Wijngaarden.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 28 april 1751 in 
Giessen-Oudekerk met de 21-jarige
43 Grietje Matthijsdr de Kluijver. Zij is 
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gedoopt op 26 april 1730 in 
Giessen-Nieuwkerk.

44 Huig Arienszn van Noordende. Hij is 
gedoopt op 6 januari 1726 in Nieuwland. 
Huig is overleden, 71 jaar oud. Hij is begraven 
op 17 januari 1797 in Nieuwland. 
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 22 augustus 1754 
in Nieuwland met de 28 of 29-jarige
45 Claartje Ariensdr van Buuren, geboren in 
1725. Claartje is overleden vóór 1 augustus 
1787, ten hoogste 62 jaar oud. 

46 Gerrit Corneliszn van Houwelingen, 
geboren in Giessendam. Hij is gedoopt op 8 
september 1731 in Neder-Hardinxveld.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 8 maart 1754 in 
Neder-Hardinxveld met de 22-jarige
47 Jannigje Arijsdr van den Herik, geboren 
in Giessendam. Zij is gedoopt op 24 november 
1731 in Neder-Hardinxveld. Jannigje is overle-
den op 18 juli 1780 in Hardinxveld, 48 jaar 
oud. 

48 Arien Janszn de Geus. Hij is gedoopt op 
20 juli 1732 in Werkendam. Arien is 
overleden. 
Hij trouwde met
49 Cornelia Gerritsdr (Cornelia) van Houwe-
ninge. Zij is gedoopt op 18 november 1736 in 
Werkendam. Cornelia is overleden op 27 febru-
ari 1776 in Werkendam, 39 jaar oud. 

50 Cornelis Arienszn Kieboom. Hij is gedoopt 
in januari 1753 in Huisduinen. Cornelis is over-
leden op 25 maart 1823 in Werkendam, 70 
jaar oud. 
Hij trouwde met
51 Adriana Willemsdr de Geus, geboren op 
20 maart 1755 in Werkendam. Adriana is over-
leden op 16 april 1839 in Werkendam, 84 jaar 
oud. 

52 Jan Andrieszn van ’t Verlaat. Hij is 
gedoopt op 18 juli 1723 in Neder-Hardinx-
veld. Jan is overleden op 19 maart 1808 in 
Hardinxveld, 84 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 36 jaar oud, op 5 april 
1760 in Hardinxveld met de 32-jarige
53 Pleuntje Florisdr van Hoeck. Zij is gedoopt 

op 25 mei 1727 in Puttershoek. Pleuntje is 
overleden op 9 september 1807 in Hardinx-
veld, 80 jaar oud. 

54 Gerrit Krijnszn Bakker. Hij is gedoopt op 
18 april 1745 in Neder-Hardinxveld. Gerrit is 
overleden op 28 oktober 1805 in Beneden-
Hardinxveld, 60 jaar oud. 
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 23 augustus 1765 
in Neder-Hardinxveld met de 23-jarige
55 Neeltje Korsdr Buijtendijk, geboren op 
14 oktober 1741 in Neder-Hardinxveld. Neel-
tje is overleden op 25 juli 1815 in Hardinx-
veld, 73 jaar oud. 

56 Jacob Ruijter. Jacob is overleden. 
Hij trouwde met
57 Diewertje Jorisdr Schuijtemaker. Diewer-
tje is overleden op 8 oktober 1768 in Obdam. 

58 Gerrit Claeszn Bommesij. Hij is gedoopt 
op 17 september 1741 in Bergen (Noord-Hol-
land). Gerrit is overleden in 1801 in Spanbroek, 
58 of 59 jaar oud. 
Hij trouwde met
59 Trijntje Groen, geboren in 1735. Trijntje is 
overleden. 

60 Cornelis Janszn Willegrijp. Hij is gedoopt 
op 2 april 1741 in Westgraftdijk. Cornelis is 
overleden op 1 mei 1780 in Koedijk, 39 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 18 februari 1770 
in Koedijk met de 29-jarige
61 Neeltje Jacobsdr de Vries. Zij is gedoopt 
op 22 april 1740 in Langedijk. Neeltje is over-
leden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 24 janu-
ari 1789 in Koedijk. 

62 Dirk Corneliszn Landmeeter. Dirk is 
overleden. 
Hij trouwde met
63 Grietje Hendriksdr Leeuwen. Grietje is 
overleden.
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het geslacht (Van) Mui(j)lwij(c)K
Enkele wetenswaardigheden (2)
Arie Verhoef

Gerrit Muilwijk
In het najaarsnummer 1911 van dit Medede-
lingenblad maakten wij melding van Jacob 
Geeritsz Muilwijk, de enige Muilwijk die in drie 
eeuwen leefde. Hij werd geboren op 31 januari 
1799 in Neder Hardinxveld, gedoopt op 3 
februari daaraanvolgend en overleed op bijna 
101-jarige leeftijd op 17 januari 1900 in Gies-
sendam. Hij trouwde drie keer. Uit het eerste 
huwelijk, met Jannigje Jaspersd de Ruiter, wer-
den drie kinderen geboren. Jasper, Gerrit en 
Adriaan. 

Gerrit trouwde op 20 mei 1848 met een naam-
genote (een verre verwante dus) in Meerkerk 
met Elisabeth Muilwijk, dochter van Lucas 
Muilwijk en Barbera Verhoef, geboren op 19 
mei 1825 in Meerkerk. Gerrit overleed op 4 
oktober 1891 in Sliedrecht, zijn vrouw op 25 
september 1894.

De tweede dochter uit dit huwelijk, Barbara 
geheten, werd geboren op 9 september 1850 
in Sliedrecht. Zij trouwde op 21 november 
1872 in Sliedrecht met Bastiaan de Graaff, 
geboren op 13 juni 1842 in Poederoijen. Hun 
dochter Alida, geboren op 15 maart 1873 in 
Poederoijen, trouwde op haar beurt op 22 april 
1898 in Schoonebeek met Albert Welink, gebo-
ren op 5 februari 1860 in Dalen 
(Schoonebeek). 
Al voor die datum waren haar ouders geëmi-
greerd naar Provinziaalmoor in Duitsland, net 
over de grens met Nederland. Na het huwelijk 
ging Alida met man Albert wonen in Marcards-
moor, daar niet ver vandaan.
In het archief van de Historische Vereniging 
Hardinxveld-Giessendam bevinden zich twee 
brieven van haar hand. De eerste geschreven 
uit Provinziaalmoor op 29 januari 1895, 
namens haar moeder en gericht aan (over)
grootvader Jacob Geeritsz Muilwijk, en de 
tweede geschreven aan haar familie in Giessen-
dam op 4 februari 1915. 

De eerste brief luidt als volgt: (Schrijffouten om 
te illustreren dat het Nederlands langzaam ver-
leerd werd zijn intact gelaten)

Provinziaalmoor 29 Januari 1895.
Eerwaarde Grootvader
Ik heb de pen eens op genomen om u te doen 
weten als dat wij alle nog gezond zijn En hoewel 
wij in het verre Duitsland zijn gezeten kunne wij u 
evenwel nog niet vergeten
moeder zij ons dat gij donderdag door gods goed-
heid u zes en negenste verjaardag zult vieren hoe 
wel wij u niet kunne kome vilesiteeren hoop ik dat 
gij deze letters van ons u welkom wezen mogen
Lieve grootvader gun dat ik ook op dezen dag 
Daar er zoo veel u kome vilesiteren ook eens wat 
schrijfen mag Waarde Grootvader o gij weet het 
Dat ons zoo veel genoegen doet Het is u jaarfeest 
dat wij vrolijk Met ons gansche hart begroet Blijf 
nog menig jaar Onder ons gespaard En geniet dan 
met gezondheid het goede van deeze aard Maar 
de avond van u leven Breekt zoo lang zaam aan En 
de stonde nadert om van huis te gaan Maar al 
daalt u zonlicht Meer en meer in ‘t west Het leven 
is tog heerlijk En de aarde schoon en best Daarom 
lieve grootvader als het wezen mag Wensch ik u 
een langen schoonen Zomerdag Lieve God wil 
hem bewaren Blijf hem zegenend nabij Geef dat 
de avond van zijn leven tog een heerlijke avond zij
Grootvader wij zijn wel wijd van u vandaan maar 
denken tog menig maal aan u dat gij tog zoon 
hoogen ouderdom moogt bereiken hoe menig 
jong en sterk mensch gaat u niet voor uit hier in 
den omtrek is er ook geen een die zoo oud is wij 
wilde ook nog wel eens graag kome kijke maar 
reis is te groot wij hebbe hier goed ons brood wij 
hebbe een flinke boerderij aardappels en koren en 
hooi verbouwen wij genoeg wij hadden zoo veel 
aardappels wij hade hondert drie en twintig zak 
verkogt en hielde er zelf nog tachtig over zij wij 
verkogten ze voor vier Mark de zak dat was twee 
gulden veertig het koren hebben wij ons eigen 
brood van en voor het vee en varkens mesten 
genoeg dan verbouwen wij zoveel wortels en rabe-
seknolle die vervoeren wij ook allemaal wij hebbe 
ook acht beeste staan met het paard en vijf var-
kens wij hebbe verlede week twee kalf koeien 
gekregen beide kusen die fokken wij nu weer aan 
dan krijgen wij er in Maart weer twee kalfkoeien 
het vee is tog zo duur de vette kalfen zijn een 
kwartje het pond en de vette varkens 27 cente wij 
hebbe er ook nog twee verkogt voor drie en tach-
tig gulden de levensmiddelen zijn hier duurder 
maar men maakt tog veel geld over al van wij had-
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de laatst een koei gekogt daar hadde wij binne 
drie maand fijf en fijftig gulden aan gevoed toen 
was hij bij kalfe toen wij hem weer verkogten wij 
hadde er nog een staan daar boden zij ons ook 
twee honderd gulden voor maar die wouw moe-
der niet missen daar is zoon drukke handel onder 
het vee zij kome ze alle op stal op koopen maar 
daar is voer genoeg in Duitsland en Holland is 
geslooten zoo gauw als de sneuw weg is moeten 
wij ook aan hooi huizen wij hebben ook nog een 
groote schelf buiten staan hier is anders een hoop 
werk meer op een boerderij als bij u het is hier met 
dorschen over de kafmolen laten gaan dan hebbe 
wij een haksel Maschinine daar gaan de rogge 
gorfen voor het paard en de beesten weer door 
kort al is de winter daaom zitten vader en Arie niet 
bij de kachel steenkolen hoefen wij niet te koopen 
wij hebbe turf genoeg alle voor niets dus wij zitten 
wel wijd weg maar waar zal het ook beter zijn nu 
Grootvader nu eindig ik met de pen maar niet met 
het hart in hoop dat gij deze letters in gezondheid 
ontvangen moogt verders de hartelijke groetenis 
van ons alle”

Foto’s van deze brief volgen hierna. (Het for-
maat van het papier was zodanig dat het dub-
bel gevouwen werd. De pagina’s lezen dan als 
volgt: 4,1,2,3)

Een hele tijd later, ter gelegenheid van het 

overlijden van ome Janus (Adrianus Muilwijk, 
geboren 27september 1850, overleden 27 
januari 1915 en gehuwd met Aartje de Baat) 
een brief luidend als volgt:

“Marcardsmoor 4 Februari 1915
Waarde famieli
Deze letters zijn dienende u te late weten dat wij 
alle nog gezond zijn. Wij hebbe zondag den brief 
van u ontvangen dat Oome Janus overleden was 
zaterdag kregen wij den brief dat hij weer een 
beetje beter was toen zeide wij nog als hij de maart 
maand maar door komt dan zal hij wel weer op 
knappe maar daar is gauw verandering in geko-
men wij keken er ook van op toen de brief kwam 
het zal voor u tante ook een groot gemis zijn als 
men van het liefste wat men hier op aarde heeft 
moet scheide dat zien wij hier dagelijks want o lie-
fe tante hoeveel tranen zijn hier al vergoten bei het 
afscheid nemen den Man van vrouw en kindere de 
zoon van vader en moeder de Bruidegom van de 
bruid en zijn weg gegaan op nimmer wederziens 
ja tante het is een treurige tijt de 27 Januari hat de 
Kaiser zijn verjaardag toen was het een bid dag 
voor het land maar zoovol als de kerke waren het 
was erg die tranen die daar vielen kunt u wel den-
ken maar die preek vergeet men niet zoo oud als 
men word dus u ziet tante dat ieder zijn leiden 
heeft het is voor ons boeren ook een zware tijt de 
Meschiene gaan alle dage druk om het koren uit 

4 1
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te dorschen gistere hebbe wij ook met twee paar-
de voor de Meschiene gedorse met acht man het 
koren moet voor het land blijfen wij kunne geen 
varken meer meste van ons eige kooren en dat 
andere meel koope is zoo duur daar kan niets bei 
er uit komme daar is niets te krijge geen koeken en 
de levensmiddel zijn zoo duur het vee is ook niet 
duur wij hadde en een verkogt aan een heeren-
boer voor 500 Mark die heeft hier eerst gekalfd 
het was een mooije kuus die hebbe van hem 
gekogt voor 50 Mark en verleden jaar moesten wij 
72 Mark geven toen konne wij voor die koe 650 
Mark krijgen de varkens die vet zijn die zijn nog 
wel aant geld wij moete morgen twee af levere 
daar krijge wij 60 Mark voor de hondert pond 
maar de jonge bigge zijn zoo goedkoop wij hebbe 
er nog 10 stuks de koeije worde nu voor dan ook 
minder met de melk wij melke er op t oogeblik 
maar 3 die moeten int zomer weer kalfe in Maart 
en April de paarde zijn hier zoo duur de beste 
paarde zijn ook alle weg onze buurman die hat 
nog een jong paard daar boden ze gistere 2000 
Mark voor wij kunne onze ook wel duur verkoop-
en maar wat krijg men weer men moet ook weer 
veel geld uitgeven en hier zijn ook veel vrouwen 
die alleen zijn die geen paard hebbe dan helpe wij 
die ook onze oudste jongen Heinrich daar hebben 
wij sind August geen werk meer van gehad die is 
al dadelijk naar die vrouwe gegaan en heeft die 
altijd geholpe nu van de winter is hij bij onze buur-

man als voerknecht de beeste en paarde op passen 
daar is de man ook weg de vrouw zit met een klein 
kind die kan alles niet na gaan en knechte zijn er 
niet te krijgen hij heeft zich daar verhuurd van den 
1 April tot het ander jaar April verdient hij 350 
Mark dat is 210 gulde hij word Mei 16 jaar maar 
hij is een kop grooter als ik onze tweede jongen is 
13 jaar en Bertha word April 15 jaar de jongste 
Grietje is 11 jaar die beide hebbe heel de winter de 
kousen voor de soldaten gebreid verders de Harte-
lijke Groetenis van ons alle aan u alle Alida Welink 
(schuin boven de kop van de brief nog: “wees zoo 
goed en doet de Groetenis van ons nog aan Oome 
Gerit”) 

Helaas is deze brief van mindere kwaliteit en 
hebben wij daarvan geen goede foto kunnen 
maken. Reproduktie is daarom achterwege 
gebleven.

In een volgend nummer wellicht weer een paar 
wetenswaardigheden over het geslacht Muil-
wijk. Wist u bijvoorbeeld dat de eerste burge-
meester van Rotterdam, nadat deze stad in 
1572 door de geuzen was veroverd, Willem 
Cornelisz van Muijlwijck was geheten? En dat 
een nakomeling van hem werd gearresteerd 
omdat hij zogenaamd illegaal aan het jagen 
was in de Delftsche Hout?

2 3
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BESTUURSWISSELING 
In het bestuur van de Stichting Dorpsbehoud 
hebben zich wat mutaties voorgedaan. Intus-
sen is Dick de Jong voorzitter en bestaat het 
bestuur verder uit de volgende personen: Jan 
Borsje, Joop Kuipers en Evert van Lopik. Voor 
geïnteresseerden: Er zijn nog twee vacatures: 
telefoon 0184-615094. 

WAT GAAT DE STICHTING DOEN   
Het bestuur heeft een aantal onderwerpen, 
waar ze zich in de loop van 2012 mee gaat 
bezighouden. Zoals het vervangen van de 
monumentenbordjes (als daar financiering 
voor wordt gevonden), voorbereiding van een 
fotoboek ‘Hardinxveld-Giessendam anno 
2012’, de ‘aankleding’ van het dorp en nog 
meer zaken. Ook gaat de stichting actief con-
tact zoeken met de plaatselijke politiek. De 
Stichting is namelijk van mening dat er meer 
moet worden samengewerkt en minder – of 
eigenlijk helemaal niet – in twee of meer spo-
ren naast elkaar. Daarvoor is de tijd en energie 
te kostbaar. Dus niet samen praten, maar 
samen doen. 

STICHTING DORPSBEHOUD
Dick de Jong

JAAR VAN IMMATERIEEL ERFGOED 
2012 is uitgeroepen tot het jaar van het imma-
terieel erfgoed. En hoewel kolen, auto’s en 
gemalen beslist wel materieel zijn, toont deze 
foto toch wel heel veel immaterieels. 

HET GAAT GOED 
Meer en meer wordt de Stichting Dorpsbehoud 
door de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
gevraagd om mee te denken. Graag wordt aan 
een dergelijk verzoek gehoor gegeven. Zo heb-
ben wij onze inbreng mogen geven aan het 
nieuwe welstandsbeleid, aanvragen tot aanpas-
sing van monumenten (de woning op de plaats 
van de HEMA en de door een particulier 
gekochte watertoren) en de samenstelling van 
een lijst van waardevolle bomen. 
Zo vormen wij een mooie combinatie met de 
andere organisaties, die elk vanuit hun eigen 
gezichtspunt op verschillende terreinen actief 
zijn. Wij bezien Hardinxveld-Giessendam van-
uit leefbaarheid. De Historische Vereniging 
vanuit het historisch perspectief.

Kolenboer Cees Paans
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DE NAAM MERWEDE
De naam Merwede ontstaat plotsklaps bij Slot 
Loevestein. Op de historische grens tussen Gel-
derland en Holland verandert de naam van de 
rivier van Waal in Merwede. En bij Dordrecht 
(Hollands oudste stad) verdwijnt die naam 
ineens weer. Maar dit is pas van de laatste eeu-
wen. Vroeger lag Vlaardingen nog aan de 
Merwede. 
We kennen drie rivieren ‘de Merwede’: de 
Boven Merwede, de Beneden Merwede en de 
Nieuwe Merwede. De laatste is echter geen 
rivier, maar een tussen 1861 en 1874 gegra-
ven kanaal om het hoge rivierwater van de 
Boven Merwede snel af te kunnen voeren. 
Voordat de Merwede haar huidige loop heeft 
gekregen, was hier een grillig onbegaanbaar 
moerasgebied. 
In de naam Merwede zitten twee woorden die 

de betekenis aangeven. Mer (= meer) wat hier 
moerassig water betekent. En wede is een mid-
deleeuws woord voor bos (wede = woud). Dit 
gebied was eertijds een moeras. Er groeiden 
veel bomen en struiken. Dat past volledig in 
het beeld van een onontgonnen deltagebied, 
waar het water de vrije loop heeft. 
Een andere lezing geeft aan dat Merwede komt 
van Merowe, dat wijde stroom betekent. De 
Merovingische dynastie zou zijn naam hieraan 
hebben ontleend. Er kan echter worden betwij-
feld of dit laatste juist is. Of hebben die in de 
vijfde tot de achtste eeuw in Noord-Frankrijk 
regerende vorsten toch iets te maken met onze 
rivier? Het zou kunnen dat dit later onder Karel 
de Grote tot dienende hofmeiers gedegradeer-
de koningsgeslacht iets in de Noordelijke 
Nederlanden te zoeken had.

‘Drie Merwedes’ bij elkaar. De schippers die ‘rechtstaf’ de Beneden Merwede opvoeren spraken over ‘het noordendiep’, omdat de rivier daar 
naar het noorden loopt en wat smaller wordt.
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DIGITALE BEKNOPT
Elke twee maanden verschijnt er een digitale 
versie van Beknopt. Boordevol informatie over 
van alles in en om Museum De Koperen Knop. 
Ook u kunt op de hoogte blijven door zich gra-
tis te abonneren. Dit gaat heel simpel door uw 
e-mailadres door te geven aan koperenknop@
planet.nl. Dat kan natuurlijk per e-mail, maar u 
kunt in het museum ook het daarvoor bestem-
de kaartje invullen. 
U krijgt dan telkens aan het begin van de 
oneven maanden bericht van het museum dat 
u de nieuwste versie van de nieuwsbrief op de 
website van het museum kunt vinden. Daarbij 
krijgt u een link aangeboden waarmee u direct 
naar die Beknopt wordt doorverbonden. En 
voor wie niet over internet beschikt ligt er altijd 
een geprinte versie van de meest recente versie 
bij de receptie van het museum. 

GROEN VAN TOEN
Dit is het thema van Open Monumentendag 
2012. We melden dat hier omdat er achter het 
museum heel wat voorbeelden van GROEN 
VAN TOEN te vinden zijn. De Koperen Knop 
doet niet mee met deze dag; voor musea is er 
het Museumweekend. Bovendien is er op 8 
september in Binnendams al genoeg te doen 
rondom de gondelvaart, waarbij het museum 
altijd een van de gastlocaties is.   
Een week later start er overigens in het muse-
um een expositie waar ook weer GROEN VAN 
TOEN centraal staat, namelijk een expositie 
over de Boerentuinen in de Alblasserwaard. 

EDUCATIE 
Een van de zaken waar de laatste tijd steeds 
meer aandacht aan wordt gegeven in het muse-
um is de educatie. Het betrekken van de jeugd 
bij de activiteiten wordt door vrijwel elke orga-
nisatie als moeilijk ervaren. De jeugd heeft 
namelijk een andere belangstelling en is eraan 
gewend om met steeds sneller wordende media 
om te gaan.
In het museum is een speciale werkgroep actief, 
die niet alleen de activiteiten voor de jeugd 
bedenkt, maar ook de kinderen begeleidt en 
rondleidt. Dat blijkt in de praktijk een prachti-
ge combinatie. Wat in theorie wordt bedacht, 
kan direct worden uitgevoerd in de praktijk. 

MuseuM de Koperen Knop 
Dick de Jong

EXPOSITIES 
Voor de komende tijd staan de volgende expo-
sities in het museum op het programma:
•	 250 JAAR ROK - Nog tot en met 30 juni 

2012 is er de expositie over de geschiede-
nis van de rok. 

•	 Lego - De zomerexpositie (7 juli t/m 8 sep-
tember 2012) gaat over dit bekende speel-
goed voor jong en oud.

•	 De boerentuinen in de Alblasserwaard (15 
september t/m 3 november 2012) is de 
herfstexpositie. 

•	 Het jaar wordt afgesloten met een jubileu-
mexpositie van de Landelijke vereniging 
voor Naaldkantkunst (10 november 2012 
t/m 19 januari 2013). 

TENSLOTTE 
De Koperen Knop zal dit jaar heel wat keren in 
de belangstelling staan. Op dit moment vormt 
het de uitvalsbasis van het ROK-festival. Rond-
om de gondelvaart zal de buurtvereniging 
‘Van Spoor tot Knop’ proberen de tuin- en 
straatverlichting zoveel mogelijk aan te laten 
sluiten bij de expositie van dat moment. Op 
de avond van de gondelvaart is het museum 
de centrale plaats voor de ontvangst van de 
sponsors van dit tweejaarlijkse evenement. En 
eind oktober, begin november zal het muse-
um een startplaats zijn voor de verlichte boer-
derijenroute, die dan langs de Giessen wordt 
georganiseerd.

Schoolklas op bezoek in het Museum
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De gang der statige rivier, dvd 
Gert en Ro Romijn

De rivier de Merwede 
en Hardinxveld horen 
bij elkaar. Op deze dvd  
hebben de makers 
geprobeerd iets van 
het leven op en om 
deze rivier weer te 
geven. Beelden uit ver-
vlogen tijden en uit 
deze tijd, zoals diverse 
tewaterlatingen, waar-
onder ook de laatste in 

oktober van 2011. Misschien wel de allerlaat-
ste in de geschiedenis van ons dorp. We zien 
het  Werkendamse pontje in de storm, ijs in de 
rivier, de jeugd stoeiend in het water en de 
ouderen die dit glimlachend vanaf de kant aan-
zien. Ook de drijverschuiten, vroeger gebruikt 
als vissersboten, maar nu alleen nog maar als 
recreatievaartuig, komen uitgebreid aan bod.
Kortom, een prachtig document om te 
bezitten!
Prijs: €15,00

recensies
Jany Dubbeldam-van der Waal van Dijk

Over één dag ijs, dvd
Gert en Ro Romijn

Afgelopen strenge 
winter ging de Elf-
stedentocht  niet 
door, maar geluk-
kig kon onze tocht 
der tochten, de 
Molentocht, wel 
gereden worden in 
de Alblasserwaard. 
Ook deze keer zijn 
de gebroeders 
Romijn er weer in 
geslaagd om een 
prachtig sfeerbeeld 

samen te stellen, niet alleen van de schaatsers 
maar ook van de vele voorbereidingen en voor-
al van het plezier van velen die deze dag op het 
ijs waren.
Prijs: €15,00

Beide dvd’s zijn verkrijgbaar bij Fa. G. Romijn, 
De Buurt 12, 3372 DC Hardinxveld-Giessen-
dam. Tel. 0184-612691 

Postbezorgers
De postbezorging die mevrouw Swets geruime 
tijd heeft gedaan, is overgedragen aan de heer 
Ruub van Houwelingen uit Boven-Hardinxveld.
Ook vanaf deze plaats, hartelijk dank voor uw 
vrijwilligerswerk voor de H.V. en Ruub, welkom 
in de gelederen!

Eiland in De Wiel
De heer Brandwijk heeft jarenlang het eiland in 
De Wiel ’s zomers in de bloemetjes gezet en 
’s winters de verlichte kerstboom geïnstalleerd.
Hartelijk dank voor dit vrijwilligerswerk namens 
de H.V., maar ongetwijfeld ook van de bewo-
ners en wandelaars rondom De Wiel die heb-
ben genoten van al dat moois!

wetenswaardigheden 
J.F. Teeuw-van der Plas

En natuurlijk willen wij alle postbezorgers, die 
zo trouw alle binnenkomende post, (soms best 
“gewichtig” -letterlijk en figuurlijk- vanwege de 
mooie publicaties), bezorgen op het juiste 
adres, hartelijk danken!
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Van mevrouw Van de Bree, een tegel, asbak 
en vaasjes met afbeelding of logo van 
Hardinxveld-Giessendam.
Van mevrouw Van der Vlies – Heijkoop, een 
kristallen karaf, drie kwartetspellen, koperen 
gordijnringen, bordjes, twee gehaktmolentjes 
en twee lepeltjes drogisterij De Wiel.
Van mevrouw Huisman, twee ouderwetse 
paraplu’s, twee flanellen lakens, kampeerspul-
len, warmwaterkruik, poppenkleertjes, drie 
po’s, pakje terroxzeep, aardappelschaal, draag-
bare platenspeler Philips met elpees van cursus 
Engels (linguafone).
Van P. Swets, drie lepeltjes.

Van Klaas de Boer, een geschenkbord burge-
meester De Boer secr. 1919-1939, bord idem 
met ander dessin. Gedenkbord Ned. Bond 
Gem. Ambt. 1893-1953, een schilderij van de 
Bilderhof, teksten van liederen gezongen door 
kinderen van div. scholen en een presentatie-
map van div. verenigingen, i.v.m. installatie 
burgemeester De Boer dd.1 mei 1939. Oor-
konde in lijst van de benoeming tot erelid bur-
gemeester De Boer van de Bond van ambtena-
ren dd. 15 dec. 1956. Foto gemeenteraad in 
lijst, diverse kranten etc. en twee keer bewijs 
van aandeel van de ijsclub De Putten.
Van H. A. de Kok, een feestgids Tempo dd. 
21 mei 1923.
Van Sander van Beuzekom, archiefmateriaal 
afkomstig van zijn vader, over de Stichting Ont-
wikkeling Peulenstraat en een legger van Het 
Kompas 1971.
Van de heer W. Overduin, een mesje voor het 
openen van sigarenkistjes, afkomstig van zijn 

schenKingen
Van de redactie

opa die een sigarenwinkeltje had op de 
Nieuweweg. 
Van de heer Van Dam, twee oude 
schoolfoto’s.
Van mevrouw Steenkamp uit Asperen, een 
oud programma: derde uitvoering der gemeng-
de zangvereniging “Excelsior” te Hardinxveld 
op 14 maart 1907.

Van de heer Loeve, een plank met klompje 
met opschrift: “Neder-Hardinxveld, Sinterklaas 
1947” en een glas met opschrift: “ Café De Drie  
Snoeken”.
Van mevrouw W.H. Stam, een nichtje van 
Marigje de Ruiter van het postkantoor, een 
kaartje uit de tijd van de samenvoeging, als 
‘protestflyer’.      
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Deze keer een foto die wij kregen van Peter de 
Jong met de volgende informatie:

“Deze foto heb ik gekregen van een achternicht 
die hem vond tussen familiefoto’s van haar 
reeds overleden ouders.
Omdat haar grootvader - Arie de Jong- een 
(half) broer van mijn grootvader Willem de 
Jong was, is het mogelijk iemand uit de familie 
De Jong.
Omdat overgrootvader Pieter de Jong twee 
keer getrouwd is geweest, zou het misschien de 
eerste vrouw van hem kunnen zijn: Cornelia de 
Rover, geb. 09-11-1852, overleden 28 april 
1880  te Giessendam.
Uit dit huwelijk is Arie de Jong een zoon, ter-
wijl genoemde Willem de Jong een zoon is uit 
het tweede huwelijk. (Pieter de Jong x Jantje de 
Kok)
 
Ook Arie de Jong is twee keer getrouwd 
geweest.
Eerst huwde hij 14-02-1903 te Hardinxveld 
met Martina de Kok, geb. 09-02-1883 te Har-
dinxveld; overleden 21-03-1923 te 
Hardinxveld.

schenKingen

wie, wat, waar?

Het tweede huwelijk dd. 05-06-1924 is te Drie-
bergen voltrokken met Grada Massink, geb. te 
Doorn 03-06-1890 en overleden te Enschede 
03-11-1977.”

Wie herkent deze vrouw?

Via Teun Sluimer een ijzeren reklameplaat met 
opschrift: “Scheepswerf De Hoop”.
Van Gert Romijn, twee nieuwe dvd’s  die 
besproken zijn in de rubriek recensies.
Van C. Paans, een dreg - idem een klein model 
en een roer van een drijverschuit.
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