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Omslag: Daan en Marijn van Dijk met hun vondsten uit de bagger van de Blauwe Zoom,
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De tijd vliegt. De redactie zit me alweer achter-
de broek om een voorwoord te schrijven. Voor 
een historische vereniging is het niet zo erg als 
de tijd snel gaat.
Iedere dag geeft weer historie en zo wordt ons 
werkterrein steeds maar groter.
De kunst is alleen om die historie ook vast te 
leggen en te bewaren voor ons nageslacht. Dat 
is een schone, maar moeilijke taak. Hoe leg je 
dat vast? Er gebeurt zoveel in de wereld, in ons 
land, in de regio, maar het dorpsgebeuren 
heeft onze grootste belangstelling. Niet altijd 
de feiten, maar vooral het beeld, de beleving. 
De meest gewone dingen. Wat wij gewoon vin-
den en wat over een aantal jaren bijzonder is. 
Als je terugdenkt aan je jeugd. Voor de mees-
ten van onze leden is dat een flink aantal jaren 
terug. Wij hebben herinneringen aan de oor-
log, de wederopbouw. De zesdaagse werkweek. 
Vakantie? Dat kwam pas later en zeker niet naar 
het buitenland. Telefoon hadden alleen de dok-
ter, de dominee, de burgemeester en leden van 
de vrijwillige brandweer. Het gemeentehuis 
had nummer 44. Dat kon je niet draaien, dat 
moest je aanvragen. Het beroep telefoniste 
bestond nog. En het postkantoor had een direc-
teur. Voor postbode kreeg je gedurende twee 
jaar een opleiding. De Fop Smit bracht je in 
Dordrecht of zelfs Rotterdam. En de bakker en 
de slager kwamen aan de deur.

Als u dit leest komen er bij u ook vast van die 
verhalen op. Verhalen die nu nog verteld kun-
nen worden, maar over een aantal jaren verlo-
ren gaan.
Kijk! Daar willen wij wat aan doen. Die verha-
len vastleggen zodat ze beschikbaar blijven 
voor uw en onze kinderen en kleinkinderen. 
Dat hoeven helemaal geen bijzondere zaken te 
zijn, maar ze geven de sfeer weer die we graag 
willen vastleggen. We doen dat op video, korte 
gesprekjes, verhaaltjes en belevenissen. We zet-
ten ze op een dvd en we hebben een tijdsbeeld 
van ons goeie dorp vastgelegd en bewaard 
voor het nageslacht.
Bel mij op en we praten verder. Bijna geheel 
vrijblijvend.
Dat is overigens niet het enige wat er op het 
programma staat.
Er komt een boekje over winkels op de Buurt in 
Boven-Hardinxveld en een lijvig boekwerk over 
het busvervoer van 1905 tot 1945 in de 
Albasserwaard.
Bovendien is de koffie op zaterdagmorgen in 
het Historisch Informatie Centrum, het HIC, 
tussen 10 en 12 uur bruin en de gezelligheid is 
net als de koffie gratis.
En dan natuurlijk de informatie.
Foto’s, publicaties en genealogische gegevens.

Kom eens langs!

Van de Voorzitter
Teun Sluimer
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reacties Mededelingenblad Voorjaar 2012
J.F. Teeuw-van der Plas

Rectificatie (blz. 23)
In het artikel “Uit de pen van tante”, vooraf-
gaand aan de kwartierstaat van Floor de Ruiter, 
staat een storende fout. 
Kees de Ruiter is de zoon van Floor de Ruiter en 
niet zoals vermeld zijn broer. Flok is de broer 
van Kees.

Kwartierstaat (blz. 27)
Bij nr. 48, 56, 59, 62 en 63 staan namen van 
personen zonder de datum van overlijden. Is 
eigenlijk overbodig om te vermelden, dat zij 
zijn overleden.

Vier vrouwen, één dorp (blz. 7)
Wij kregen veel spontane reacties van lezers, 
maar vooral van (verre) familieleden van 
Plonia.
Te veel om allemaal op te noemen. Een ervan 
zullen we plaatsen:
Een reactie van Wil Koorevaar uit Leerdam:

Wat een mooie anekdote van Anne Marie 
Hoekstra-van Westen,
over haar bet- en overgrootmoeder en oma 
Annigje en opa Ruub van Houwelingen.
Op de foto haar moeder Plonie op het muurtje 
tegenover ons huis, 
waar wij als kinderen ook speelden omdat het 
een verdiepte stoep was.
Ruub en Annigje van Houwelingen woonden 
maar drie huizen van ons vandaan.
Het is een mooi generatieverhaal van Plonie’s 
dochter, Anne Marie.

Mededelingenblad
Ook kwam er een reactie en een bezoek van de 
heer Albert Veldhuis, die op zoek was naar een 
foto die hij had gezien in een van de Medede-
lingenbladen. Gelukkig konden wij die leveren 
en hij ging de afbeelding gebruiken bij zijn 
voorwoord bij de Parentelen “Van Dalen/ Van 
den Bout”.

Johan van den Bout en Ab Veldhuis
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actiViteiten Van het bestuur
J.F. Teeuw-van der Plas

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 
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. Sinds kort is 
daar ook de bibliotheekvestiging van Boven-
Hardinxveld bijgekomen. 

Mededelingenblad
In juni 2012 verscheen het voorjaarsnummer 
jaargang 34, nr.1.
Het blad verschijnt tweemaal per jaar en wordt 
gratis verzonden naar de bijna duizend leden 
van de Historische Vereniging in binnen- en 
buitenland.

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

Wekelijkse opening van het HIC 
Het HIC is elke zaterdag van 10.00-12.00 uur 
open. Ook tijdens vakanties. Er zijn o.a. ook 
antiquarische boeken uit de Reeks te koop die 
nieuw al uitverkocht zijn. Er kunnen foto´s wor-
den bekeken en archiefstukken ingezien. Voor 
kopietjes en fotoafdrukken wordt een bijdrage 
gevraagd. Wilt u meer foto’s, dan kunt u een 
usb-stick kopen waarop deze worden opgesla-
gen. 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 
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Braderie
Op 16 juni was het weer een gezellige drukte 
in de Peulenstraat. De Hardinxveldse jaarlijkse 
braderie is een festijn waar in de regio naar 
wordt uitgezien.
Het weer was perfect en het publiek nog per-

fecter. We hebben goede zaken gedaan en zelfs 
nog nieuwe leden kunnen inschrijven.

Open Monumentendag 2012
De Open Monumentendag op 8 september is 
helaas inactief verlopen. Het thema “Groen van 
Toen” was in ons dorp moeilijk te verwezenlij-
ken, bij gebrek aan bijzondere parken, bossen 
of landgoederen. Alleen de mooie wandelrou-
tes over de Tiendweg en langs de rivier de Mer-
wede zijn de moeite waard. Sinds kort is nu ook 
de Giessenzoom opengesteld als publiek wan-
delpad. Alleen voor honden verboden vanwe-
ge loslopende schapen. Gelukkig was de Gon-
delvaart op de Giessen een geweldige afsluiting 
van deze Open Monumentendag. Deze trok 
duizenden bezoekers.
De landelijke opening OMD in Maastricht was 
zeer de moeite waard. Alle commissieleden 
van de Open Monumentendag uit het hele 
land waren uitgenodigd om enkele prachtige 
landgoederen en parken in het zuiden des 
lands te komen bezoeken. Een van de bestuurs-
leden kan er over meepraten.

Dvd zomer 1953
De dvd ‘ Zomer 1953’ was uitverkocht. Daar er 
veel vraag naar is, zijn er weer een tiental gere-
produceerd, maar dit is echt de laatste keer 
Prijs € 7,50. Op is op!
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Canon Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Het ziet ernaar uit dat de canon eind 2012 
gereed zal zijn.
De teksten zijn klaar en worden op de website 
geplaatst met de foto’s. De vier lesbrieven voor 
de basisscholen zijn ook bijna klaar. Er komen 
leskisten voor het onderwijs: een over Trijntje 
(steentijd), een over de boerderijen, een over 
molens en nog een over de ambachten.
In januari 2013 worden de lesbrieven en kis-
ten gepresenteerd aan de desbetreffende 
basisscholen. 

Verlichte boerderijenroute
Op 8 november 2012 is de verlichte boerderij-
enroute De Giessen gestart.
Gedurende drie weken worden tussen 19.00 en 
22.00 uur zo’n 80 gevels van boerenbedrijven, 
woonboerderijen, kerken, molens en overige 
karakteristieke panden tussen Hoornaar en 
Hardinxveld-Giessendam aangelicht. Bezoekers 
zijn op verschillende adressen van harte 
welkom,
Speciaal voor schoolkinderen is er de balen-
tuin. Zij hebben hooibalen omgetoverd tot 
kunstobject door verf enz. Tijdens de fok-
veedag op 6 oktober zijn de mooiste balen 
bekroond.

Najaarslezing
Op 13 november werd in de bibliotheek aan 
de Pietersweer de jaarlijkse najaarslezing 
gehouden. De avond werd verzorgd door de 
heer L. Neervoort van de Historische Groente-
hof in Beesel (L).
Het onderwerp, ‘Vergeten Groenten’, was weer 
eens iets anders. Er werd verteld over groenten 
en fruitrassen die nergens meer in de schappen 
van de groenteboer te vinden zijn.

De presentatie werd verluchtigd met anekdotes 
en men kon proeven van jams en ruiken en 

voelen aan de bijzondere gewassen. Ook was 
er een kraampje waar de jams en zaden te koop 
werden aangeboden. Al met al een ouderwets 
gezellige avond. 
Winkels op de Buurt
Op 17 november heeft onze voorzitter, de heer 
Sluimer het eerste exemplaar van ons nieuwste 
boekje uit de reeks, Winkels op de Buurt, gepre-
senteerd aan de schrijver, Piet Swets.
Een van de oude panden in de Buurt is het 
voormalige Gemeentehuis, dat nu dienst doet 
als showroom van de fa. Romijn.
Wij vonden dat een geschikte plaats om deze 
handeling te verrichten. Deze 46e publicatie is 
een bestseller voor Boven-Hardinxveld. De 
Buurt was en is het hart van dit deel van ons 
dorp en is bekend terrein voor die van ‘Boven’. 
Een prachtig boekje, verrijkt met foto’s en anek-
dotes uit de geschiedenis van de bedrijvigheid 
van De Buurt van Boven-Hardinxveld, vanaf 
ongeveer 1950 tot heden.
Het gaat €  8,50 kosten, maar voor leden is het 
een geschenk. Leuk toch?

Uitlening
Dat wij ook wel eens iets uitlenen blijkt uit de 
volgende brief die wij kregen van het Gemeen-
tebestuur van Hardinxveld-Giessendam:

“Geacht bestuur,
Namens het gemeentebestuur danken wij u 
hartelijk voor het ter beschikking stellen van de 
historische stembus voor de inzameling van de 
giften voor het door mevrouw Wiebosch-
Steeman te doneren bankje in verband met 
haar afscheid.

Mocht er zich in de toekomst nogmaals een 
gelegenheid voordoen waarbij wij gebruik 
kunnen maken van dit bijzondere object, dan 
zou het fijn zijn als wij wederom een beroep op 
u mogen doen!” 
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historische Vondsten
Peter van Dijk

ven in de grondhopen op De Blauwe Zoom. 
Thuis werden de spullen schoongemaakt en 
keurig geordend op de picknicktafel gelegd.

  

Op zaterdag 9 juni jl. heeft Daan van Dijk (9 
jaar) zijn historische vondsten laten zien bij de 
Historische Vereniging. Samen met zijn broer 
Marijn (10 jaar) heeft Daan middagen gegra-

 
De kinderen uit de buurt vonden het ook erg interessant om een echte 
archeoloog aan het werk te zien.

 

Onder toeziend oog van dhr. De Haan werden de vondsten bestudeerd. Er waren interessante vondsten bij zoals scherven en pijpenkopjes

Dhr. De Haan vond de vondsten ook erg interessant en wilde graag met Daan een keer speuren naar oude munten, want die hadden Daan 
en Marijn nog niet gevonden. Op een middag kwam dhr. De Haan met een echte metaaldetector om de grondhopen af te speuren naar 
oude munten, maar helaas vonden ze alleen wat oude spijkers.
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Onlangs kregen wij van mevrouw Riezebos uit De Lier en familie een aantal oude archiefstukken ten 
geschenke afkomstig uit de familie. Het zijn stukken die te maken hebben met onze gemeente en 
om die reden heeft men gemeend dat het beter was als die stukken weer terug kwamen naar de 
plaats waar ze in zekere zin thuishoorden.

De schenking bestaat uit enkele 19e eeuwse stukken, te weten drie aanslagen van het hoogheem-
raadschap 1860, 1861 en 1862, een kennisgeving van de gemeente Hardinxveld van de vernum-
mering van een kadastraal perceel 1869, een stuk inzake de tenaamstelling van een vijftal percelen 
1871, een kwitantie 1872 en drie transportakten 1778, 1783 en 1790. 

Deze laatstgenoemde akten zijn veruit het meest interessant en daar zullen wij in dit artikeltje ver-
der op ingaan.

Wij Leendert Verhoeff Schout, Jacob Dekker ende Baris Wisboom

Schepenen der Heerlijkheijd Hardinxveld oirconden en kennen, dat op 
huijden dato derzer voor ons in Persoon gecompareerd ende vescheenen is 
Geertje Kleijndier bejaarde en ongetrouwde Dochter woonachtig onder 
deezen Heerlijkheijd, dewelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvol-
gende te cedeeren te transporteeren en in eenen vollen vrijen Eijgendom 
op ende over te dragen aan ende ten behoeve van Bastiaan Hogendonk 
meede alhier woonagtig zeker Huijsje en Erve met den Dijk en Dijksgereg-
tigheijd daar aan behoorende, staande ende gelegen op den Beneden 
Polder van Hardinxveld beneden het Krommegat, belent ten oosten Pieter 
Wisboom en ten westen Klaas Ambagtsheer , en dat zoo groot en kleijn wijd 
en breed als ’t voorsz: Staande ende gelegen, en de Comparante gheregtigt 
is, Zonder in eenige onder ofte overmaaten gehouden te wezen, als stoot-

transportakten
Arnold de Haan
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ende dezelve met de voet voorts met zodanige vrijdommen servituten Regt 
en geregtigheden, als daar aan van ouds en jegenwoordig behoorende 
zijn, vrij van opstaande Renten en Chijnsen, en gevrijd van de ordinaire 
verpondinge 1776 en Extra ordinaire verpondinge 1777 beijde in cluijs 
bekennende de Comparante vant voorsz: geen verderen     regt, actie ofte 
toezegginge te hebben ofte te behouden maar daar van te renuntieeren 
aan ende ten behoeve als vooren, Beloovende deze transporte te vrijen en 
waaren als regt is , Bekennende de Comparante wijders van de kooppen-
ningen ter somme van vijftig gulden voldaan en betaald te zijn den laats-
ten Penning met den eersten, en is den Heere van Hardinxveld van de 
nakoop voldaan, Eijndelijk beloofde den Kooper hier meede Comparerende 
het voorsz: aan hem getransporteerde te zullen houden in eenen goeden 
buurregten, en dat alles onder den verstande als naar Regten , In oircon-
de van dien hebben wij Schout en Schepenen bovengenoemd dezen int 
dorpsregister onderteijkent en gesz: op francijn met onze zegelen bezegeld 
op den 2e maart 1778.

                                      In kennisse van mij Secretaris

Dit is de oudste akte van 1778 en omdat het origineel op de afbeelding nauwelijks leesbaar is, is de 
transscriptie toegevoegd. De acte werd opgesteld door de Hardinxveldse schout Leendert Verhoeff 
en hierin wordt vastgelegd dat Bastiaan Hogendonk voor 50 gulden een huisje koopt van Geertje 
Kleijndier. Deze Geertje is een aangetrouwde vrijgezelle tante van Bastiaan.

Onderaan de akte ziet u drie stroken papier hangen. Aan deze stroken hingen ooit de zegels van 
schout en schepenen die bij deze transactie betrokken waren. Vanwege de kwetsbaarheid van dit 
soort (lak)zegels zijn deze helaas doorgaans niet meer aanwezig en dat is dus ook hier het geval.

Wat wel aanwezig is, is het droogstempel in de linker bovenhoek van het document wat bewijst dat 
de fiscus ook in die tijd bij dit soort transacties een graantje meepikte. Dit is het “Clein segel” van de 
staat ter waarde van 24 stuivers, wat in die tijd toch een niet gering bedrag was.

In de tekst komen woorden voor die al lang niet meer worden gebruikt en dus voor vraagtekens 
kunnen zorgen zoals het woord “renuntieeren” wat de betekenis heeft van afstand doen van aanspra-
ken of recht op iets en in de onderste regel staat “geschreven op “francijn”. Het woord geschreven is 
hier overigens afgekort en francijn is een oude benaming voor perkament.

Wij Leendert Verhoeff schout Jacob Dekker ende Baris Wisboom 

Schepenen der Heerlijkheid Hardinxveld, oirconden en kennen dat op 
huijden dato dezer voor ons in Perzoon gecompareerd, ende verscheenen 
is, Bastiaan Hogendonk, woonagtig onder deze Heerlijkheijd, dewelke 
verklaarde te cederen, te transporteren, en in eenen volle vrijen eijgendom 
op ende over te draagen, aan ende ten behoeve van Adriaan Schaagen 
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woonagtig onder Giessenoudekerk zeker Huijs en Erf, met den dijk en Dijks-
geregtigheijden daar aan behoorende, Staande ende geleegen op den 
Benedenpolder van Hardinxveld, beneden het Krommegat, belent ten oos-
ten Pieter Wisboom en ten westen Klaas Ambagtsheer, en dat zoo groot en 
klijn, wijd en breed als ’t voorsz: staande ende geleegen is, den Comparant 
aldaar eenigsints geregtigt is, zonder in eenige onder ofte overmaaten 
gehouden te weesen, als stootende dezelve met de voet, voorsz: met zodani-
ge vrijdommen, servituten, regt en geregtigheeden als daar aan van ouds 
en tegenwoordig behoorende zijn, Vrij van opstaande Renten en thijnsen, 
en gevrijd van de ordinaire verpondinge 1783 en extra ordinaire verpon-
dingen 1782, beiden in clusive, Bekennende den Comparant aant voorsz: 
getransporteerde geen verder regt, actie ofte toezegginge te hebben ofte te 
behouden maar daar van te renuntieeren aan ende ten behoeve als voo-
ren, belovende dezen transporte te vrijen en waaren als regt is, Bekennen-
de den Comparant wijders van de kooppenningen van dien ter somme van 
driehondert Gulden voldaan ende betaald te zijn, den laatsten Penning 
met den Eersten, En is den Heere van Hardinxveld van de nakoop voldaan, 
Eijndelijk beloofde den kooper hier mede Comparerende, ’t voors: aan hem 
getransporteerde te zullen houden in eenen goeden buurregte, en dat alles 
onder den verbande als naar regten, In oirconde van dien hebben wij 
Schout en Schepenen bovengenoemd dezen int Dorpsregister onderteijkend 
ges: op francijn, met onze Zegelen bezegeld op den 25e juni 1783.                                  

 In kennisse van mij secrets:
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Zoals u ziet, verkoopt Bastiaan Hogendonk vijf jaar later zijn huis aan Adriaan Schaagen uit Giessen-
Oudekerk. Opvallend is dat het huis ditmaal 300 gulden opbrengt, zes maal zo veel als Bastiaan er 
enkele jaren eerder voor betaalde. Zo snel stegen de onroerend goed prijzen in die tijd niet en het 
kan niet anders zijn dat Bastiaan het huisje dat hij eerder kocht heeft afgebroken en er een nieuw 
huis heeft laten bouwen. (Een aanwijzing hiervoor is dat in de acte van 1778 gesproken wordt over 
“huisje” en in de volgende akten van “huis”). 

Het is aannemelijk dat hij er ook zelf woonde met zijn gezin. Hij had toen drie kinderen. Twee jon-
gens, Willem en Cornelis van 4 en anderhalf jaar oud en een dochter Maria van 3. Bastiaan was 
geboren in Hardinxveld en wordt daar op 19 januari 1755 gedoopt als zoon van Simon Hogendonk 
en Cornelia Beek en was dus op dit moment 28, hij was getrouwd met Geertje de Haas.

De vraag is waarom Bastiaan zijn nieuwe huis na zo’n korte tijd alweer verkoopt. Vermoedelijk had 
hij financiële problemen en, maar ook dit is gissen, verkoopt hij zijn huis aan een familielid of goe-
de bekende, betaalt daarvoor huur en koopt het later weer terug voor dezelfde prijs zoals blijkt uit 
de volgende akte.

Wij Johannes Brooshooft, Schout, Arie van der Meijden en Rokus van den 
Bout, Schepenen van Hardinxveld oirkonden en kennen, dat voor ons 
gekomen is Adriaan Schagen, wonende te Giessenoudekerk. Dewelke 
bekende vekogt te hebben en dienvolgende in vrijen eigendom over te dra-
gen aan Bastiaan Hogendonk woonende binnen deze Heerlijkheid.
Een Huis en Erve staande en gelegen op den Benedenpolder van Hardinx-
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veld beneden het Krommegat, belent ten Oosten Pieter Wisboom en ten 
westen Klaas Ambagtsheer.
En zulks zo groot en klein als het verkogte wezen mogte en met zodanige 
lijdende en heersende Dienstbaarheden en gevolgen als het zelve maar 
enigzints hebbende en lijdende zoude mogen zijn, niets uitgezondert 
ingevolgen de oude Brieven en Bescheiden welke daar van mogten wezen, 
En voorts gezuivert van de gewone verponding 1788 en 10e penning 1789.
En bekende verder van de kooppenningen tot Drie Hondert Guldens vrij 
geld volkomen voldaan te zijn en mitsdien daarvoor te kwijten. Met aan-
nemens van het overgedragene nopens ’t welke den Heere van Hardinxveld 
ter zaake van de nakoop mede is voldaan altoos aan den Koper of regtver-
krijgende te zullen waren en vrijen, onder Verband van zijn Persoon en 
Goederen als naar Regten.
In teken van waarheid hebben wij Schout en Schepenen voornoemt deze in 
’t Dorpsregister onderteekent en geschreven op francijn met onze zegelen 
bezegelt den 24 Augustus 1790.

In kenisse van mij

Het is inmiddels zeven jaar later en blijkens deze akte koopt Bastiaan zijn huis weer terug.In de tus-
sentijd is ook het schoutsambt gewisseld want in 1784 treedt Johannes Brooshooft aan in die func-
tie en ook bij de schepenen komen nu andere namen voor. Als u deze akte leest zal duidelijk zijn 
dat ook het taalgebruik hiervan duidelijk verschilt van de voorgaande akten. Brooshooft heeft de 
wat ouderwets geworden basistekst van zijn voorganger behoorlijk gemoderniseerd.
Het bijzondere van deze akte is dat de zegels nog intact zijn. Op de foto is het moeilijk te zien maar 
het linker zegel is dat van schepen Arie van der Meijden met een wipmolen in het wapen. In het 
midden het zegel van schout Brooshooft met een mannetje in het wapen en het rechter zegel is dat 
van schepen Rokus van den Bout met twee eendjes in het wapen. De wapens worden gedekt met 
een helm met helmkleed. Bij het afdrukken van de zegels is tussen de nog vloeibare lak en het zegel-
stempel een stukje dun papier gelegd. De reden hiervan is niet duidelijk maar het is grotendeels aan 
deze aangehechte afdekking te danken dat de zegels min of meer intact zijn gebleven.
Een half jaar nadat deze akte is gepasseerd, wordt er op 1 januari 1791 in het gezin Hogendonk een 
vierde kind geboren met de naam Sijmen. Hoe het verder gaat met Bastiaan weten we niet behalve 
dat hij op 22 april 1832 op 77-jarige leeftijd te Hardinxveld overlijdt.
Ofschoon kadastrale nummers in die tijd nog niet bestonden, is het duidelijk dat deze drie akten het-
zelfde perceel betreffen omdat de plaats hiervan wordt aangegeven door de belendingen te noe-
men, de buren dus, en die zijn steeds identiek.
Bij dezen dank aan mevrouw Riesebos en familie die deze bijzondere stukken aan onze vereniging 
schonk.
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Dit jaar nam drs. A.H.A. Bax, directeur Ambu-
lancedienst Zuid-Holland Zuid na een loop-
baan van 46 jaar afscheid. Ter gelegenheid 
hiervan verscheen het boek ‘Water scheidt 
Water bindt´. Het boek beschrijft de geschiede-
nis van het ziekenvervoer door de jaren heen. 
Voor gegevens werd o.a. de Historische Vereni-
ging benaderd. Reden genoeg voor de vereni-
ging om er in te duiken.

Het is haast onbegrijpelijk te bedenken dat wat 
we nu de normaalste gang van zaken vinden, 
zo’n 50 jaar geleden nog niet bestond. Als we 
nu met spoed geneeskundige hulp nodig heb-
ben kunnen we te allen tijde 112 bellen en 
komt er zo spoedig mogelijk adequate hulp. 
Nog maar 50 – 60 jaar geleden was dit ondenk-
baar. Een gewone vaste telefoonaansluiting 
was nog lang geen gewoongoed. Alleen bedrij-
ven en winkels bezaten telefoon. Het was des-
tijds de gewoonste zaak, om indien hard nodig, 

daar te gaan bellen.
Gebeurde er een ongeval op de rijksweg was 
het nog moeilijker. Men was afhankelijk van 
een voorbijrijder, die dan zo snel mogelijk de 
rijksweg afging, een telefoon zocht om de arts 
en de politie te waarschuwen. Praatpalen en 
mobieltjes waren toen nog ondenkbaar. Het 
Rode Kruis bezat wel een ambulance, maar 
reed indien nodig alleen maar op het stuk rijks-
weg van Utrecht naar Gorinchem en van Gorin-
chem naar Deil. En dan alleen nog maar wan-
neer er grote drukte verwacht werd. Deze Rode 
Kruis ambulance stond geparkeerd in Leerdam 
en als er dienst gedaan moest worden door de 
vrijwillige helpers van het Rode Kruis werd de 
ambulance gestationeerd bij Vianen 

Voor dit onderwerp heb ik contact gezocht met 
het artsenechtpaar W. Cornelis en E.L. Corne-
lis–Spijkerboer, met dhr. A. Roza, destijds 
chauffeur op de eerste ambulance van ons 

het ziekenVerVoer in hardinxVeld- giessendaM
ca.  50 -  60 jaar geleden
A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk
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dorp en met de Rodekruisvrijwilliger, dhr. T. 
Visscher.

Voor de Tweede Wereldoorlog kwam de familie 
Roza uit Brabant naar Hardinxveld-Giessen-
dam. Zij begonnen hier o.a. een taxibedrijf. 
Grote zwarte auto’s, bestemd voor rouw- en 
trouwrijden, ritjes naar het ziekenhuis en heel 
belangrijk voor de firma, het vervoer van werk-
nemers uit het dorp naar het werk elders in 
Nederland. Dit betekende iedere maandagoch-
tend de ‘buitenafwerkers’ wegbrengen en hen 
vrijdagavond weer ophalen. Dit was prettig, 
want het betekende vaste inkomsten.
Voor dit doel werd een gewone taxi doormid-
den gezaagd, er werd een stuk van 60 cm tus-
sen gelast en kwam een soort opklapbank bij, 
zodoende konden er 8 personen mee vervoerd 
worden.

Er bleek nog een groot voordeel aan zo’n grote 
wagen te zitten. Wanneer de kussens van de 
achterbank verwijderd werden, kon er via de 
achterklep van de bagageruimte een brancard 
naar binnen worden geschoven. Hierdoor werd 
liggend ziekenvervoer mogelijk. Voor dit doel 
kwam er een opvouwbare brancard en een 
goed gevulde verbandkist aan boord. Alleen 
was het te hopen dat de patiënt niet te dik was, 
want dan kon hij of zij niet onder de achterruit 
door! 

De familie Cornelis bevestigde dit verhaal, 
maar vertelde ook dat in geval van grote spoed 
de eigen auto, een Volkswagen kever gebruikt 
werd. Dokter Cornelis herinnerde zich dat hij 
op een dag door de verloskundige, juffrouw 
Van der Wal, opgeroepen werd. Zij was bij een 
kraamvrouw met zo’n grote, gespannen buik, 
dat zij het niet aandurfde om de bevalling 
alleen te leiden. Met zijn hulp werd er tot ieders 
verbazing een drieling geboren. De drie meis-
jes wogen ieder bijna vijf pond. Helaas bleef 
de placenta vastzitten, dus moest er met grote 
spoed gehandeld worden. De baakster, mevr. 
S. Sluimer-Smit, trok resoluut een la uit de lin-
nenkast. De drieling paste daar precies in en de 
kraamvrouw met de baby’s werden op de ach-
terbank in de Volkswagen gefrommeld. Het 
liep allemaal goed af. Op mijn vraag of dit pri-
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mitieve gedoe wenselijk was, haalde dokter 
Cornelis zijn schouders op. Je wist toen niet 
beter, het was niet anders.In 1959 ging Roza 
sr. naar een autobedrijf in Woerden om een 
nieuwe wagen te bestellen. Hij zag daar een 

oude ambulance staan. Voor de grap vroeg hij 
wat die wagen zou moeten kosten. De prijs was 
veel te hoog. Roza haalde zijn schouders op en 
zei dat hij voor de helft van dat bedrag er wel 
over na zou willen denken. Maar daar viel niet 
over te praten. Maar enige tijd later kreeg hij 
een telefoontje dat de ambulance er nog steeds 
stond en of er nog belangstelling voor was. Hij 
mocht de ziekenwagen voor de helft van de 
vraagprijs hebben!
Ziekenvervoer 1
Zodoende kreeg Hardinxveld-
Giessendam, eigenlijk tegen 
wil en dank, een ambulance-
wagen. Dit op particulier initi-
atief van de bejaarde grond-
vester van het bedrijf J.A. Roza 
en zonen. Een gevaarte, een 
bijna geruisloze 8-cylinder 
Packard, 7 meter lang, die op 
topsnelheid wel 1 op 4 liep. 
Dhr. A. Roza vertelde dat zij 
altijd het gevoel hadden, wan-
neer topsnelheid geboden 
was, de benzine er aan de ach-
terkant gewoon uitliep. Wel 
was de wagen voor die tijd 

voorzien van alle gemakken. Er werden groene 
kruisen op geschilderd, een drietonige hoorn 
kon voor de gewenste voorrang zorgen en de 
voorzieningen binnen de wagen lieten niets te 
wensen over.

Vanwege de hoge kosten 
kreeg men subsidie van de 
gemeente.

Het bleek al snel dat de ambu-
lance in een grote behoefte 
voorzag. Hij stond 24 uur per 
dag paraat. Wanneer er een 
oproep kwam, werd de eerste 
de beste chauffeur gesom-
meerd zijn werkkleding te 
verruilen voor zijn kostuum. 
Op mijn vraag of zij deskun-
dig waren, werd ontkennend 
geantwoord. Nee, een rijbe-
wijs was alles, zelfs een EHBO-
diploma ontbrak vaak.
Maar gelukkig was daar als 

bijrijdster mevr. Dirkje de Ruiter - Vermeulen, 
geboren in 1899. Zij was kinderloos gebleven, 
maar vulde haar tijd met het bakeren van hon-
derden kinderen. Zij was erg trots op haar 
diploma als verpleegkundige/helpster van Het 
Rode Kruis. Gekleed in haar witte uniform ver-
gezelde zij artsen wanneer er bijvoorbeeld een 
ongeluk gebeurd was op de werf.
Deze Dirkje, bij iedereen bekend als ‘Dirksie 

283670_HistorischeVereniging_bw.indd   14 12-11-12   13:43



15

den Troef’, (Waar komt deze bijnaam 
vandaan?) werd de vaste bijrijdster op 
de ambulance. Zodra er een spoed-
melding binnenkwam, werd zij  
gewaarschuwd en stond dan klaar in 
haar uniform om opgehaald te wor-
den.  Zij was een resolute tante, men 
kon letterlijk en figuurlijk niet om haar 
heen. Buiten de subsidie die de fa. 
Roza kreeg, werd zij betaald met Fl. 
1,25 per uur.
Ziekenvervoer 2
Dhr. A. Roza heeft veel meegemaakt 
op zijn ritten. Ernstige ongelukken, 
patiënten die in de ziekenwagen over-
leden en zelfs een geboorte in de 
ambulance. Er moest een kraamvrouw 
naar het Diaconessenziekenhuis in Dordrecht 
worden gebracht. De verloskundige, mevr. Vis 
vergezelde haar. De aanstaande vader reed 
achter de ambulance aan in zijn eigen auto.
Net op de rijksweg aangekomen, toen nog 
tweebaans, werd er op het tussenruitje achter 
de chauffeur geklopt en geroepen dat de beval-
ling heel snel ging en er grote haast geboden 
was. De sirene ging aan en plankgas met een 
snelheid van wel 120 km! richting Papendrecht 
naar de pont naar Dordrecht. Dit ging zo hard 
dat de er achter rijdende vader de ambulance 
uit het zicht verloor.

De brug naar Dordrecht was er nog niet. De 
veerpont tussen Papendrecht en Dordrecht was 
dus een obstakel bij spoedgevallen. Maar de 
bemanning van de veerponten speelde er altijd 
goed op in. Zodra zij de sirene hoorden kwam 
de pont naar de wal en werd ontruimd. De 
ambulance parkeerde links van de weg en 
zodra het kon, voer de pont met de ambulance 
met grote snelheid naar de overkant. Dan 
waren de problemen nog niet echt opgelost, 
want zowel het Gemeenteziekenhuis als het 
Diaconessenziekenhuis lagen midden in de 
stad, dus moest er nog door smalle drukke stra-
ten gereden worden voordat de plaats van 
bestemming bereikt werd.

Tijdens de overtocht met de veerpont naar Dor-
drecht werd het kind, gelukkig gezond, gebo-
ren. Dit heeft zelfs de krant gehaald. Het zal 

immers niet vaak voorkomen dat de veerpont 
met één passagier meer aankomt dan waar-
mee hij is vertrokken. Het gaf even wat gesteg-
gel waar dat kind nu aangegeven moest wor-
den. Was het nu in Papendrecht of Dordrecht 
geboren? Besloten werd de baby toch maar in 
Dordrecht aan te geven.
Ziekenvervoer 3
Alles ging goed tot 1964. Leen Roza gaf toen 
bij de gemeente aan dat de huidige ambulan-
ce nu toch echt versleten was en er nodig een 
nieuwe moest komen. Als proef werden de zie-
ken en gewonden door de ambulancedienst 
van het Streekziekenhuis te Gorinchem ver-
voerd. Dit ging eigenlijk wel goed. De gemeen-
teraad besloot eerst de plaatselijke artsen te 
raadplegen.  De meningen waren verdeeld. 
Hoewel de artsen geen klachten hadden, was 
de meerderheid toch voor een eigen ambulan-
ce in de gemeente. Maar een eigen ambulance 
bracht veel kosten met zich mee. Bovendien 
had de ambulance van Gorinchem deskundig 
personeel aan boord, dus het tijdverlies werd 
grotendeels goedgemaakt doordat er tijdens 
de rit al direct met de behandeling begonnen 
kon worden.

Besloten werd om vanwege de kosten toch maar 
met Gorinchem in zee te gaan. In de beginperi-
ode gebeurde het nog wel eens dat de fa. Roza 
uit bed gebeld werd door de chauffeur van de 
ambulance uit Gorinchem omdat men de weg 
niet wist in Hardinxveld-Giessendam.
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In 1932 stond een bericht in de Nieuwe Rotter-
damse Courant over het feit dat de minister van 
Waterstaat het tracé van de nieuwe rijksweg 
door de Alblasserwaard heeft vastgesteld. Van-
af Alblasserdam over de Achterdijk naar 
Papendrecht, naar Sliedrecht over de Oude 
Tiendweg, bij Giessendam over de Peulen en 
voorts naar Gorinchem tussen het Kanaal van 
Steenenhoek en de spoordijk.

Vanuit de gemeente ziet men de weg liever iets 
noordelijker geprojecteerd. Ondanks diverse 
protesten, o.a. van de kant van de landbou-
wers, zal de weg er uiteindelijk, zoals boven 
beschreven, komen. Begin 1933 is het zover 
dat er een proefstuk in de Sliedrechtse polder 
zal worden aangelegd. 

aanleg rijksweg 15 
J.F.Teeuw-van der Plas
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Onteigening 
Het aanleggen van een nieuwe rijksweg gaat 
uiteraard gepaard met de onteigening van 
gronden en het slopen van woningen. De prij-
zen variëren van fl. 1,25 tot 30 cent per m². 
Het zal niet vreemd in de oren klinken dat dit 
nogal op bezwaren stuit. Reikhalzend ziet men 
in januari 1934 uit naar het tijdstip waarop de 
eerste spade in de grond zal worden gestoken. 
Hierbij is men echter afhankelijk van de gelden 
die van het ministerie moeten komen. Hoewel 
de minister 40 miljoen gulden heeft uitgetrok-
ken voor de uitvoering van de werken, is het 
nog lang niet zeker dat Rijksweg 15 hiervan zal 
profiteren! Dit wordt bewaarheid door het vol-
gende bericht in de krant van april 1934: Naar 
wij vernemen zal met de aanleg van de rijks-
weg door de gemeente Hardinxveld dit jaar 
nog niet worden begonnen. Enige woningen, 
die al zijn onteigend en ontruimd, worden nu 
weer bewoond! Echter, een maand later lezen 
we over de aanbesteding van de rijksweg Rot-

terdam-Elst, (gedeelte Buldersteeg tot aan 
Schelluinen). De raming is fl. 150.000,-. 

Werklozenproject 
Het bestuur van de vereniging ‘Hardinxveld 
Vooruit’ verzoekt de minister van Waterstaat te 
bepalen dat een gedeelte van het werk met 
handarbeid moet worden uitgevoerd in plaats 
van met machines, waardoor een groot aantal 
werklozen uit de gemeente te werk gesteld zal 
kunnen worden, terwijl de kosten van het werk 
er niet door zullen stijgen. De laagste inschrij-
ver is de N.V. Aannemingsmaatschappij en 
Wegenbedrijf P.C. Zanen te Haarlem voor een 
bedrag van fl. 119.000,- volledig machinale 
behandeling en voor fl. 149.000,- met zoveel 
mogelijk gebruikmaking van handkracht.
De aanleg wordt echter gegund aan de N.V. De 
Geruischlooze Weg te Heemstede die het werk 
in het kader van de werkverschaffing met zoveel 
mogelijk handkracht zal uitvoeren.
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De rijksweg zal een aarden baan met een kruin-
breedte van 19 meter krijgen. Het traject tus-
sen Baanhoek en de Buldersteeg heeft een 
lengte van 10 km. Op - en afritten staan 
gepland bij de spoordijk te Baanhoek, bij de 
Stationsweg te Sliedrecht en de Nieuweweg te 
Hardinxveld. Het werk wordt gegund voor f 
1.080.000,-. De oplevering dient plaats te vin-
den na 600 dagen. De laagste inschrijver voor 
dit traject is aannemer A. J. Siepe te Winters-
wijk voor een bedrag van f 950.000,-. Er zullen 
circa 150 werklozen te werk worden gesteld. 
Dit gaat in de volgende verhouding: Hardinxv
eld:Giessendam:Sliedrecht als 3:2:5. Het loon 
bedraagt 35 cent per uur.

In september 1934 vordert men al goed met 
de aanleg. Twee stoomwalsen bewerken een 
dikke laag hoogovenslakken. De slakken zullen 
bedekt worden met klinkers, die in november 
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aangebracht worden. Ongelukken blijven bij 
de werkzaamheden niet uit. Een met zand bela-
den kipkar kantelt, doordat het zand te ver is 
weggegraven. Een van de arbeiders wordt 
bedolven. Gelukkig is er bij hem niets 
gebroken!

In maart 1935 is het eerste deel van de rijks-
weg, ruim 3 km. gerealiseerd. Op 15 april is de 

openstelling voor het verkeer tussen Schellui-
nen en de Buldersteeg te Hardinxveld. Het 
nieuwe rijwielpad langs het kanaal van Steen-
enhoek is dan al in gebruik genomen. De aan-
besteding van deel twee van de rijksweg, het 
deel door de Peulen, zal spoedig daarna 
plaatsvinden.
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Door de Peulen zal een aarden baan worden 
aangelegd. Verder staat de inpoldering van dit 
gebied op de agenda. Hiertoe zal een sluis 
gemaakt moeten worden, zodat een afwate-
ring naar de Merwede mogelijk is. Een zaak 
waarmee zowel de gemeenteraad van Hardinx-
veld als die van Giessendam hebben 

ingestemd.

De aanbesteding 
De aanbesteding, op 1 oktober 1935 betreft 
het deel van de Peulen tot Papendrecht. Het 
bedrag is fl. 1.400.000,- aan grondwerken.
Op de grens Sliedrecht – Giessendam zal de 
nieuwe rijksweg de dijk kruisen. Op die plaats 
komt een viaduct, in de vorm van een boog-
brug, waaronder het verkeer richting de Peulen 
zal gaan. De rijksweg zal ter hoogte van de 
Peulen tevens dienst doen als nieuwe waterke-
ring. Een tweede kruising van de rijksweg met 
de dijk gaan we krijgen in Hardinxveld nabij 
de IJzergieterij Versteeg. Ook hier komt een 
boogbrug, evenals bij Papendrecht.

Schutsluis
In juni 1937 begint men aan de schutsluis met 
overbruggingen. In januari 1938 zou deze 
gereed zijn, maar het wordt augustus 1938 als 
bij de molenplaat de vlag wordt gehesen en er 
al schepen liggen te wachten om te schutten. 
Een bredere vaarweg en verversing van het 
water in het Peulengebied is een goede zaak. 

Bouw boogbrug
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Sluismeester was de heer W. Breur.
In oktober 1939 is het zover dat het wegdeel 
tussen de Buldersteeg en de Nieuweweg wordt 
opengesteld. In die maand is ook de boogbrug 
bij Hardinxveld opengesteld. Het zal uiteinde-
lijk 27 april 1940 worden als het plan Rijksweg 
15 in onze omgeving is voltooid.
De Duitsers maken in mei 1940 al rap gebruik 
van de nieuw aangelegde weg!

Intussen is anno 2012 aan deze A15 al heel wat 
veranderd. Van tweebaans naar vierbaans, een 
geluidsscherm bij het Peulengebied en de 
Nieuweweg, de boogbruggen zijn gesloopt en 
er zijn nieuwe viaducten gekomen. Het verkeer 
raast dag en nacht door Hardinxveld-Giessen-
dam. En nog is het niet klaar. Er liggen al weer 
plannen om deze A15 tussen Gorinchem en 
Papendrecht te verbreden tot een zesbaans-
weg. Met alle gevolgen van dien.
De geschiedenis herhaalt zich…

Met dank aan Bas Lissenburg van de Historische Vereniging 

Sliedrecht.

   

283670_HistorischeVereniging_bw.indd   21 12-11-12   13:43



22

Sommige families hebben een naam die op-
verschillende plaatsen opduikt in het ver-
leden. Dit is onder andere aan de hand met 
de familienaam ‘Brandwijk’. In plaats van al-
lemaal naar één stamvader te verwijzen, die 
dan mogelijk uit Brandwijk kwam, beginnen 
de verschillende takken van de familie op ver-
schillende plaatsen in de Alblasserwaard en 
sommige zelfs daarbuiten. De hoofdpersoon 
van deze kwartierstaat is in ieder geval afkom-
stig van de Giessen-Oudekerkse lijn. Om bij de 
oudst bekende Brandwijk van deze tak, Claes 
Pieterszn Brantwijck, die leefde in de 2e helft 
van de 16e eeuw, uit te komen, moet echter 
twee keer worden overgestapt op de vrouwe-
lijke afstammingslijn. De eerste keer is dat het 
geval bij Claesken Willemsdr Brantwijck, die in 
1676 als weduwe van Arien Jan Gerritszn wordt 
aangeduid. Haar kinderen hebben haar achter-
naam aangenomen, misschien omdat zij een 
achternaam had en haar man zich alleen van 
een patroniem bediende, misschien ook omdat 
haar familie het nodige geld en goed had en 
de familie van haar man wat minder. Zij is de 
overgrootmoeder van de oudste Brandwijk uit 

de kwartierstaat, Johannes Coenszn Brandwijk.
De tweede keer gebeurt het bij Cornelis Brand-
wijk, die als bijnaam ‘Ceessie de Rietdekker’ 
kreeg. Zijn gegevens staan vermeld in de kwar-
tierstaat. Hij ontving de naam ‘Brandwijk’ van 
zijn moeder om reden dat zijn vader hem niet 
erkend heeft. Mogelijk heeft hij zelfs nooit ge-
weten wie zijn vader was. In burgerlijke en ker-
kelijke archieven hebben we de naam van zijn 
vader niet kunnen achterhalen.

Klaas Brandwijk is de zoon van Klaas Brand-
wijk, die ook de zoon was van Klaas Brandwijk. 
Op de foto ziet u zijn ouders staan aan de lin-
kerkant. Zijn opa en oma zitten in het midden. 
Hij en zijn familie zijn zeer verbonden met 
het pand waar hij nog altijd woont met zijn 
vrouw. Het betreft de oude openbare school 
aan de Achterdijk, thans Kerkweg geheten. Op 
het pand, dat naast de oude kerk staat, staat 
nog altijd het jaartal 1846 te lezen. Dit was 
het jaar waarin het oude schoolgebouw aldaar 
is afgebroken en het nieuwe schoolgebouw is 
gebouwd, en tevens het jaar waarin de oude 
onderwijzer Jan Arieszn de Geus, oudvader van 

kwartierstaat Van klaas brandwijk 
Door Gerrit Ambachtsheer
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Klaas, stopte met lesgeven. Zijn kleinzoon Wou-
ter de Geus, griendbaas, heeft het pand jaren 
later van de gemeente gekocht. Misschien uit 
nostalgische overwegingen? 
Wouter de Geus was tevens de schoonvader 
van opa Klaas Brandwijk, aan wie hij een deel 
verkocht. Klaas ging met zijn gezin in het ach-
terhuis wonen en richtte in het voorste gedeel-
te zijn schildersatelier in. Vader Klaas en Klaas 
zelf zijn er geboren, Klaas woont er nog steeds 
met zijn vrouw.
Klaas heeft het grootste deel van zijn arbeid-
zame leven gewerkt als metaalbewerker bij De 
Vries Robbé in Gorinchem. Na het faillissement 
van dit bedrijf is hij tot zijn pensioen nog bij 
verschillende bedrijven in de omgeving werk-
zaam geweest. Ook na zijn pensioen, al weer 
heel wat jaren geleden, heeft hij niet stil ge-
zeten en dat doet hij op 87-jarige leeftijd nog 
steeds niet. Eén van de redenen om deze keer 
zijn kwartierstaat te plaatsen in dit blad. Moge-
lijk vindt u aansluiting met uw eigen voorge-
schiedenis. Zoals altijd zijn op- of aanmerkin-
gen van harte welkom.

Generatie 1 (proband)

1 Klaas Brandwijk, geboren op 13 juli 1925 
in Hardinxveld. Klaas trouwde, 32 jaar oud, op 
7 mei 1958 in Hardinxveld-Giessendam met 
Pieternella Duijzer, 20 jaar oud. Pieternella is 
geboren op 1 december 1937 in Giessendam, 
dochter van Jan Duijzer en Wimke Bambacht. 

Generatie 2 (ouders)

2 Klaas Brandwijk, geboren op 8 april 1896 

in Hardinxveld. Klaas is overleden op 22 juni 
1963 in Hardinxveld-Giessendam, 67 jaar oud. 
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 17 oktober 1924 
in Hardinxveld met de 23-jarige
3 Jacoba Maria van der Stelt, geboren op 
3 september 1901 in Hardinxveld. Jacoba is 
overleden op 13 januari 1973 in Hardinxveld-
Giessendam, 71 jaar oud. 

Generatie 3 (grootouders)

4 Klaas Brandwijk, geboren op 2 september 
1856 in Giessendam. Klaas is overleden op 28 
februari 1935 in Hardinxveld, 78 jaar oud. 
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 2 mei 1884 in 
Hardinxveld met de 26-jarige
5 Jansje de Geus, geboren op 16 maart 1858 
in Giessendam. Jansje is overleden op 23 mei 
1926 in Hardinxveld, 68 jaar oud. 

6 Gerrit van der Stelt, geboren op 7 novem-
ber 1866 in Hardinxveld. Gerrit is overleden 
op 3 mei 1946 in Hardinxveld, 79 jaar oud. 
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 11 juli 1896 in 
Giessendam met de 21-jarige
7 Jacomijntje Brandwijk, geboren op 9 april 
1875 in Giessendam. Jacomijntje is overleden 
op 11 februari 1912 in Hardinxveld, 36 jaar 
oud. 

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Cornelis Brandwijk, geboren op 22 maart 
1812 in Giessendam. Cornelis is overleden op 
1 november 1882 in Giessendam, 70 jaar oud. 
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 5 april 1845 in 
Ameide met de 21-jarige
9 Maria Woudenberg, geboren op 11 augus-
tus 1823 in Ameide. Maria is overleden op 12 
juni 1895 in Giessendam, 71 jaar oud.

10 Wouter de Geus, geboren op 5 januari 
1830 in Hardinxveld. Wouter is overleden op 
20 juni 1904 in Hardinxveld, 74 jaar oud. 
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 24 december 
1856 in Giessendam met de 24-jarige
11 Cornelia Hansum, geboren op 27 decem-
ber 1831 in Giessendam. Cornelia is overleden 
op 20 september 1872 in Rotterdam, 40 jaar 
oud.
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12 Johannis van der Stelt, geboren op 18 
november 1825 in De Werken. Johannis is 
overleden op 11 januari 1875 in Hardinxveld, 
49 jaar oud. 
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 26 juni 1852 in 
Hardinxveld met de 23-jarige
13 Jannigje Nieuwpoort, geboren op 7 maart 
1829 in Hardinxveld. Jannigje is overleden op 
20 januari 1919 in Hardinxveld, 89 jaar oud.
 
14 Gerrit Brandwijk, geboren op 26 februari 
1832 in Giessen-Nieuwkerk.
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 4 maart 1870 in 
Nieuwland met de 28-jarige
15 Jacobje Bakker, geboren op 25 april 1841 
in Nieuwland. Jacobje is overleden op 7 no-
vember 1880 in Giessendam, 39 jaar oud. 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Niet bekend
17 Ariaantje Johannesdr Brandwijk, gebo-
ren op 6 januari 1790 in Giessen-Oudekerk. 
Ariaantje is overleden op 23 september 1858 
in Giessendam, 68 jaar oud.

18 Klaas Hermanuszn Woudenberg, gebo-
ren op 15 mei 1795 in Ameide. Klaas is overle-
den op 15 maart 1870 in Ameide, 74 jaar oud. 
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 31 juli 1817 in 
Ameide met de 19-jarige
19 Macheltje Cornelisdr de Wit, geboren 
op 15 maart 1798 in Meerkerk. Machteltje is 
overleden op 23 december 1837 in Ameide, 
39 jaar oud.

20 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
21 Annigje Woutersdr van ’t Verlaat, ge-
boren op 1 juni 1803 in Neder-Hardinxveld. 
Annigje is overleden op 4 april 1871 in Har-
dinxveld, 67 jaar oud.

22 Willem Adriaanszn Hansum. Hij is ge-
doopt op 13 mei 1787 in Neder-Hardinxveld. 
Willem is overleden op 1 juli 1849 in Giessen-

dam, 62 jaar oud. 
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 27 april 1821 in 
Giessendam met de 24-jarige
23 Cornelia Gerritsdr Korevaar, geboren op 
3 december 1796 in Giessendam. Cornelia is 
overleden op 25 mei 1870 in Hardinxveld, 73 
jaar oud.

24 Gerrit Gerritszn van der Stelt, geboren 
op 27 november 1791 in Werkendam. Gerrit 
is overleden op 13 juli 1866 in De Werken, 74 
jaar oud. 
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 13 december 
1817 in De Werken en Sleeuwijk met de 20-ja-
rige
25 Johanna Margaritha Kroes, geboren op 
20 december 1796 in ’s-Gravenhage. Johanna 
is overleden op 1 augustus 1836 in De Werken, 
39 jaar oud.

26 Corstiaan Corneliszn Nieuwpoort. Hij is 
gedoopt op 27 mei 1792 in Noordeloos. Cor-
stiaan is overleden op 26 november 1855 in 
Hardinxveld, 63 jaar oud. 
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 12 september 
1828 in Giessendam met de 31-jarige
27 Lijntje Arijsdr Schild, geboren op 29 no-
vember 1796 in Neder-Hardinxveld. Lijntje is 
overleden op 8 juni 1869 in Hardinxveld, 72 
jaar oud.

28 Pieter Gerritszn Brandwijk, geboren op 
25 februari 1799 in Giessen-Nieuwkerk. Hij is 
gedoopt op 3 maart 1799 in Giessen-Nieuw-
kerk. Pieter is overleden op 30 september 1876 
in Giessen-Nieuwkerk, 77 jaar oud. 
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 28 februari 1830 
in Giessen-Nieuwkerk met de 29-jarige
29 Geertje Ariesdr van ’t Hof, geboren op 
26 oktober 1800 in Goudriaan. Geertje is over-
leden op 23 juni 1868 in Giessen-Nieuwkerk, 
67 jaar oud.

30 Harmen Vaszn Bakker, geboren op 10 no-
vember 1794 in Nieuwland. Harmen is over-
leden op 28 oktober 1867 in Nieuwland, 72 
jaar oud. 
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 29 januari 1829 
in Nieuwland met de 25-jarige
31 Jacomijntje Jacobsdr Klijn, geboren op 
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13 oktober 1803 in Leerbroek. Jacomijntje is 
overleden op 8 december 1879 in Giessen-
dam, 76 jaar oud. 

Generatie 6 (oudouders)

34 Johannes Koenszn Brandwijk, Hij is ge-
doopt op 27 mei 1753 in Giessen-Oudekerk. 
Johannes is overleden op 27 oktober 1839 in 
Giessen-Oudekerk, 86 jaar oud. 
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 21 januari 1781 
in Giessen-Oudekerk met de 20-jarige
35 Metje Adriaansdr Schagen. Zij is gedoopt 
op 1 maart 1760 in Giessen-Oudekerk. Metje 
is overleden op 29 augustus 1828 in Giessen-
Oudekerk, 68 jaar oud.
 
36 Hermanus Arieszn Woudenberg. Hij is 
gedoopt op 28 september 1765 in Ameide. 
Hermanus is overleden op 13 april 1847 in 
Ameide, 81 jaar oud. 
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 2 september 1792 
in Ameide met de 15-jarige
37 Neeltje Klaasdr Bovenkerk. Zij is gedoopt 
op 30 maart 1777 in Noordeloos. Neeltje is 
overleden op 18 oktober 1838 in Ameide, 61 
jaar oud.

38 Cornelis Jacobszn de Wit. Hij is gedoopt 
op 13 juli 1760 in Meerkerk. Cornelis is overle-
den op 30 oktober 1848 in Meerkerk, 88 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1795 in 
Meerkerk met de 20 of 21-jarige
39 Barbera Ariesdr van Karssen. Zij is ge-
doopt op 29 augustus 1773 in Langerak. 
Barbera is overleden op 1 november 1849 in 
Meerkerk, 76 jaar oud.

40 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 trouwde, 28 jaar oud, op 18 november 
1802 in Werkendam met de 22-jarige
41 Francientje Cornelisdr Kieboom, geboren 
op 20 januari 1780 in Werkendam. Francien-
tje is overleden op 8 februari 1860 in Giessen-
dam, 80 jaar oud.

42 Wouter Janszn van ’t Verlaat. Hij is ge-

doopt op 1 januari 1762 in Neder-Hardinx-
veld. Wouter is overleden 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
43 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.

44 Adriaan Pieterszn Hansum. Hij is gedoopt 
op 22 december 1743 in Neder-Hardinxveld. 
Adriaan is overleden op 20 november 1813 in 
Giessendam, 69 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 3 mei 
1771 in Giessendam met de 23-jarige
45 Jannigje Willemsdr Dusseldorp, geboren 
in Giessen-Buitendams. Zij is gedoopt op 24 
september 1747 in Neder-Hardinxveld. Jan-
nigje is overleden op 27 mei 1789 in Giessen-
dam, 41 jaar oud.

46 Gerrit Arieszn Korevaar. Hij is gedoopt op 
18 november 1753 in Molenaarsgraaf. Gerrit is 
overleden op 29 januari 1819 in Giessendam, 
65 jaar oud. 
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 14 januari 1781 
in Molenaarsgraaf met de 25-jarige 
47 Ariaantje Willemsdr de Jong. Zij is ge-
doopt op 21 december 1755 in Neder-Har-
dinxveld. Ariaantje is overleden op 21 maart 
1802 in Giessendam, 46 jaar oud.

48 Gerrit Anthoniszn van der Stelt. Hij is ge-
doopt op 21 september 1765 in Werkendam. 
Hij ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 3 april 
1789 in Werkendam met de 16-jarige
49 Jenneke Petersdr de Gast. Zij is gedoopt 
op 12 juli 1772 in Almkerk. 

50 Niet bekend
51 Johanna Maria Kroes, geboren in 1764. 
Johanna is overleden op 16 februari 1813 in 
’s-Gravenhage, 48 of 49 jaar oud.

52 Cornelis Corstiaanszn Nieuwpoort. Hij is 
gedoopt op 27 januari 1743 in Bleskensgraaf. 
Cornelis is overleden op 25 september 1817 in 
Giessendam, 74 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 28 
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november 1773 in Giessen-Nieuwkerk met de 
24-jarige
53 Jannigje Pietersdr Baardwijk. Zij is ge-
doopt op 28 september 1749 in Giessen-Oude-
kerk. Jannigje is overleden op 2 januari 1840 
in Giessendam, 90 jaar oud.

54 Arij Luitszn Schild. Hij is gedoopt op 29 
november 1774 in Neder-Hardinxveld. Arij is 
overleden op 28 september 1802 in Neder-
Hardinxveld, 27 jaar oud. 
Hij ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 10 
april 1795 in Hardinxveld met de 28-jarige
55 Jacobje Huijbertsdr Kenneweg. Zij is ge-

doopt op 31 augustus 1766 in Gies-
sen-Nieuwkerk. Jacobje is overleden 
op 3 november 1841 in Hardinxveld, 
75 jaar oud.

56 Gerrit Pieterszn Brandwijk. Hij 
is gedoopt op 15 december 1765 in 
Giessen-Oudekerk. Gerrit is overleden 
op 2 december 1829 in Peursum, 63 
jaar oud. 
Hij trouwde met
57 Annigje Pietersdr Sterrenburg. 
Zij is gedoopt op 8 september 1771 
in Brandwijk. Annigje is overleden 
op 12 december 1844 in Giessen-
Nieuwkerk, 73 jaar oud.

58 Arie Janszn van ’t Hof, geboren 
op 20 maart 1774 in Giessen-Oude-
kerk. Arie is overleden op 6 oktober 
1846 in Giessen-Nieuwkerk, 72 jaar 
oud. 
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 10 okto-
ber 1798 in Goudriaan met de 36-ja-
rige
59 Jannigje Ariesdr den Haan, 
geboren op 14 november 1761 in 
Goudriaan. Jannigje is overleden op 
10 juli 1829 in Giessen-Nieuwkerk, 
67 jaar oud.

60 Vas Huigszn Bakker. Hij is gedoopt op 1 
februari 1756 in Nieuwland. Vas is overleden 
op 16 januari 1831 in Nieuwland, 74 jaar oud. 
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 19 oktober 1794 
in Nieuwland met de 37 of 38-jarige
61 Aantje Hermensdr Kooij, geboren op 15 
augustus 1765 in Arkel. Aantje is overleden op 
20 maart 1810 in Nieuwland, 44 jaar oud.

62 Jacob Arieszn Klijn. Hij is gedoopt op 21 
december 1760 in Oosterwijk. Jacob is overle-
den, 47 jaar oud. Hij is begraven op 22 augus-
tus 1808 in Leerbroek. 
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 6 oktober 1796 in 
Nieuwland met de 22-jarige
63 Ariaantje Hermensdr den Hartog. Zij is 
gedoopt op 9 januari 1774 in Nieuwland. Ari-
aantje is overleden op 29 december 1834 in 
Nieuwland, 60 jaar oud.

Deze oude pop in klederdracht is een geschenk van 
P. den Breejen. 
Om de pop in goede conditie te bewaren, zochten wij een grote 
glazen stolp. 
En die hebben wij gevonden. Zie hier het resultaat. 
(Deze foto is bladvulling) 
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Willem Cornelisz van Muijlwijck
In het voorjaarsnummer van dit blad 
kondigden wij aan iets te zeggen over de 
eerste burgemeester van Rotterdam, na de 
verovering van deze stad door de geuzen in 
1572, Willem Cornelisz van Muijlwijck. Zijn 
portret, opgenomen in de burgemeestersgalerij 
in Rotterdam, staat hieronder. Let op het Van 
Muijlwijck-wapen links boven in het schilderij.

Willem werd geboren omstreeks 1521 als 
zoon van Cornelis Matthijsz van Muijlwijck en 
Geertruijd Fijck van Hove. In zijn latere leven 
oefende hij het beroep van lakenkoper/verver 
en drapenier uit. In die tijd was daar kennelijk 
goed mee te verdienen. Hij stond hoog in 
aanzien en bekleedde als gevolg daarvan 
diverse functies, o.a.

van 1555 tot 1557     
Schepen in Rotterdam
van 1558 tot 1574     
Raad en Vroedschap van Rotterdam
vanaf 1560     
Getijdemeester
vanaf 1563     
Gasthuismeester
vanaf 29-08-1572     
Burgemeester van Rotterdam, benoemd door 
Willem van Oranje
vanaf 1573     
Hoogheemraad van Schieland

In Rotterdam werd in 1572 het volgende 
opgetekend:
Onmiddellijk na het vertrek der Spanjaarden 
zoeken en krijgen de rebelsgezinde leden van de 
Rotterdamse Vroedschap contact met de Staten 
van Holland, die op 19 Juli te Dordrecht zijn 
samengekomen. De Ridderschap (Hoge Adel) 
is daar vertegenwoordigd door twee leden. De 
steden Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, 
Gorcum, Oudewater, Alkmaar, Enkhuizen, 
Medemblik, Edam en Monnikendam hebben 
er alle hun gecommiteerden heen gezonden. 
Marnix van St. Aldegonde ontvouwt er als 
gemachtigde van de Prins van Oranje een 
programma, dat allereerst wil voorzien in de 
dringende geldnood en verder o.a. erkenning 
vraagt van Oranje als Stadhouder in naam 
van de Koning. Op 19 en 20 Juli verenigen 
de Staten zich met deze voorstellen, terwijl 
zij bovendien de verklaring afleggen, dat 
Katholieken en Calvinisten beide vrijelijk hun 
godsdienst zullen mogen belijden tot hierover 
door de Staten anders zal zijn beschikt. Vijf 
dagen later sluit het Rotterdamse stadsbestuur 
zich bij de partij van de opstand aan. Negen 
vroedschapsleden brengen de stad aan de zijde 
van de prins, t.w. de brouwers Verhaven, Van 
der Stock en Van Blijenburch, de lakenververs 
Kievit en Van Muijlwijck, de korenkoper 
Van Driel, de wijnkoper en haringreder Van 
Huytgenshoeck, de zeilmaker Van Neck en de 
kruidenier en apotheker Clinckebel. Willem van 
Muijlwijck wordt benoemd tot burgemeester 
op 29 augustus daaraanvolgend. Lang heeft 
hij daarvan niet kunnen genieten want op 29 

het geslacht ( Van)  Mui( j) lwij( c) k
Enkele wetenswaardigheden (3)
Arie Verhoef
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december 1574 overleed hij.
Rond 1550 trad hij in het huwelijk met 
Catharina Franck Pietersdr van Veenlant. 
Het echtpaar kreeg minimaal 4 kinderen t.w. 
Cornelia, Frank, Boudewijn en Matthijs. In dit 
artikel volgen wij verder Boudewijn en een 
deel van zijn nakomelingen. 
Boudewijn werd geboren ca. 1551 en overleed 
op 11 mei 1625 te Rotterdam net nadat hij tot 
burgemeester was benoemd. Zijn grafsteen ligt 
onder no. 85 nog immer in de Laurenskerk te 
Rotterdam. Van 1594 tot 1622 was hij baljuw 
van Rotterdam en vanaf 1592 Gecommitteerde 
in de Vergadering van de Staten van Holland. 
Het opschrift van de grafsteen luidt:
“Hier leit begraven BOVDEWYN van MUYLWYCK 
in siin leeven XXVIII Baliov ende daer nae 
bvrgemeester deser Stede starf bvrgemeester 
synde opten XI Meye in den Jaere MDCIcXXV out 
LXXVIII jaren.”
Onder dezelfde zerk het opschrift: “Hier leit 
begraven AELTGEN JORISIS DE GRUYTER Huysvrou 
van Boudewijn van Muylwijck out Baliouw ende 
Vroedschap deser Stede starf den XXX November 
1622 out 57 jaeren”
Hij was gehuwd met Alida Jorisdr de Gruijter. 
Dit echtpaar had minstens 4 kinderen, t.w. 
Adriaen, Willem, Clementia en Maria. 
Zoon Willem ondertrouwde op 15 mei 1616 
met Maria Adriaensdr van der Chijs. Hij 
overleed op 22 februari 1644 in de leeftijd van 
57 jaar blijkens zijn grafsteen, eveneens in de 
Laurenskerk te Rotterdam: “Hier leit begraven Mr. 
WILLEM VAN MUYLWIJCK in sijn leven raedsheer 
int Hof van Hollant sterf den 22 en Februari Anno 
1644 oudt siinde 57 Iaren”
Willem was meester in de rechten en studeerde 
onder meer in 1601 te Leiden. Verder was hij 
Schepen in Rotterdam en Schout van de stad 
Delft. Van 1624 tot zijn overlijden in 1644 was 
hij Raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland 
en West-Friesland. Zijn vrouw werd begraven 
op 26 juli 1676 te Delft.
Hun zoon Boudewijn werd gedoopt op 12 
juni 1622 te Rotterdam en overleed op 31 juli 
1671 te Delft. In 1643 studeerde hij in Leiden. 
Boudewijn was een in hoog aanzien staand 
kunstminnend burger van Delft, in het bezit 
van een uitgebreide collectie schilderijen o.a. 

van Van Heemskerck en Braber. Hij trouwde 
op 14 augustus 1647 met Alida Françoisdr 
van Santen, begraven op 27 januari 1713 te 
Delft (oude kerk). Bekend zijn 4 kinderen t.w. 
Boudewijn, Willem, Maria en Franchois. 
Zoon Willem ging zich later betitelen met de 
naam Jonkheer Willem Boudewijnsz van der 
Merwede van Muijlwijck en voerde het volle 
wapen van de Van der Merwedes weer in. Aan 
een artikel in De Nederlandse Leeuw is het 
volgende ontleend: 

“In juli 1673 wordt Willem van Muijlwijck 
wonende te Delft, aangetroffen in het 
jachtveld onder Pijnacker, jagende op hazen 
met drie lange honden en twee spiljoenen 
(patrijshonden), in gezelschap van een vriend 
en een knecht. Daar hij als niet-adelijk persoon 
niet gerechtigd is de jacht te beoefenen, 
wordt hij geciteerd voor de meesterknapen 
van Holland en gegijzeld. De meesterknapen 
verklaren op 8 October 1675 bij appoinctement 
interlocutoir dat van Muijlwijck er niet in 
is geslaagd zijn afkomst te bewijzen uit het 
huis van Merwede, dragen hem op een acte 
declaratoir over te leggen van de Ridderschap 
van Holland en verbieden hem inmiddels te 
jagen. Van Muijlwijck voert daartegen aan dat 
het er niet om gaat of hij al dan niet afstamt 
uit het huis Van Merwede maar of hij voor 
zijn persoon gequalificeerd is tot de jacht en 
beroept zich op zijn afstamming in de rechte 
lijn van Gerard of Gerrit van Muijlwijck die in 
1421 te Dordrecht woonde en rentmeester 
van Zuid-Holland geweest was. Deze Gerrit 
was als teken van zijn adellijke afkomst steeds 
als “knape”betiteld, o.a. in zijn commissie van 
den Graaf, een aanduiding die uitsluitend voor 
edelen en niemand anders zou zijn gebruikt. 
Op 20 October 1676 geven de meesterknapen 
een tweede appoinctement interlocutoir, 
waarbij zij Van Muijlwijck opdragen met 
authentieke stukken aan te tonen dat Gerrit van 
M. in 1421 was gequalificeerd als “knape” en 
zijn eigen wettelijke afstamming in de rechte 
lijn van dien Gerrit te bewijzen. V.M. beweert 
zulks voldoende te hebben gedaan maar in 
hun vonnis van 28 Maart 1679 verklaren de 
meesterknapen dat hij niet heeft voldaan aan 

283670_HistorischeVereniging_bw.indd   28 12-11-12   13:43



29

het appoinctement en wordt hij veroordeeld tot 
een boete van 2x 20 gulden voor hem en zijn 
knecht en verbeurdverklaring van de honden. 
Van Muijlwijck gaat van deze beslissing in 
hoger beroep bij het Hof van Holland waar 
hij eischt vernietiging van dit vonnis en dat 
hij zal worden verklaard als gequalificeerd tot 
de jacht. Hij impetreert dat die Van Muijlwijck 
ende die Van Clootwijck gesproten zijn uit 
eenen stam en beide dan ook het zelfde wapen 
voeren, “niet anders als eenich onderscheijt 
omtrent het helmteijcken hebbende tot een 
teijcken van differentie”. Beide geslachten 
waren van oudsher gevestigd geweest in 
het Land van Altena, waar zij verschillende 
heerlijke en andere goederen bezaten, waren 
steeds gerekend onder de adellijke geslachten 
in deze provincie en vermaagschapt aan andere 
bekende adelijke geslachten en hadden dan ook 
steeds van het recht van de jacht gejouisseerd. 
Hij produceert een stamreeks. Gedaagde is 
Willem Bentinck tot Diepenheim, heer Van 
Drummelen als houtvester van Holland en 
West-Friesland bij wien zich hebben gevoegd 
“voor haer interest”de Ridderschap en de 
Edelen van Holland. Gedaagde voert aan dat de 
heer Van Muijlwijck ongetwijfeld rijk gezegend 
is met aardsche goederen maar dat hij nooit 
gehoord heeft van diens adellijke afkomst. 
Impetrants vader was een burgerstantspersoon 
getrouwd met een juffrouw Van Santen, zijn 
grootvader Mr. Willem v. M. was getrouwd 
geweest met een dochter uit de brouwerij van 
het Swaenshals te Delft. Noch de Clootwijcks 
noch Muijlwijcks zijn ooit gerekend geweest 
tot den adel en de Impetrant heeft daarvan 
dan ook geen enkel voorbeeld aangehaald of 
bijzonderheid vermeld. Ook was “knape” niet 
een aanwijzing voor edelen, maar werden als 
zodanig aangeduid verschillende dienaren van 
den Graaf, die er nooit over zouden hebben 
gedacht of zelfs maar van gedroomd daaraan 
enige pretentie van adel te ontlenen. 
Het Hof acht echter blijkbaar de beweringen 
van Willem v. Muijlwijck voldoende gefondeerd 
want in zijne Sententie van 22 december 1683 
vernietigt het vonnis der meesterknapen en 
verklaart hem “als gequalificeert behoorlijck 
ende wel gejaecht te hebben”. 

Hiermede kwam dan na bijna 11 jaar een einde 
aan dit proces. Dat hij heel veel moeite heeft 
gedaan om het zover te krijgen staat buiten 
kijf. Stad en land reisde hij af en liet onder 
meer in Gorinchem, Almkerk en Woudrichem 
aktes opmaken om zijn onschuld te bewijzen.  

In Gorinchem RA inv.nr.186, fol.106, dd.10-4-
1674) luidende:
Wij Burgemeester ende scheepenen der stadt 
Gorcum verclaeren ende certificeeren mits desen 
ter requisitie van Joncker Willem van Muijlwijck, 
woonende tot Delft, hoe dat wij in onse oude 
Registeren en munimenten van dese stadt gesien 
en bevonden hebben dat alhier in voortijden 
schepenen zijn geweest Rutger van Muijlwijck 
Gerardtssoone, knape geboortig van Dordrecht in 
den jare 1463 mitsgaders Herman ende Rutger van 
Muijlwijck des voorn Rutgers soon er den eenen in 
den jaere 1497 ende den anderen in den jaere 
1505. Item in den jaere 1510 deselfs soonssoon 
Mathijs van Muijlwijck Pietersz knape die sterft 
den 12 September anno 1522 en hadt gewonnen 
bij Hees Willem Dirckzen doghter sijn huijsvrouw 
Willem van Muijlwijck die anno 1540 leefde ende 
tot Dordrecht troude juffr. N van Alblas de welcke 
beijde onder anderen gewonnen hebben Willem 
van Muijlwijck Burgemeester tot Rotterdam ende 
overleeden anno 1574. mitsgaders Adam van 
Muijlwijck, schepen deser steede den welcken 
stierf anno 1590 verclaeren wijders dat die van 
de voorschreven geslaghten van Muijlwijck altijt 
tot een waepen gevoert hebben een schilt van 
goudt en daer in een fasce van keel ofte root 
met vijftien bezants, vijf en vier boven ende drie, 
twee ende een onder de voorschreven fasce van 
de selve couleuren gelijck wij op huijden noch 
op verscheijde plaetsen, in glaesen, sarcken, 
geschilderde borden en zegelen hebben gezien. In 
kennisse der waerheijt ende etc..

Deze akte, verrassend goed leesbaar, misschien 
op later datum overgeschreven van een 
origineel, staat hieronder.
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In Almkerk R34: dd. 15-4-1679
“Wij Seger Willemsz Holleman ende Willem 
Claesz Thooft heemraden van Almkerk in 
den lande van Altena doen cond dat voor 
ons gecomen ende gecompareert sijn Pieter 
Theunisz van der Putten oud LXXV jaren, Gerrit 
Aertsz van Hagoort oud LXXIII jaren ende 
alhier beyde heemraet geweest sijnde van den 
jare 1642 aff, Nicolaes Jungerius out 60 jaren 
ende alhier den tijt van 25 jaren schoolmeester 
geweest sijnde, verclaren ende attesteren 
bij desen ten versoecke ende instantie van 
joncheer Willem van Muylwijck, woonachtich 
tot Delff, waarachtig te sijn dat sij van ouders 
tot ouders door overleveringh hebben gehoort 
dat het geslacht van Clootwijck en Muylwijck 
(als jonger soone gecomen sijnde uut het huys 
van Merwede) van outs hier in den lande van 
Altena gehouden sijn ende alsnoch gereputeert 
werden voor Edelluyden sonder eenich 
tegen spreecken ende verscheyde heerlijcke 
goederen ende hofsteden alhier hebben 
beseten waer van alsnoch tegenwoordich ende 
overich is Kloetwijcks ridderlijcke hofstad aen 
de Muylwijcksstege ende de principaelste 
officien van den lande van Altena hebben 
bedient ende beyde de voerszegde geslachten 
voor haer waepen hebben gevoert Een schilt 
van gout ende daer in een face van root met 
vijftien Besants oft bollen, vijff en vier boven 
ende drie twee en een onder van de zelve 
kouleur....... kerck van Almkerck begraven 
is blijckende gelijck uutte sarre, gelijck uut 
zegelen grafsteden als ridderlijck alhier in de 
(sar)cken noch konnen worden gesien en uutte 
oude glasen in de voorssegde kerck de wapenen 
sijn affgekouleurt als voorszegt is, gevende 
voor redenen van wetenschap, dat alle ‘t gene 
voorszegt is alsoo is waer ende waerachtigh 
presenterende alle ‘t selve des noots ende 
versocht sijnde naerder met solemnelen eede 
te verstercken
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Almkerck 
ten overstaen als in ‘t hoeft van desen, op den 
15 April van den jare 1679 (w.g.) Willem Claesz 
Thoof 

En tenslotte in Woudrichem:
SALHA, Woudrichem Inv.0331, nr.1576 
Certificatie:dd. 20 april 1679.
door de magistraat van Woudrichem, op 
verzoek van jonkheer Willem van Muijlwijck, 
dat de geslachten van Clootwijck en Muijlwijck 
riddermatige geslachten zijn die de ridderlijke 
hofstad van Clootwijck bewoonden en dat heer 
Jan van Clootwijck in de kerk van Almkerk onder 
een blauwstenen zerk is begraven.(Origineel, 
verkregen in het streekarchief van het Land van 
Heusden en Altena, praktisch onleesbaar)

Een volgende keer wellicht een uitstapje 
naar Amersfoort waar het geslacht eveneens 
zijn sporen heeft nagelaten, of, nog verder 
uitdiepen van de Rotterdamse tak.
De aan het begin genoemde burgemeester 
Willem Cornelisz van Muijlwijck stamde 
volgens de volgende lijn af van Mathijs van 
Muijlwijck, die gezien wordt als de stamvader 
van het Alblasserwaardse geslacht.

1) Matthijs van Muijlwijck x Belij 
2) (tr. ca.1410)
3) Aert Matthijs van Muijlwijck x nn 
4) (tr. ca.1440)
5) Matthijs Aertsz van Muijlwijck x nn 
6) (tr. ca 1475)
7) Cornelis Matthijs van Muijlwijck x 

Geertruijd Fijck van Hove (later met 
Katrijn Dirks Spitsdr) (tr. ca. 1520)

8) Willem Cornelisz van Muijlwijck x 
Catharina Franck Pietersdr van Veenlant 
(tr. ca.1550)

Bronnen: (o.a.)
De Nederlandse Leeuw
Regionaal archief Gorinchem
Stadsarchief Rotterdam
Stadsarchief Delft
Streekarchief Land van Heusden en Altena
Familie van der Merwede etc. van J. Hartog 
(Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht)
Website (Kaldenbach; www.xs4all.nl/~kalden/)
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In 1851 stichtten de ondernemers Winand Nico-
laas Clermont en Charles Chainaye in het Maes-
trichtse stadsdeel Wijck een aardewerkfabriek.
Hun onderneming werd in 1859 overgeno-
men door de Belgische ingenieur Guillaume 
Lambert.
Hij zette het bedrijf om in een commanditaire 
vennootschap.
Vier jaar later werd het bedrijf een naamloze 
vennootschap, die bekend werd als “Société 
Céramique”. 

Van 1863 tot 1954 kwam Société Céramique 
tot grote bloei en werd het de grootste concur-
rent van het bedrijf van Petrus Regout.
Omstreeks 1900 stak de productie van Société 
Céramique zowel qua prijs als kwaliteit die van 
Petrus Regout naar de kroon.

De Société Céramique produceerde veel ser-
viesgoed. Op de onderzijde van dit materiaal 
werd het merk van de fabriek geplaatst. In de 
meeste gevallen wordt de basis van dit merk 
gevormd door een staande leeuw. Om deze 
leeuw staat de tekst “Société Céramique Maes-
tricht Made in Holland”. Er zijn overigens nogal 
wat variaties van deze tekst en bij serviesgoed 
werd hieraan ook de decornaam toegevoegd.
 

In de twintigste eeuw richtte ook Société Céra-
mique zich meer op de productie van sanitair 
en in 1958 fuseerde het bedrijf tot ieders ver-
bazing met de Maestrichtse concurrent Sphinx.

 In 1836 werd er in Maestricht een aardewerk-
fabriekje opgericht met de handelsnaam ‘Petrus 
Regout’. Dit fabriekje was al voorafgegaan 
door een kleine handslijperij, waarin uit België 
betrokken glas en kristal bewerkt werd.
Deze twee kleine bedrijven zouden uitgroeien 
tot de Kristal-, Glas- en Aardewerkfabrieken van 

Petrus Regout. Het fabrieksterrein besloeg na 
verloop van tijd bijna 10 hectare van de Maes-
trichtse binnenstad en er werkten ruim 2500 
arbeiders. 

Het bedrijf Petrus Regout ging in 1899 Sphinx 
heten en werd later meer en meer bekend door 
de productie van sanitair.

In de beginjaren 1990 werden de fabrieksge-
bouwen gesloopt om plaats te maken voor een 
nieuwbouwwijk die de naam “Céramique” 
kreeg als herinnering aan de twee grootste aar-
dewerkgiganten van Maastricht.
Het Maastrichts aardewerk is nog altijd geliefd. 
Er zijn nog veel liefhebbers die Maastrichts aar-
dewerk verzamelen.
En in menige badkamer of keuken zul je nog 
steeds het stempel van de Sphinx kunnen 
vinden.

Mijn interesse voor dit aardewerk is ontstaan 
omdat mijn grootvader bij zijn huwelijk in 
1920 mijn grootmoeder een servies cadeau 
deed van de Société Céramique met het decor 
“Butterfly” en dat servies heb ik geërfd. In de 
loop der jaren waren er nogal wat stukken van 
gesneuveld maar zo langzamerhand heb ik dit 
grotendeels weer kunnen aanvullen.

Maestrichts aardewerk 
Freke Corten 

Merken van de Société Céramique met rechts de toegevoegde 
decornaam “Butterfly”

Merken van Regout, links van voor 1899 en rechts van na dat jaar met 
de Sphinx als beeldmerk.

Het Butterfly servies van mijn grootouders
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Tijdens de braderie in juli van dit jaar 
raakte ik bij onze kraam in gesprek met 
drie dames, Meis, Annie en Lenie, zus-
sen, zo bleek later, die belangstelling 
toonden voor de oude foto’s die in een 
schoenendoos te kijk en te koop lagen.

Zij vertelden dat zij niet in Hardinxveld-
Giessendam geboren waren, maar in 
het verre Indonesië. In 1950 zijn zij met 
hun ouders in Nederland aangekomen 
en in Giessendam komen wonen. 
“Hoe hebben jullie dat ervaren?” vroeg 
ik. “Zou je daar iets over willen vertellen 
of schrijven?” Dat wilden ze wel. 
Aan het woord is Meis (eigenlijk Neel-
tje, maar het oudste meisje werd altijd 
Meis genoemd) van Kooperen, geboren 
in 1934, later getrouwd met Willem 
Rikkers de Giessendamse fietsenmaker:

“Vertrek uit Nederlands- Indië, Batavia 

op 3 juli 1950. Wij (ons gezin telde zeven kin-
deren, drie meisjes en vier jongens) kwamen 
aan in Rotterdam op 30 juli ’s morgens om 
4.00 uur. Het zonnetje scheen al toen we in 
groepen verdeeld werden. Daarna werden we 
in bussen naar verschillende plaatsen van 
bestemming gebracht. De bus reed heel Neder-
land door en ons gezinnetje ging naar een Fries 
dorpje, Fochteloo. Het was een kamp waar in 
de oorlog Joden hadden gezeten.
Er stonden allemaal barakken. Voor ons was 
het –uit het Jappenkamp in een ander kamp 
-weer met een gaarkeuken. Het enige wat nog 
fijn was dat we in- en- uit konden lopen.

Toen naar school in Oosterwolde. De ULO was 
geen succes. We waren geen twaalfjarigen 
meer, dus waren te oud en te dom. We werden 
uitgescholden voor pinda-Chinees.
Toen zijn we naar de Huishoudschool gegaan. 
Voor niet zo’n lange tijd meer, want in februari 
1951 zijn we naar Giessendam verhuisd, naar 

repatriëring Vanuit indonesië in 1950
J.F.Teeuw-van der Plas 

Het schip Nelly waar we mee naar Holland zijn gekomen.
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Buitendams B191, geen prettig huis om in te 
wonen. Maar we hadden een dak boven ons 
hoofd, een bed en een stoel. Verder moesten 
we het er mee doen, met weinig geld.

Moeder, Annie, Henk en Frans op de hoek bij De Swaen

Ons hele gezin in kamp Oranje in Fochteloo

Lenie, Frans en een meisje in kamp Oranje

Mijn zus en ik zijn buitenshuis gaan werken. 
Mijn zus heeft nog een poosje op de naaischool 
gezeten. De jongeren boften, die hebben nog 
wat opleiding gehad. De jongens L.T.S. en mijn 
jongste zus MULO. De twee oudste jongens 
zaten in dienst.

We zijn er gelukkig allemaal goed doorheen 
gekomen. Om de beurt gingen we de deur uit. 
Annie werd mevrouw Verbaan en Lenie 
mevrouw Van Lopik en stichtten een gezin. 
Moeder is uit Giessendam vertrokken naar Dor-
drecht in een verzorgingshuis van het Leger 
des Heils. Daar heeft zij nog 10 jaar gewoond. 
In 1985 is zij overleden en begraven in 
Hardinxveld-Giessendam.
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Toen ik om gezondheidsredenen naar Den 
Haag moest verhuizen was ik wel dichter bij 
mijn dochter, maar ik voelde mij nogal verlo-
ren. Ik kende er niemand. Het is nogal heftig 
als je op hoge leeftijd je huis en alle dierbare 
dingen moet opgeven. Het zijn vooral de her-
inneringen die alles zo droef maken.
Terugdenkend aan vroeger schoot mij de naam 
van Caty van Aken in gedachten. Destijds een 
dierbare vriendin, de dochter van de burge-
meester van Hardinxveld (1935).
Ik kende de naam van haar man en het tele-
foonboek hielp mij haar te vinden. Een man-
nenstem nam op en ik vroeg hem: “Heet uw 
vrouw Caty?” “Nee”, antwoordde hij, “dat is 
mijn moeder.” Zij was blij verrast en moest 
lachen.
85 jaar geleden, toen we nog kind waren, 
speelden we met elkaar. Zij woonde in het gro-
te burgemeestershuis waar heel veel speel-
ruimte was. De tuin was heerlijk met een thee-
huisje en een vijver. Caty had veel dieren, o.a. 
een geitje, dat we om de vijver lieten rennen. 
Ze had ook kippen, chinchillakonijnen en twee 
honden: een teckel en Schotse terriër. Er waren 
handen genoeg om dat alles te verzorgen. Van 
der Plas, de tuinman met zijn bombazijnen pet-
je, hield de tuin keurig bij. (Bombazijn is een 
sterk geweven stof, oorspronkelijk met een 
schering en inslag van kamgaren die gespon-
nen werd van lange wol de z.g. bombazijde. 
Later werd het vervaardigd met een katoenen 
schering en een linnen inslag. Deze werd 
gebruikt voor onderkleding en werkkleding). 
Heerlijke herinneringen die we nu wekelijks 
met elkaar uitwisselen.

Hardinxveld was toen een paradijselijk dorp 
met prachtige uiterwaarden vol wilde bloe-
men, vooral veel kamille, koekoeksbloemen, 
grasklokjes, dovenetel, boerenwormkruid en 
allerlei grassen. Een veldboeket was snel 
geplukt.

Het dorp had een melkboer die met een hon-
denkar langs de deuren ging. Als je geluk had, 
mocht je meerijden en kijken hoe de melk werd 
verkocht. Hij gebruikte daarbij een pint, waar 
een halve liter melk in kon. De hond was een 
braaf, groot dier dat rustig de kar voorttrok en 

op commando stopte voor de deur van de 
klant. Ik mocht ook een keer meerijden, maar 
toen de hond onverwachts verder liep, viel ik 
achterover en had een hersenschudding. 
In de winter leek het een heel ander dorp. Het 
was overal ijzig koud. In de meeste huizen werd 
slechts in de keuken of woonkamer gestookt. 
De kolenkit gevuld met antraciet stond naast 

herinneringen aan de jeugdjaren in hardinxVeld 
Johanna Thé-van ’t Hoog (91 jaar)

Twee foto’s van Johanna en Caty tijdens het zwemmen
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BORDENWOUD
Op oude dorpsplaatjes zie je soms een ver-
keersbord staan. Anno 2012 staan er heel wat 

de kachel, er werd zuinig mee omgesprongen. 
Ieder zat zo dicht mogelijk bij de kachel.
Als het hard vroor, dan stonden de bloemen op 
de ramen. Om naar buiten te kijken, maakten 
we met onze adem een gaatje in de bloemen-
pracht. Als er ijs op de sloten en vaarten lag, 
werd iedereen actief. De schaatsen werden aan-
gebonden en je kon heerlijke tochten maken.
Ik herinner mij dat er een ijsbreker moest 
komen om een vaargeul te maken in de rivier 
De Merwede.
Ik woonde in de Peulenstraat en mocht dan via 
de achtertuinen en de bevroren sloten over het 
ijs naar school lopen. We noemden dat ‘over-
dwars’. Ik ging naar de Openbare school van 
Ter Heege. Ook in de klas stond een hele grote 
kachel die telkens bijgevuld moest worden met 
kolen. Men beleefde de seizoenen door de kou 
veel intenser dan tegenwoordig.
Als de lente kwam, ging iedere huisvrouw aan 
de grote schoonmaak. De kachels werden 
schoongemaakt en daarna werd er niet meer 
gestookt. Soms kon het nog heel koud zijn, 
maar daar moest je maar tegen kunnen.

Als het zomer werd, gingen Caty en ik zwem-
men in het “Diepie”, een zijarm van de rivier. 

We hebben nog foto’s van die zwempartijen, 
wat een keurige badpakken. Het water was 
door de stroming van eb en vloed ‘schoon’ te 
noemen. De schippers zetten thee van 
rivierwater! 

Caty heeft ook herinneringen aan logeerpartij-
en, die we samen maakten bij haar grootvader 
in Boskoop, die daar een hotel bezat. Veel ple-
zier hadden we daar omdat er een grote toneel-
zaal was met allerlei verlichting en een kist met 
kleren en een piano.
Ook logeerden we bij tante Co die op een gro-
te boerderij woonde. Zij bakte koekjes en wij 
kregen dan een trommel mee naar bed. Iets 
wat nu niet meer zou gebeuren.

Deze herinneringen zijn van voor mijn twaalfde 
jaar. Daarna verhuisden we naar Rotterdam.
Wel kwam ik vaak terug bij mijn grootouders in 
Hardinxveld en dan zag ik Caty weer. Ik ben 
intussen 91 en Caty 90. We hopen het nog een 
tijdje vol te houden. Ons contact is in ieder 
geval heel prettig. We zien elkaar bijna iedere 
week en dat is dankzij onze jeugd in 
Hardinxveld.

STICHTING DORPSBEHOUD
Dick de Jong

meer, vaak te veel, vindt de Stichting Dorpsbe-
houd, die de komende tijd aandacht wil geven 
aan het woud van verkeersborden dat we langs 
de straten in Hardinxveld-Giessendam aantref-
fen. Ook in andere plaatsen komt dat voor, 
maar daar gaat het hier niet over. Op bijgaan-
de foto van een stukje Peulenlaan staat een 
bord dat aangeeft dat u op een voorrangsweg 
rijdt en luttele meters verder een bord dat u de 
voorrangsweg verlaat. Beetje overdreven. Dan 
zien we twee keer een bord waarop wordt aan-
gegeven dat u een zebrapad nadert, met daar-
onder het bordje dat het (voet)verkeer daar 
voorrang heeft. Dat hebben voetgangers op 
aangegeven oversteekplaatsen al jaren, met of 
zonder onderbord. Tenslotte waarschuwt een 
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bord op de lantaarnpaal u voor het feit dat u 
een rotonde nadert. Op die rotonde zelf staat 
nog eens een bord dat aangeeft dat dit een 
rotonde is. Elke automobilist ziet toch met 
eigen ogen dat daar een rotonde ligt? De Stich-
ting Dorpsbehoud heeft nog veel meer foto’s, 
waarop overbodige verkeersborden staan. Wel-
licht heeft u ook voorbeelden van deze over-
daad. Ze zijn van harte welkom bij de Stichting 
Dorpsbehoud, Jan Steenstraat 14, 3372 XH 
Hardinxveld-Giessendam of info@dorpsbe-
houdhg.nl. 

DE HEMA
Toen destijds Leen Timmer aan het begin van 
de Oranjestraat de eerste winkel in het dorp 
opende waar de bezoekers zelf de spullen uit 
de schappen konden halen, een supermarkt 
dus, ging er een schok door Hardinxveld-Gies-
sendam. Nu is er een tweede noviteit: een 
warenhuis in Hardinxveld-Giessendam, een 
HEMA. De letters HEMA staan voor Holland-
sche Eenheidsprijzen Maatschappij Amster-
dam. In die plaats opende in 1926 de zaken-
man Meijer samen met de president-directeur 
van de Bijenkorf een eerste Hema. Het feit dat 
de voorgevel in een verantwoorde uitvoering 
terugkomt is een feit waar we met elkaar trots 
op kunnen zijn. Dat het niet helemaal is zoals 
eertijds is niet onlogisch. Het moet functioneel 
zijn. Wij lezen toch ook niet meer bij een olie-
lamp en niemand van ons kookt nog alles op 
een petroleumstelletje.  

BOVEN-HARDINXVELD
Wie van u is bereid om dit plaatsnaambord 
eens grondig te wassen? Het staat in Boven-

Hardinxveld, nabij de Tiendweg. Waar het ech-
ter om gaat is het feit, dat er in Boven-Hardinx-
veld wel van dit soort borden te vinden zijn 
met daarop de dorpsnaam Boven-Hardinxveld 
en in Neder-Hardinxveld en Giessendam moe-
ten wij deze ontberen. Wordt het niet eens tijd 
dat daar verandering in komt? 

VAN BEUZEKOM EXIT

Soms is sloop jammer omdat er wat verloren 
gaat. Niet altijd. Dat geldt ongetwijfeld voor 
de toentertijd moderne winkelpuien van het 
Modemagazijn Van Beuzekom in de Peulen-
straat. Hier op de foto wat er op die plek voor-
dien stond. Jammer dat zoiets destijds moest 
verdwijnen…

283670_HistorischeVereniging_bw.indd   37 12-11-12   13:43



38

Vooraf:
Ooit heb ik als verantwoordelijke voor commu-
nicatie & publiciteit binnen Museum De Kope-
ren Knop in een enthousiast moment de toe-
zegging gedaan in elk Mededelingenblad een 
bijdrage te leveren vanuit het museum. Die 
toezegging hebben we tot nu toe gestand 
gedaan. Maar in feite krijgt u hiermee slechts 
zeer beperkte informatie over het museum. 
Want wij zijn gehouden ons te beperken tot 
één pagina. En dat terwijl vanuit het museum 
elke twee maanden een gratis digitale nieuws-
brief de ether in gaat van soms wel vijf pagi-
na’s. Met veel meer informatie en tal van foto’s. 
Ook u als lid van de Historische Vereniging 
Hardinxveld-Giessendam willen wij als muse-
um graag veel meer informatie geven. Abon-
neer u op de nieuwsbrief BEKNOPT: www kope-
renknop@gmail.nl. Het scheelt mij een boel 
werk en u krijgt veel meer informatie. En als u 
geen internet ter beschikking heeft, kunt u in 
het begin van elke oneven maand (januari, 
maart, mei, juli, september en november) een 
geprinte versie in het museum afhalen.  

ONDERGESCHOVEN KINDJE 
Cultuurhistorie is 
in ons land anno 
2012 een door de 
overheid veron-
achtzaamd feno-
meen. De krant 
vermeldde op 1 
september jongst-
leden dat de helft 
van onze bevol-
king er extra geld 
voor over zou heb-
ben. Maar de 
regering poetst 
het telkens verder 
weg. Jammer en dom! Je cultuurhistorie ken-
nen betekent namelijk dat je weet wat er speelt 
in de samenleving. En als je dat weet, heb je 
ook voldoende bagage om de toekomst aan te 
kunnen. Dat cultuurhistorie plaatselijk ook al 
niet lekker lag / ligt ervaren we regelmatig. 
Veel verder dan praten over komt het gemeen-
tebestuur niet. 
Trouwens, weet u waar de uitdrukking onder-

geschoven kindje vandaan komt? Vroeger 
waren de gezinnen groot en de behuizingen 
klein. In die huizen waren één of meer bedste-
den. Onder die bedsteden bevond zich een luik 
of lade. Daarin werd vaak een van de jongste 
kinderen te slapen gelegd: het ondergescho-
ven kindje. 

SUCCESVOL ROKFESTIVAL
Museum De Kope-
ren Knop heeft een 
buitengewoon suc-
cesvolle tijd achter 
de rug. Goede expo-
sities met opvallend 
veel bezoek. En 
voor het eerst in 
haar geschiedenis 
een festival, het 
ROK-festival. Dat 
succes dankt het 
museum mede aan 
de Historische Ver-
eniging. Doordat 
gebruik kon worden gemaakt van rokken, die 
via de vereniging in de textielcollectie terecht 
zijn gekomen. Maar ook doordat de vereni-
ging in de bibliotheek met medewerking van 
de textielcommissie van De Koperen Knop een 
eigen expositie inrichtte. Eén van de vier expo-
sities die tegelijkertijd konden worden bezocht. 

EXPOSITIES

Tot aan de zomer van 2013 zullen in De Kope-
ren Knop de volgende exposities te zien zijn:
•	The	 power	 of	 flower:	 Naaldkantkunst	 4	

november 2012 t/m 19 januari 2013
•	Antiek	speelgoed	26	januari	t/m	1	april	2013
•	Modelbouw	6	april	t/m	4	mei	2013
•	Sweetbags	 en	 sieraden	 11	 mei	 t/m	 29	 juni	

2013
•	Verzamelen	6	juli	t/m	14	september	2013

Als bijzondere activiteiten kunnen worden 
genoemd:
•	12	december	2012	lezing	over	NAALDKANT	

van 14.00 tot 16.00 uur.
•	Vanaf	6	december	2012	is	De	Koperen	Knop	

in kerstsfeer ingericht. 

MuseuM de koperen knop 
Dick de Jong
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De begraafplaats aan de Rivierdijk
De begraafplaats aan de Rivierdijk is gelegen 
bij, wat in de volksmond bekend staat als “Het 
Kromme Gat”. Hier maakt de Rivierdijk een 
grote bocht die is ontstaan doordat hier in 
december 1658 de dijk doorbrak.
De wiel die daardoor ontstond werd niet lang 
daarna “buitengedijkt”, wat wil zeggen dat er 
een nieuwe dijk aan de binnenzijde omheen 
werd gelegd.
Van de toen ontstane wiel is nu niets meer te 
zien, deze is in de loop van de tijd opgevuld 
geraakt en later werd er een industrieterreintje 
op aangelegd.

Op de begraafplaats springt een centraal gele-
gen grafmonument direct in het oog. Het is het 
familiegraf van de familie Wisboom dat hier in 
1855 werd aangelegd en sinds een aantal jaren 
is geregistreerd als gemeentelijk monument. 
Links achter het monumentje staat een oude 
rode beuk die wellicht al kort na de aanleg van 
het graf is geplaatst. Tot voor enkele jaren stond 
ook rechts achter het monumentje een zelfde 
soort boom. Deze is helaas inmiddels niet meer 
aanwezig.

Voor de toegang tot de ondergronds gelegen 
grafkelder, die is afgedekt om te voorkomen 
dat de kelder vol regent, ligt een opvallende 
grafsteen.
Deze steen bedekte ooit het graf van de “eer-
waarde zeer geleerde heer Willem van Gendt-
De Leeuw” die van 1809 tot 1847 “leeraar” 
(voorganger) was bij de Hervormde gemeente 
van Hardinxveld. Ofschoon de steen bescha-
digd is en ooit is verplaatst is dit een interes-
sant monumentje met betrekking tot de Har-
dinxveldse kerkgeschiedenis.

De entree tot de begraafplaats, die vrij toegan-
kelijk is, wordt geflankeerd door esdoorns ter-
wijl het gehele complex wordt omzoomd door 
,veelal oude, platanen. 
Om de begraafplaats ligt een vrij laag gelegen 
zone met een moerasachtige vegetatie. Die 
combinatie, en het feit dat de begraafplaats 
nog nauwelijks wordt gebruikt, maakt dit tot 
een oase van rust die zeker een bezoek waard 
is.

een wandeling door groen Van toen 
Dick de Jong

De Tiendwegen

Binnen onze gemeente liggen twee oude tiend-
wegen, één in Giessendam en één in Hardinx-
veld. Van dit soort wegen wordt vaak beweerd 
dat ze zijn aangelegd voor het ophalen van de 
tienden, een belasting die inhield dat het tien-
de deel van de oogst in natura aan de heer, die 
het gebied in leen of eigendom had, werd 
afgedragen.
Vermoedelijk echter zijn deze wegen in de 12e 
eeuw aangelegd tijdens de ontginning van het 
gebied en hadden ze een functie in de 
waterbeheersing.

De Giessendamse tiendweg loopt vanaf de 
Zwijnskade tot aan de Molenweg en is onge-
veer 3 kilometer lang. Beide zijden zijn beplant 
met knotwilgen waar tussendoor u een fraai 
uitzicht hebt over de, van oorsprong, middel-
eeuwse strokenverkaveling. Ooit liep de weg 
door tot aan de dorpskern van Giessen- Oude-

Het grafmonument van de familie Wisboom.
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kerk, maar dit laatste gedeelte is, ofschoon nog 
wel herkenbaar, niet meer intact. Onderweg 
passeert u de enige molen die onze gemeente 
nog rijk is en die bekend staat onder de toepas-
selijke naam “de Tiendwegse molen”.

De Hardinxveldse Tiendweg loopt vanaf de 
Wilhelminalaan tot aan de Rivierdijk bij Den 
Bout. De lengte is ca. 2 kilometer. Vanaf de 
Rivierdijk kunt u uw wandeling eventueel voort-
zetten aan de overzijde van de dijk waar het 
buitendijkse natuurgebied “De Dordtse Avelin-
gen” ligt.
In tegenstelling tot de Giessendamse Tiendweg 
is de weg hier verhard met grind en dus goed 
begaanbaar. Het eerste gedeelte (ca. 500 
meter) vanaf de Wilhelminalaan is zelfs bestraat 
en aan het einde van dit verharde gedeelte, bij 
het zorgcentrum “De Tiendwaert”, is een par-
keerplaats waar u eventueel de auto kunt 
zetten.
Door de aanwezigheid van grienden, maisak-
kers, volkstuintjes en, op enige afstand, de 
bebouwing langs de min of meer parallel 
lopende Rivierdijk aan de zuidzijde, is het land-
schap hier wat meer gevarieerd dan langs de 
Giessendamse Tiendweg. De Tiendwegse molen

De Giessendamse Tiendweg slingert zich als een lint door het polderlandschap
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Vraag oVer een belangrijke kaart 
Dick de Jong

De heer John Loughman uit de Verenigde Sta-
ten houdt zich bezig met de Nederlandse schil-
der Aelbert Cuyp, voor het houden van een 
college, begin volgend jaar. Hij las in het door 
mij geschreven boek ‘Hardinxveld en de Rivier-
visserij’ over de vergelijking die ik trek tussen 
een oude kaart en het schilderij waarop Pieter 
de Roovere als heer van Hardinxveld wordt 
afgebeeld. Dat was voor hem aanleiding om 
meer over die kaart te weten te komen. Via het 
Mauritshuis en het Dordrechts Museum bereik-
te mij de vraag om afbeeldingen van de kaart. 
De foto’s zijn intussen door Ewoud Klop 
gemaakt en via de digitale snelweg in Amerika 
terecht gekomen. 
Voor mij was het een reden om nog eens goed 
te kijken naar de grote 
kaart die in de B&W-
kamer in het gemeente-
huis van Hardinxveld-
Giessendam hangt. Een 
kopie hangt in de koffie-
kamer van Museum De 
Koperen Knop. De kaart is 
in 1652 gemaakt door 
Jan Muys van Holy. Uit 
diezelfde tijd stamt het 
schilderij dat Aelbert 
Cuyp maakte van Pieter 
de Roovere, heer van Har-
dinxveld. Zowel op de 
kaart als op het schilderij 
staat hetzelfde grote huis 
afgebeeld. Kijk maar:

Het schilderij van Aelbert Cuyp was voor de 
Dordrechtse dichter Jan Eijkelboom aanleiding 
tot een gedicht: 

Hoog in het luchtruim geboetseerd
kijkt op zijn paard de man naar voren
maar wijst intussen naar de zalm
die onder hem wordt vastgehouden
door ’t knechtje dat daar staat en
naar hem opziet. Het tilt van de zojuist
gevangen vis een kieuw omhoog
zodat de heer, indien hij keek,
een vurig rood zou zien, als van 
het mutsje dat de jongen dekt.
Zelf draagt de heer een hoed met pluim
van een verfijnder, meer bestorven rood.
De connaisseur roemt het fluweel
van zijn voorname jas.
Mijn oog komt niet tot rust, het reist
tussen de ruiter en de jongen,
van de verlopen, nog hautaine
maar dodelijk vermoeide blik
naar dat wijdopene, een schuchter
en toch eindeloos vrij kijken.
Tegen een strook van karig licht
onder het oordeel van de wolken
daagt eindelijk het besef:
van beiden ben ik de gelijke.

Schildering Dirk de Roovere
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zeer oude foto’s

Enige tijd geleden ontvingen wij een bestelling 
van mevr. Van Zijverden-Wilcke uit Amsterdam 
van onze publicatie “Herberg De Zwaan”. 
In het voorgeslacht van mevr. Van Zijverden 
komt de familie Van der Vlies voor, die enige 
tijd eigenaar was van genoemde herberg, van-
daar haar belangstelling voor dit boek.
Na het gelezen te hebben kregen we een 
enthousiaste reactie en als aanvulling op ons 
fotoarchief stuurde ze enkele foto’s door uit 
haar familiearchief die betrekking hebben op 
herberg “De Zwaan”. Het gaat om een foto van het pand en twee foto’s van kinderen van Cor-

nelis van der Vlies en zijn echtgenote Sijgje 
Baan

Cornelis van der Vlies nam in 1844 de zaak 
over van zijn schoonvader Gerrit Blom en bleef 
tot 1886 herbergier in “De Zwaan”. Hij was 
inmiddels 76 en deed toen de zaak over aan 
zijn schoonzoon Reijer Dekker die gehuwd was 
met zijn dochter Sijgje Cornelia.
Deze Sijgje Cornelia zien we op de volgende 
foto met haar broertje Arie Teunis. De foto werd 
gemaakt in aug. 1864. Op de andere foto van 
ca. 1866 zien we Arie Teunis nogmaals.

schenkingen
Van de redactie

Mevrouw Boonstoppel, Groot Veldsweer, bracht 
twee katoenen damesonderbroeken, helder wit 
en keurig gestreken. 

Mevrouw De Keizer, Van Leydenstraat, bracht een 
oud naaispoelendoosje en een grote stapel anti-
quarische Mededelingenbladen. Deze laatste zijn 
te koop, indien u soms nog exemplaren mist.

Arie van de Ree bracht foto’s van de werf van 
Van der Hoff.

Mevrouw Groenewegen bracht spullen van 
mevr. Tak: schriften, bijbeltjes, psalmboek, tek-
sten van toneelstukken en textiel.

Van een onbekende: geologische kaart van 
Nederland van de Rijks Geologische Dienst. 

Schaal 1 : 50.000 en kwartaalbladen Gorin-
chem uitgave 1935.

Van Arie den Breejen: een vlag van Hardinx-
veld-Giessendam en een silhouetkaart uit 1922.
Van Henri den Hartog: een nieuw boek geti-
teld “Water scheidt – Water bindt”, geschreven 
door Thijs Gras. Dit boek, dat overigens niet te 
koop is, werd overhandigd tijdens een gezellig 

De katoenen onderbroek

283670_HistorischeVereniging_bw.indd   42 12-11-12   13:43



43

Een rivier.....? 
Jan Klijn

Een rivier.....? De 
rivier, verbeterde 
de Rat. Deze 
ondertitel is een 
fragment uit: The 
wind in the wil-
lows van Kenneth 
Grahame. 
Deze uitgave is 
tot stand gekomen ter gelegenheid van het 
vijftig jarig bestaan van de Watersportvereni-
ging te Gorinchem. Het boek biedt een schat 
aan informatie. Het beperkt zich niet alleen tot 
droge cijfers, jaartallen en kaartjes, maar is 
zeker een ode aan de schoonheid van het rivie-
renland. Het vertelt ons o.a. hoe de grote rivie-
ren zijn ontstaan en hoe het zat met de veelvul-
dige dijkdoorbraken. Een zeer interessant boek 
om te lezen en te bezitten.

ISBN 97890 75703 80 1 NUR 520 
Uitgave van Verse Hoeven uitgeverij. Verkrijg-
baar bij de boekhandel.

recensies
Jany Dubbeldam-van de Waal van Dijk

Groen van toen
Annet Pasveer en Jacques Poell

De Open Monumenten-
dag van 2012 staat in 
het teken van groene 
monumenten op aller-
lei gebied. Dit kan een 
alleenstaande monu-
mentale boom zijn 
maar ook hofjes en aan-
gelegde parken. Dit 
boekje geeft een over-
zicht van de diverse 
soorten groene monu-
menten en vertelt over hun achtergrond. Vijf 
deskundigen laten bovendien hun visie op dat 
groen los en nemen ons mee op hun eigen ter-
rein. Zo zien we o.a. de baroktuinen van Paleis 
Het Loo.
Een heel lezenswaardig boek, bedoeld om de 
lezers opmerkzaam te maken op het groen dat 
ook vandaag nog de moeite waard is om te 
ontdekken!

ISBN 978-90-819518-0-7 
Uitgave van de Stichting Open Monumenten-
dag, Nieuwezijdskolk 28 1012 PV Amsterdam.
info@openmonumentendag.nl Prijs € 9.50

samenzijn in het HIC aan onze voorzitter de 
heer Sluimer. De huisartsen in ruste, de heer en 
mevrouw Cornelis waren hierbij aanwezig. Zij 
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de inhoud van dit boek dat een schets geeft 
van de ambulancedienst in de loop der jaren in 
de Alblasserwaard. 

Van de heer Goudriaan: zeer oude foto’s (por-
tretten) van de familie Breur uit de Boorstraat.

Van Ewout Klop: een paar onderschroefschaat-
sen. 

Alle gevers hartelijk dank Links Henri den Hartog, rechts Teun Sluimer.
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Het bestuur wenst u een gezellige
decembermaand toe en een 
voorspoedig en gezond 2013

Historische Vereniging
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Omslag: Daan en Marijn van Dijk met hun vondsten uit de bagger van de Blauwe Zoom,
een nieuwe wijk aan de noordzijde van Buitendams.
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