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13 September was een drukke dag voor de Histori-
sche Vereniging. Net zoals op iedere zaterdag was het
Historisch Informatie Centrum (HIC) open en net als
iedere zaterdag was het er druk en gezellig.
13 September was ook de landelijke Open Monu-
mentendag. In ons dorp is de HV daar de organisator
van. 
Deze keer was het thema reizen en hebben wij ge-
probeerd “reizen”en “monumenten” met elkaar in re-
latie te brengen. Dat is maar gedeeltelijk geslaagd. We
hebben een autobus uit de jaren 60 gehuurd om
daarmee een rondje langs onze monumenten te rij-
den. Dat lukte niet best. Een rondje is in een lintdorp
wat moeilijk. 
De monumenten liggen ook niet allemaal keurig op
een rijtje. Ondanks dat alles is het een geweldig leuke
activiteit geworden. Driemaal hebben we een tocht
van ruim een uur van Kaai tot Den Bout gemaakt. Tij-
dens die tocht hebben we informatie over monumen-
ten, bezienswaardigheden, natuur, mensen
besproken. De drie tochten hebben hetzelfde par-
cours gevolgd. In grote lijnen zijn ook de zelfde dingen
aan de orde gekomen, maar ze waren toch steeds
verschillend. Alle drie waren ze te kort. Je kunt van
ons dorp zoveel vertellen dat een tocht van een uur
veel te kort is.

Gelukkig kon er onder het genot van een kopje koffie,
aangeboden door De Koperen Snor, nog nagepraat
worden op het zonnige terras van het voormalige 
NS-station.
En ’s avonds de Gondelvaart. Met de gerestaureerde
HD1, onze drijver opgetuigd met van visserijbedrijf
Klop verlichting geleende fuiken en door van de fami-
lie Bronkhorst geleende hebben we Luc Sluimer,
Diederik Beuzekom en ik in licht en donker van
Nieuwkerk tot de Biggelhoop heen en terug de Gies-
sen bevaren. Als bescheiden deelnemers tussen 
varende kunstwerken hebben we zowel Neerpolder
als Binnendams van een andere kant dan gewoonlijk
bekeken. Dat was op zichzelf een belevenis. Bijna alle
tuinen waren versierd en verlicht. Van simpele lampi-
onnen en vuurkorven tot professioneel als terras inge-
richte tuinen. Grote verschillen in aanpak, maar
allemaal even enthousiast. Op plaatsen waar de 
Giessen direct aan de weg grenst stonden honderden
mensen.
Alles bij elkaar een geweldig feest. Complimenten aan
de organisatie en alle mensen die een bijdrage heb-
ben geleverd.

Wij hopen er volgende keer weer bij te zijn.

1 JAARGANG 36 - WINTER 2014

Van de voorzitter
Teun Sluimer
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HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM

Wekelijkse opening van het 
HIC
Het HIC is elke zaterdag van
10.00-12.00 uur open. U bent van
harte welkom voor al uw vragen,
schenkingen, informatie en wat
dies meer zij. Foto’s kunnen wor-
den gescand en op een stick
gezet. De koffie staat klaar! 

Vergaderingen
Elke laatste woensdag van de
maand vergadert het bestuur in
het gezellige HIC. (Historisch Infor-
matie Centrum) in de Peulenstraat
243.

Etalages en vitrines
Het pandje waarin het HIC is ge-
vestigd, heeft twee etalages. Om
mensen te lokken om echt eens
binnen te kijken wordt er steeds
weer wat anders geëtaleerd. Nu al-
lerlei handwerkjes uit grootmoe-
ders tijd. De meeste objecten zijn
schenkingen.

Mededelingenblad
In juni 2014 verscheen het zomer-
nummer jaargang 36, nr.1.
Het blad verschijnt tweemaal per
jaar en wordt gratis verzonden
naar alle leden van de vereniging.

Ledenactie
Dit klinkt spannend, en is het ook.
Wat zou het leuk zijn als we in
2015 het duizendste lid zouden
kunnen verwelkomen. Hij of zij
krijgt het lidmaatschap gratis voor
het leven. 

Braderie
Op 14 juni, een zonnige en
warme dag. Zoals vaak de laatste
jaren is de braderie in de Peulen-
straat een regionaal uitje. Van
heinde en ver komen de bezoe-
kers op de koopjes af en ook de

kraam van onze Historische Ver-
eniging wordt druk bezocht.
Nieuwe leden, verkoop van publi-
caties en interessante gesprekken
houden onze kraamhouders aan
het werk. We kunnen terug zien
op een geslaagde braderie van het
jaar 2014. We zien al weer uit
naar de volgende in 2015! 

Open Monumentendag 2014
Wat was het een bijzondere Open
Monumentendag op zaterdag 13
september in ons dorp.
Het landelijke thema “Reizen” was
de aanleiding om met welwillende
leden op reis te gaan
in een autobus uit de jaren zestig.
Drie ritten van een uur werden er
gereden en de tocht begon bij het
station, ging over de dijk naar
Boven-Hardinxveld, door het cen-
trum, de Dam, de Peulenstraat,
Buitendams, Binnendams en de
Parallelweg. 
De reisleider was onze voorzitter,
de heer Teun Sluimer die langs de

Van het bestuur
J .F .  Teeuw-van der  Plas

Het mooie weer tijdens de braderie zorgde voor een geslaagde dag. 
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hele route veel, ja, heel veel wist
te vertellen over de huizen, de
vroegere bewoners, de wijk en/of
de straten.
Aan het eind van de reis kregen
alle reizigers gratis een kopje koffie
of thee aangeboden door de ei-
genaar van restaurant  “De Kope-
ren Snor”, dat gevestigd is in het
oude station aan de Stationsstraat. 
Zo’n honderd mensen hebben ge-
noten van een geslaagde Open
Monumentendag.
En wij als bestuur bedanken alle
mensen die hieraan hebben mee-
gewerkt!

Gondelvaart
Dezelfde dag, op 13 september,
was de Historische Vereniging ook
actief bij de tweejaarlijkse Gondel-
vaart op de Giessen. De prachtig
gerestaureerde zalmschouw, ei-
gendom van de vereniging, die uit-
gebreid wordt beschreven in het

zomernummer van dit jaar, voer
mee met als stuurman Luc Slui-
mer en als schipper zijn oom en
onze voorzitter Teun Sluimer. Het
bootje viel niet zo op tussen de gi-
gantische bouwsels van de diverse
deelnemers. Maar we hebben
weer eens meegedaan en het is
voor herhaling vatbaar. Dank aan
Luc en de voorzitter!

Najaarslezing
Op 11 november hield de heer P.
Schipper uit Tiel een lezing over
de hippe jaren zes-
tig. De locatie, de
gemeentelijke biblio-
theek aan de Pieters-
weer 34 te
Hardinxveld-Giessen-
dam, was gezellig
klaargemaakt en de
koffie en thee met koek
werd gratis verstrekt. 
In de jaren zestig begon

een periode van grote veranderin-
gen op maatschappelijk, politiek
en kunstzinnig gebied. Het was in-
teressant om met beeld en geluid
deze woelige jaren weer eens te
ervaren en te beleven. Er was veel
herkenning voor degenen die dit

tijdperk hebben
meegemaakt en
voor anderen een
mooie gelegen-
heid om eens te
zien waarom die
jaren zestig zo bij-

zonder waren met begrippen van
toen als happenings, hip, provo,
protestsong, flowerpower enz. 

Winterfair
De gezellige winterfair op 12 de-
cember is bij het drukken van dit
blad nog een plan. Anders had ik
er zeker verslag van gemaakt. Dat
heeft u nog tegoed in het voor-
jaarsnummer.
In ieder geval heeft de Historische
Vereniging een Informatie Cen-
trum in het centrum van het dorp
en dat mag gezien worden tijdens
de braderie in de zomer, en op de
winterfair in december.

�

Gezellig aan de koffie in De Koperen Snor

De zalmschouw op de Giessen.
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Het nieuws uit 1914
IJspret...

Avondje uit...
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De Koningin...

Ongelukje na ongelukje...

Geen zin?

Van alles wat...

het nieuws uit 1914_Mededelingenblad HV  3-12-2014  14:03  Pagina 6



7 JAARGANG 36 - WINTER 2014

Schietoefeningen...

Cigeuners...

Militaire benoeming...

Asielzoekers?
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Van wijlen de heer Klaas Leenman ontvingen wij een
tijdje geleden een aantal herinneringen die hij voor
onze vereniging op papier heeft gezet. 
Over de periode 1914-1918, bij ons bekend als mo-
bilisatietijd in verband met de Eerste Wereldoorlog,
vertelt hij het volgende:

Wat een drukte op die morgen van de eerste augus-
tus 1914 op de altijd zo stille dijk. Alles was in rep en
roer. De verloven van de militairen werden ingetrok-
ken. Al lang afgezwaaide mannen werden opgeroe-
pen om zich bij hun kazernes te melden. Boeren
moesten hun paarden inleveren. Drukte en angst be-
paalden de plaatselijke situatie.

Voor veel moeders en (jonge) gehuwde vrouwen een
heel moeilijke tijd. Hoe zou het aflopen? Vrouwen en
meisjes liepen over de dijk met de punt van de schort
omhoog om de tranen te drogen.

Gelukkig bleek alles nog mee te vallen. De grootste
angst verdween. Maar de spanning bleef. Wat zou het
worden? Vooral de soldaten die hun dienst tijd er bijna
hadden opzitten, hadden het erg te kwaad. Zo kwam
het voor dat iemand wel zeven jaar in dienst had gele-
gen... en dat met een geringe soldij.
Onze zuiderburen (België was in tegenstelling tot ons
land niet neutraal) vochten mee aan de geallieerde
kant.

Veel Belgische soldaten zagen die oorlog echter hele-
maal niet zo zitten. Zij vluchtten naar Nederland. Deze
deserteurs werden in kampen ondergebracht. Een
dergelijk kamp werd er ook Hardinxveld ingericht en
wel in de omgeving van ’De scheepswerf’. Een heel
bijzondere gebeur tenis voor de plaatselijke bevolking

was de begrafenis van een van die Belgische militai-
ren. Hij was verdronken bij het zwemmen in de rivier.
Met militaire eer - met omfloerste trom en begeleid
door treurmuziek - werd het slachtoffer naar zijn laat-
ste rustplaats geleid. Na de teraardebestelling, waar
heel veel dorpsgenoten getuige van waren, verliet
men met slaande trom en keiharde muziek de be-
graafplaats. Jarenlang stond er op zijn graf een klein
gedenkteken, voorzien van zijn naam.

Ondanks onze neutrale positie merkten wij toch erg
veel van de ons omringende oorlog. Niet alleen Belgi-
sche militairen zochten hier een veilige wijk, ook veel
burgers. Dit leidde nogal eens tot vrijwillige of ge-
dwongen “verbintenissen voor het leven”.

Ook toen was de distributie van goederen een pro-
bleem. Verschillende artikelen waren op de bon.
Vooral de goederen die moesten worden aangevoerd
uit het toenmalig Nederlands Oost- of West-Indië,
Amerika en verschillende andere landen. Die moesten
worden aangevoerd over zee en op zee werden de
schepen bedreigd door mijnen en onderzeeboten,
zodat de aanvoer sterk stagneerde.

O.a. rijst, koffie, suiker en thee konden maar mondjes-
maat worden verkregen en waren dus op de bon.
Ook brood was op de bon. Omdat de eigen productie
van graan niet voldoende was, moest er graan uit
Amerika worden aangevoerd, hetgeen met groot risico
gepaard ging voor de bemanning.
Hoewel ik nog maar een knaap was, las ik altijd met
grote interesse de scheepvaarberichten in de krant,
want van een goede aankomst van een graanschip
hing veel af. Daarom was er vreugde als ik vernam dat
er weer een graanboot veilig in Rotterdam was aange-
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De Eerste Wereldoorlog
K.  Leenman
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komen. Maar wat een teleur stelling toen ik las, dat de
’Eemdijk’, geladen met graan, door een torpedo was
getroffen en met man en muis was vergaan.

En daar bleef het niet bij. Verschillende koopvaarders,
loggers en trawlers verdwenen met hun kostbare la-
ding in de diepte. Daar een van mijn broers werkzaam
was bij de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam had ik
veel interesse voor de schepen van die maatschappij.
Ik kende ze op mijn duimpje, de ’dammen’ en de ’dij-
ken’. Zo had men o.a. de Nieuw-Amsterdam, de Rot-
terdam, de Statendam, Noordam, Zaandam,
Spaarndam en de Rijndam en dan de z.g. “dijksche-
pen” de Sommelsdijk, Blommersdijk, Gorredijk, Poel-
dijk en de Sloterdijk.
Geen wonder dus dat er gerantsoeneerd moest wor-
den, temeer daar ook het binnenlands vervoer te
wensen overliet. Alles wat in de havens aankwam,
moest per binnenschip of goederentrein naar het bin-
nenland worden vervoerd, want auto’s waren er niet.
Omdat er niet voldoende brood te verkrijgen was,
nam men de toevlucht tot aardappelen, maar de oog-
sten waren niet voldoende om aan de grote be hoefte

te voldoen. De zwarte veenaardappelen, die normaal
voor veevoeder bestemd waren of voor de aardappel-
fabriek, werden nu voor de consumptie gebruikt. 
Eigenlijk waren ze haast niet te eten, maar wat moet
men als er anders niets is?
Maar ook hier was er al die grote tegenstelling tussen
’arme drommels’ en de meer ’gefortuneerden’. De
zwarte handel tierde toen dan ook welig, zodat de
meer welgestelden wel aan hun trekken kwamen.
Vooral grote gezinnen - en die waren er nog al wat -
die met veel tegenslag en ziekten kampten, hadden
het niet best. De kinderen moesten een groot ge-
deelte van de dag de gladde piepers schillen.
Ook de aanvoer van brandstof stagneerde. Uit het
Roergebied konden immers geen kolen worden aan-
gevoerd en men was dus geheel op de Limburgse
kolen aangewezen met als gevolg: geen voldoende
aanvoer van die vette kolen waarvan de helft als roet
in de kachel bleef hangen. Ze waren echter niet op de
bon. De kolenhandelaren moesten zelf maar voor
enige verdeling zorgen. Als er dan weer een wagon
kolen aangekomen was en de kolenhandelaar met de
kolenwagen op de dijk verscheen, was het compleet
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Tussen Werkendam en Boven-Hardinxveld, net boven de Buurt.
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“oorlog”, want iedereen probeerde een half mud te
bemachtigen.
Ook hier al weer: de sterkere verdrong de zwakkere,
die het nakijken had. Ja, ook toen gold het net als nu:
als ik het maar heb.

Het was op een biddag voor gewas en arbeid. Mijn
vader was koster bij de Gereformeerde Gemeente en
zodoende moest hij al vroeg de kachel aanmaken.
Omdat het nog donker was, stak hij daarbij een gas-
lamp aan. Doordat om 9 uur de gastoevoer werd
stopgezet en de lamp vanzelf uitging, had hij er niet
aan gedacht de hoofdkraan dicht te draaien. In de
gasfabriek werd omstreeks 11 uur de kraan openge-
zet. Het gevolg daarvan was dat het gas de kerk in
stroomde en de een na de ander onwel werd en eruit
gedragen moest worden. Gelukkig heeft het geen na-
delige gevolgen gehad en de predikant beëindigde
voortijdig de dienst.
Ook herinner ik mij nog dat er op een donkere zon-

dagavond een langdurig geronk in de lucht was. Er
heerste een grote spanning. Wat zou dat toch zijn?
Men zag voortdurend een licht flikkeren, maar door de
duisternis kon men niet zien wat het verschijnsel in-
hield. Later bleek het een ver dwaalde Zeppelin te zijn
diat in de buurt van Hoog-Blokland een lege benzine-
tank naar beneden had gegooid. De mensen dachten
dat het een bom was.’

En eindelijk dan na vier jaar vrede! Wat een blijdschap
zal dat voor de vele militairen geweest zijn, niet in het
minst voor de krijgs gevangen. De Engelsen en de
Amerikanen werden allen per rijnschip naar Rotterdam
vervoerd, dus ook via de Merwede. Nog klinkt mij het
ge juich en de roep in de oren:
’De Duitser is kaput’! �

Bron:

Mededelingenblad Historische Vereniging 

Hardinxveld-Giessendam, Jaargang 8 
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Rivier en oevergezichten schipbrug.

De Eerste Wereldoorlog (vervolg)
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Zonder het altijd te beseffen
komen velen van u regelmatig
langs een van de meest monu-
mentale grenspalen die ons land

rijk is. Deze staat in Hardinxveld-
Giessendam, in de Peulenstraat,
net ten noordoosten van het
sluisje, de vroegere dam in de

Giessen, waaraan Giessendam zijn
naam ontleent.
Naast het opschrift ’Hardinxveld’s
Eijnde’’ staan er op deze paal een
tweetal wapens afgebeeld. Het on-
derste wapen is dat van de voor-
malige gemeente Hardinxveld. Het
bovenste wapen dat van degene
die de paal destijds liet plaatsen:
Adriaan Pompeus van Leijden,
heer van Hardinxveld en schepen
en raad van Amsterdam (1736-
1787). Dit wapen vertoont drie
vijfbladige mispelbloemen op een
horizontale balk, waarboven twee
en eronder één staande leeuw.
De grenspaal staat landelijk be-
kend als een van de beste palen
met uitingen van voornaamheid
van een landheer. Of de paal op
zijn oor spronkelijke plaats staat valt
niet met zekerheid te zeggen. Het
is ook mogelijk dat hij gestaan
heeft nabij Schelluinen of op de
scheiding van Hardinxveld met
Giessen-Nieuwkerk, op de plaats
waar de Giessenburgse Kerkweg
bij de huidige spoorlijn komt of
misschien in de omgeving van de
’Lansing’, waar de oude Bulder-
steeg de thans geheten Neerpol-
derseweg snijdt.  

Overgenomen uit mededelingenblad maart

1985 (n.a.v. “Grenspalen in Nederland”

door T. Brouwer, Zutphen 1978)

�

11 JAARGANG 36 - WINTER 2014

’Hardinxveld’s Eijnde’
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Het oude album

Het oude album ligt al jaren,

Heel eenzaam ergens in een hoek

Ach wie wil daar nu nog in blâren

Wat geeft men om zo’n heel oud boek?

Oma en opa hebben het al heel vroeger 

Gekocht, van hun opgespaarde cent

En langzaam werd het een verzameling

Van dorpsgezicht tot oude prent.

Maar na verloop van vele jaren,

Werd toch dit album nog ontdekt,

Het was wat stoffig en de omslag

Verschoten en ook wat bevlekt.

Maar de inhoud, die ging ons vertellen

Van vroeger, van die oude tijd

En plechtig hebben wij het gesloten,

Even gestreeld uit dankbaarheid.

Nu kunt u allen meegenieten

Van dit vergeeld en tanig boek.

En om u gerust te stellen 

het ligt niet meer in een vergeten hoek.

W.A. Verbeek 

Wij kregen ook zo’n album van één van de leden.
Een album met foto’s van een bejaardenreisje. Leuk om door te bladeren.
Hier enkele foto’s uit dit album.

Kan iemand zich iets herinneren over dit uitstapje? Wie organiseerde dat? Reacties horen wij graag.
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De ontginning van Holland vond plaats globaal tussen
de jaren 1000 en 1150. Eén van de vroegst ontgonnen
nederzettingen was Boven-Hardinxveld.  In 1150 had
Hardinxveld al een pastoor, Ravengerius geheten. In
het jaar 1085 was men al druk bezig met ontginnen,
dat bewijst het volgende:

De Alblasserwaard had twee ontginners, de Bisschop
van Utrecht en de Graaf van Holland. Zij waren beiden
gerechtigd om tienden te heffen. De boer die zijn land
in “cope” had gekregen, (gratis in eigendom), moest via
de schout aan de landheer 10 % van de opbrengst van
zijn land betalen.
Het ging bij de bisschop met die tienden om twee
zaken, zowel gewin voor de kerk (het geloof) als gewin
voor financiën ten
dienste van het be-
stuur van de ontgin-
ningen. Bij de graaf
ging het louter om
de inkomsten voor
zichzelf en het be-
stuur. De inkomsten
van beide ontginners
bestonden, behalve
de tienden, ook nog
uit opbrengst voor
het visrecht, jacht-
recht, maalrecht etc.
In tegenstelling tot
de graaf besteedde
de bisschop een
deel van dat geld aan kerkenbouw. Er ontstond een
principieel verschil tussen beide ontginners hierover.
Van overheidswege werd het geschil opgelost door in
het jaar 1085 een grens te trekken dwars door een deel
van Brabant, Holland en Utrecht. De graaf bleef in het
westelijk deel van Holland en de bisschop in het ooste-
lijk deel met dien verstande dat de bisschop in het ge-
hele gebied, dus ook dat van de graaf, wél parochiën
mocht stichten. Van de aangetrokken toekomstige boe-
ren, veelal afkomstig uit vrije soms nog zeer primitieve
kleine ontginningen, zullen de meesten al “gekerstend”
zijn of er wel iets van hebben vernomen maar daar zal
het in hun vorige woonplaats bij gebleven zijn, er was
nog nauwelijks kerkelijk beheer. In de nieuwe ontgin-

ningen werden vaste regels opgesteld. Van de nieuwe
bewoner werd verwacht dat hij iedere zondag naar de
kerk kwam omdat van daaruit behalve de religieuze, ook
de wereldlijke zaken afgekondigd werden. De afgekon-
digde maatregelen, vooral de wereldlijke zaken, werden
na de kerkdienst in de nabijgelegen herbergen verder
besproken.
De hierboven genoemde grens, de scheidslijn dus, is
wat onze streek betreft tot heden vrijwel onopgemerkt
in stand gebleven, het werd tevens de grens tussen
onze voormalige waterschappen Overwaard en Neder-
waard.

Voor een goede opmerker zijn de gevolgen van die
grens in onze streek nog altijd te herkennen. Ten eerste

is het polderpeil van
de Nederwaard lager
dan dat van de Over-
waard. Dat de graaf
van Holland de tien-
den voor zichzelf
hield, dat zal al be-
gonnen zijn tijdens
het bewind van Dirk
V (1061-1091) en
later diens zoon Flo-
ris II, is te merken
aan de kerkenbouw.
De kerken waar al-
leen de bisschop het
voor het zeggen had,
hebben nog altijd de

allure van toen. Ze moesten de groots heid van de
Schepper uitstralen. Het zijn nog altijd imposante, mo-
numentale bouwwerken. Gorcum heeft alleen nog maar
de toren. Het schip is door bouwvalligheid afgebroken
en vernieuwd. Boven-Hardinxveld had eveneens een
grote kerk maar die is afgebrand door de Spanjaarden
in de Tachtigjarige oorlog. Het koor is blijven staan en
vormt nu de huidige kerk. Giessen-Oudekerk had een
kerk met een groot koor, Goudriaan heeft een voor zo’n
klein dorp een kolossale kerk, compleet nog met origi-
nele toren, al zijn de kenmerken van het kruis verwijderd
en is alleen het schip nog maar te zien. Trouwens alle
kerken ten oosten van de grens van 1085 zijn, al zijn er
delen van afgebroken, prachtige bouwwerken. De ker-
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Het verschil tussen ‘Boven’ en ‘Beneden’ en
andere wetenswaardigheden
Huib de Kok

De grens tussen de invloedsfeer van de graaf en de bisschop.
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ken ten westen van de grens, zoals het latere kapelletje
op de grens Hardinxveld/Giessendam en de kerkjes van
bijvoorbeeld Molenaarsgraaf en Brandwijk zijn naar ver-
houding kleiner en eenvoudiger. Hier moesten de in-
woners voornamelijk uit eigen zak de kerkelijke
gebouwen betalen. Het eerste geslacht ontginners had
geen bezit en geen geld. Het waren meestal voormalige
horigen, die als vrije boeren meer gewin konden gene-
reren voor zichzelf en voor de adellijke landheren.
Die kerken waren voor de bewoners van de nederzet-
tingen niet alleen het middelpunt voor het geestelijk
leven maar tevens het centrale punt waar alles ge-
beurde: huwelijk, geboorte, overlijden, afkondigingen,
rechtspraak, verkopingen enz. 
De kerk stond altijd ongeveer in het midden van het
dorp. Zo niet in ons dorp. De afstand vanaf Schelluinen
tot de Boven- Hardinxveldse kerk bedraagt 2.5 kilometer
en vanaf de kerk tot aan het eind van de ten zuiden van
Giessendam liggende Peulen circa 5.5 kilometer. De
hierboven genoemde grens uit 1085 loopt, naar ik heb
uitgemeten en te zien op een kaartje ongeveer midden
door Hardinxveld. Het oostelijk gesitueerde dorp viel
onder het bisschoppelijk gezag. Neder-Hardinxveld ligt
dus in het grafelijke gebied en is minstens een eeuw
later tegelijk met Giessendam ontgonnen. Op oude
kaarten, zoals een reconstructie door Ramaer van een
kaart die de situatie van het Land bezuiden Lek en
Nieuwe Maas in 1300 weergeeft, wordt onderscheid
gemaakt tussen Oude en Nye Herdingfelde, dus tussen
Boven- en Neder-Hardinxveld. 

Het kerkhof in het Kromme Gat ligt eveneens in Boven-
Hardinxveld, evenals het wat in vroegere tijd genoemd
werd “het Rechthuis”. Oude Neder-Hardinxvelders spra-
ken in mijn jeugd nog van ’Hardinxveld’ als ze Boven
bedoelden. Mijn grootvader en zijn hele familie werd
tot ongeveer 1970 niet in Neder-, maar in (Boven-) Har-
dinxveld begraven, terwijl ze in Neder-Hardinxveld ker-
kelijke functies en eigen zitplaatsen hadden. Als mijn
opa naar het gemeentehuis of de polderkamer ging
voor een vergadering dan zei hij: Ik ga naar Hardinxveld.
Neder-Hardinxveld was vroeger minder interessant. Dit
dorpsdeel is later bevolkt dan Boven, door mensen uit
de kuststreek van Holland, evenals de rest van wat nu
het westelijk gelegen Nederwaard- gebied uitmaakt. In
die streken, vooral in Maassluis en Katwijk was en is

men wat zwaar op de hand, nog altijd zowel een ken-
merk voor die streek als voor de Alblasserwaard. Dat
geldt niet voor Gelderland en Brabant, uit welke gebie-
den de bisschop de ontginners van Boven-Hardinxveld
betrok.  Het woordje ’veld’ komt in de Hollandse con-
treien ook zelden voor, in tegenstelling tot in de bezui-
den en beoosten gelegen gebieden. Een Hollandse
boer zegt dat hij naar het land gaat om te werken, terwijl
de Geldersen en de Brabanders het veld ingaan.

In onze moderne tijd is er niet veel meer van te bemer-
ken, maar tot aan het midden van de vorige eeuw was
de spraak van Boven- en Beneden nogal verschillend.
Het Boven-Hardinxveldse dialect neigde naar het oosten
en het Neder-Hardinxveldse meer naar het Giessen-
damse. De manier van praten was anders. Ik durf het
bijna niet te zeggen, maar Boven sprak men vroeger iets
minder rauw en wat vlugger. Van oorsprong waren ze
ook vrolijker of anders gezegd wat luchtiger. Ik ben in
het bezit van een vuistdik boek uit 1654, geschreven
door de Nieuw-Lekkerlandse predikant Jacobus van den
Oudenhoven, dat over de Alblasserwaard handelt.  De
dominee vermeldt dat de Werkendamse burgers ‘s zon-
dagsavonds getrakteerd werden op het gezang uit de
kroegen waar gedanst en vooral gezongen werd, terwijl
de drank rijkelijk vloeide. Wellicht zal het gezang uit ’De
Drie Snoeken’ gekomen zijn. Deze herberg, in bezit bij
Lijsbeth Jans, wordt al genoemd in de annalen van het
dijkcollege in 1659. 

Ontroerend was dat bij optochten van het Boven-Har-
dinxveldse muziekkorps drie wat kinderlijke mensen met
het vaandel voorop liepen: Arie, Egbert en Tina. In de
rest van de Waard was men met dat soort mensen 
eerder verlegen dan bewogen. Het zou in Neder-Har-
dinxveld niet gekund hebben, daar ontbrak het Bour-
gondische.
Dan nog iets, ook een persoonlijke ervaring. Zo’n 70
jaar geleden ben ik in de veevoederhandel terechtge-
komen. Zaterdags ging ik langs bij de klanten op heel
Hardinxveld. Bij de boeren was ik gauw klaar, dat waren
er op Hardinxveld maar een stuk of tien. In die tijd had-
den burgers dikwijls nog kippen en een enkel varken.
Er waren van dit soort klanten maar weinigen in Neder-
Hardinxveld, maar in Boven-Hardinxveld veel en veel
meer. Vooral boven de buurt kwam ik graag omdat de
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mensen daar zo hartelijk waren. Als ze aan het vis bak-
ken waren snoepte ik mee. Omdat ik het werk in de
Binnenwaard niet meer aan kon heb ik de kippenklan-
ten laten schieten en overgedaan aan de twee winke-
liers Ro van den Bout op de Buurt en in den Bout aan
Jan Swets. Het speet me echter wel.

Een verschil met Neder-Hardinxveld blijkt ook aan het
geven van de soort bijnamen. In dit dorpsdeel kwamen
weinig fantasierijke bijnamen voor. Het waren voor een
groot deel bijvoeglijke naamwoorden in negatieve zin:
Schele Flip, Dikke Frans, Kromme Piet, Jan den Bibber,
Aart de Gummie. Neel den Paerdenbil, Toon den Bult
en den Doven Dirk.  In Boven-Hardinxveld móést men
wel veel bijnamen gebruiken omdat er weinig variatie
in achternamen was. Daar waren de bijnamen meestal
wel lollig: Aai den Beer, De Golo, den Bolkaes, de Sugo,
Kea Pis, Haar op m’n petje, den Artepot, Schootjie,  de
Jut, Peet den Broeder, Lena Pottekak, de Soeppot,  Bob-
bertie,  Maarten Koeiepoep enz. 

De naam Hardinxveld bewijst dat de nederzetting al
heel vroeg bestond. Dat is op te maken uit het woord-
deeltje ’ing’, dat in de 10e en 11e eeuw zoiets bete-
kende als ’van’. Ing en ink komen in Zuid-Holland weinig
voor. De benaming Hartingsvelt betekent dat het dorp
het veld was van ene Harde, wat een afkorting van Hart-
man of Hartbaren was. Laatstgenoemde voornamen
kwamen toen voor in deze streek, onder andere bij de
Van Arkels. In de volksmond werden die namen vaak
afgekort tot ’Hart.’ 

Het dorp had als oostelijke grens de Schelluinse sloot,
gegraven vanaf Hoornaar tot aan de Merwede; als zui-
delijke grens de Merwede; als noordelijke grens vanaf
Schelluinen via de Landscheiding Giessen-Nieuwkerk;
ten noordwesten de Giessen met aan de overkant Gies-
sendam; en ten westen met een klein puntje aan Slie-
drecht, eigenlijk aan een stroompje wat dichtbij de rivier
was gelegen en daarin uitmondde. Dat watertje werd
een “zwin” genoemd. De kade die vanaf dat ’zwin’ tot
aan Wijngaarden de grens tussen Giessendam en Slie-
drecht vormt, wordt nu de ’Zwijnskade’ genoemd. Het
heeft niets met een varken te maken maar met het
zwin. (Denk aan Het Zwin langs de Belgische kust en
ook aan Zwijndrecht.) Hardinxveld kreeg dus een gebied
met 11 kilometer rivier toegewezen, terwijl Giessendam
het met de Giessen moest doen. In die tijd was stro-
mend water net zo belangrijk als heden ten dage. 

Wat Boven- Hardinxveld was voor het dorp zelf, was
Giessen-Oudekerk voor Giessendam. In Neder-Hardinx-
veld zowel als in Giessendam zijn ook geen kerken ge-
sticht.
Er was al een groot gedeelte bewoning verdwenen in
het jaar 1595 toen de verzwakte dijk vanaf Den Bout
tot aan de Schelluinse sloot vervangen werd door een
nieuwe sterke en hogere dijk die ongeveer een kilome-
ter naar het noorden werd teruggelegd. Vanaf wat nu
nog den oude dijk in den Bout genoemd wordt, die
doorliep langs de Merwede tot de Gorcumse Water-
poort, hebben vanaf de ontginning tot 1595 ook nog
boerderijen gestaan, wat duidelijk te zien is aan de ver-
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kavelingen. Omdat alle huizen toen nog van hout waren
gebouwd is er voor zover bekend niets van terug ge-
vonden in de toen ontstane Avelingen.

De gemeente Hardinxveld was al vroeg verdeeld in wij-
ken. In 1806 toen het Kadaster werd ingesteld, hoofd-
zakelijk om de belastingen beter te kunnen vaststellen,
werd ook de huisnummering ingevoerd. De wijken ble-
ven echter in zwang, men was dat zo gewend. Voor die
tijd was er de ’verponding’. Er werden lijsten opgesteld
met de geschatte waarde van gebouwen, opstallen en
gronden maar dat kwam niet ten goede aan de nauw-
keurigheid.  Toch is het belangrijk dat die lijsten zijn be-
waard. Ze laten veel zien over bijvoorbeeld de grootte
van het bezit en de bezigheden van de bewoners. 
Men voerde vroeger weinig correspondentie. Hoogstens
was er eens een brief van elders wonende familie met
bijvoorbeeld de aanduiding  ’Jan Pietersz op de buurt
naast slager Leerdam’. Het verhaal ging dat een meisje
van elders anderhalve eeuw geleden aan ene Evert de
Koning een brief schreef met als adres: Aan Ip de Fono
bij de lare dam. Die ’lare dam’ was de lange strekdam
bij de kanaalsluis van het Steenenhoekse Kanaal. De
brief kwam terecht. De post van de overheden werd be-
zorgd door de beëdigde bodes.

De huisnummering begon in het kleine stukje, nu ge-
meente Schelluinen, in de volksmond de Kaatsbaan ge-
noemd. Dat was het begin, met de nummers 1, 2 en
2a. In den Bout begon nummer 3 en liep door zonder
onderbreking tot aan Giessendam. Zijwegen zoals
Nieuwe Steeg, Buldersteeg en Achterdijk werden niet
bij name genoemd Het laatste nummer van de Achter-
dijk, nu dus Kerkweg geheten was nr. 416 en het aller-
laatste nummer, 417, kreeg de Spindersmolen.
De huisnummering maakte geen verschil tussen Boven-
en Neder-Hardinxveld. Boven-Hardinxveld begint niet
bij de Steenenhoekse sluis zoals iedereen denkt, maar
bij de oude sluis. Ongeveer bij het huidige huisnummer
500 was een sluis waar het polderwater in de Merwede
geloosd kon worden. Doordat het rivierwater steeds ver-

der steeg raakte het sluisje in onbruik. Ongeveer 250
jaar geleden is het verwijderd. De vrijkomende stenen
zijn gebruikt om een huisje te bouwen in Neder-Har-
dinxveld.

De gemeente Hardinxveld was enkele eeuwen geleden
veel groter dan nu. Er was nog geen kanaal van Steen-
enhoek, geen Rijksweg 15, geen spoorlijn en dus geen
Parallelweg en nog geen Betuwelijn, geen Sluisweg, en
geen Nieuweweg. 
Aan de Nieuwe Steeg en de Buldersteeg die doorliep
tot aan het Duvelsheultje (richting Bilderhofstad) heb-
ben ook enkele huizen gestaan die eveneens met de
dijk mee doorlopend genummerd waren. De Nieuwe
Steeg ten westen van Den Bout liep door tot de kerk
van Giessen-Nieuwkerk. De kerk aldaar is gesticht door
de Parochiekerk in Boven-Hardinxveld. 

In het bovenstaande verhaal klinkt nog veel door van
uit het verleden, de sfeer is nog wel te proeven. Het ge-
loofsleven was voor beide dorpsdelen vergelijkbaar. In
later tijd zijn vooral door huwelijken met Giessendamse
partners veel Neder-Hardinxvelders naar de Buiten-
damse kleine kerken overgegaan. De inwoners van
Boven en Beneden zijn, vooral door huwelijken, in el-
kaar overgelopen, dat is ook een oorzaak dat het verschil
veel kleiner is geworden. De bewoners van de na de
oorlog gevestigde ’Burgemeester de Boerstichting’ zal
eveneens tot meer ’verbroedering’ hebben geleid.
Er is tussen beide dorpsdelen nooit sprake geweest van
haat of nijd zoals dat vroeger vaak aan de orde was tus-
sen twee dorpen. Het was altijd pais en vree. De Boven-
Hardinxvelders vonden die van ’Benejene’ een beetje
verwaand, terwijl de Neder-Hardinxvelders die van
Boven wat te plakkerig onder elkaar vonden.

Mijn stelling is dat bij de ontginning in de 12e en 13e
eeuw de verschillen tussen Boven en Beneden al zijn
ontstaan, doordat de bevolking van de twee dorpsdelen
uit geheel verschillende culturen voortkwam. Wie het
beter weet mag het zeggen. �
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Hebt u zich weleens gerealiseerd
wat het inhield om groenteboer te
zijn in ons dorp? Stoep op, stoep
af. Achterom. Door de schuur.
Door de keuken. Bij oude mensen.
Bij jonge mensen. Gemakkelijke
klanten. Lastige klanten. Ja, een
ieder is weer verschillend. De
groentehandelaren waren in ons
dorp een bekende verschijning. In
het begin van de zestiger jaren
waren er ongeveer 15. In willekeu-
rige volgorde:  Teus en Dirk Over-
gaauw, Janus, Henk en Jacob van
Iperen, Adriaan en Gijsbert van
Iperen, Rinus van Houwelingen,
Jochem van der Plas, Henk en
Teus Bongen, Kees de Keizer en
Jacob Kroon  (Fa. Meywaard) ,
Dirk den Breejen, Ruub van
Houwe lingen. En op de Nieuwe-
weg zat er nog één, Romijn. Een
oudere man met een bakfiets was
dat. Op Boven-Hardinxveld zaten
dan nog Kamsteeg en Den Bree-
jen. Verder nog wat mensen die
thuis zo het een en ander verkoch-
ten. De bekendste onder hen was
wel Kooy van de Parallelweg met
z’n paarsputjes, een oud aardap-
pelras.

Bijna alle groenteboeren hadden
een tuinderij in wat nu de “Wiel-
wijk” heet. Een goede polder voor
de tuinbouw met z’n zavelgrond.
Dit is grond die niet puur uit rivier-
klei bestaat, maar waar ook zand
en veen doorheen zit. Deze grond
is redelijk goed te bewerken,
houdt goed vocht vast en heeft
toch een voldoende afwaterende
werking. Zand alleen slaat gemak-
kelijk toe, zoals dat heet, zodat het
weer opengehakt moet worden
om voldoende lucht bij de wortels
te laten komen. Klei alleen wordt
zo hard als een bikkel bij droogte.

En veen alleen blijft nat.
Een combinatie van deze drie is
ideaal. Een goed bewerkbare en
vruchtbare akker.

‘s Morgens in alle vroegte naar het
land om dat te bewerken. In het
voorjaar spitten of ploegen. Nog
idealer is in het najaar, dan vriest
de grond namelijk stuk, zodat hij in
het voorjaar al lekker rul is.
Je moet dan echter geen natte
winter hebben, want dan slaat hij
juist weer te veel toe. Spitten is
wel de beste methode. Maar ook
de meest bewerkelijke. Als voor-

beeld mijn vader, die ongeveer
750 roeden land had.
Eén roe is 16 m². Als de grond ge-
makkelijk stak, kon je ongeveer 1
roe per uur spitten. Wel op volle
snelheid. Dat is al zo’n 750 uur
spitwerk. Daarnaast had je te slo-
ten. Sloten is de plantengroei die
in het water optreedt, ver wijderen,
en deze op het land deponeren
als groenbemesting. Tevens moest
men de slootwallen bijhouden. Dit
was hoofdzakelijk maaiwerk met

de zeis. In ons geval 2 akkers van
ongeveer 120 meter is 4 maal
120 meter, met de koppen van de
akkers geeft dat zo’n 500 meter
maaiwerk. Dit moest zo’n 3 tot 4
keer per jaar gebeuren. In het na-
jaar baggeren met de beugel. De
sloten moesten een bepaalde
diepte hebben (Diepteschouw van
het Hoogheemraadschap). Ja, en
dan had je nog het uiteindelijke
tuinieren. De grond frezen met
een motorfrees, rul maken dus.
Dan je produkten poten of zaaien.
Aardappels, niet meer dan één
derde van je land, zodat je wissel-

teelt toepast. Anders verziek je
grond.
Aardappels zijn dan veel vatbaar-
der voor de aardappelziekte zoals
phitoftora. Maar dan ook bonen,
kool, sla, andijvie, uien, kroten, e.d.
Tijdens de groei moet enkele
malen worden gehakt, zodat het
onkruid verdwijnt en tevens de
grond weer wat ruller wordt.
Dan de uiteindelijke oogst. Aardap-
pels rooien. Als het meezat een
kist van 20 kilo per uur. Sla snijden
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per Korteland, wat gesloopt werd in 1983. Tegenwoordig over de Ha-Gi brug. (ca. 1935)
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in alle vroegte, zodat de dauw er
nog opzat. Het produkt blijft daar-
door langer vers. Zo ook met de
andere bladgroenten. Dat natte
van andijvie, spinazie, e.d. is niet
om het gewicht wat te beïnvloe-
den, maar om het produkt mals te
houden. Het produkt moet niet te
lang staan, want dan gaat het weer
smetten, zeg maar rotten. Dus wat
je ‘s morgens sneed, moest wel
die dag worden verkocht. Ook 
‘s avonds was men weer op de
akker te vinden, naast vaak ver-
schillende andere sociale verplich-
tingen. Mijn vader was naast
groenteboer penningmeester van
een politieke partij en ouderling in
de kerk.
En overdag was men dan groente-
boer. Zullen we eens een daagje
meegaan?

Na het eten, ongeveer 8 uur,
wordt de wagen geladen, en ver-
trekken we richting Gemaal. Onze
eerste klant zat binnendijks, vlak bij
het Gemaal. Dus trap af, achterom,
achterdeur open, en de kreet
“groenteboer!” Enig gestommel
binnen en de heer des huizes ver-
schijnt. “Goeie morgen, nog iets
nodig vandaag?”, “Ik zal et effe
binne vrage”. Wat gemummel bin-
nen, de deur gaat weer open, en
de bestelling volgt: “Eén kilo spina-
zie, 5 kilo piepers en een pond ba-
nanen”. “Verder nog iets meneer?”
Neeje, vandaag niet. ‘k Zal het
even halen”. Stoep weer op, afwe-
gen op de auto, stoep af met je
handel, weer roepen, je spullen
overhandigen, afrekenen. Vaak nog
even een babbel over van alles en
nog wat, over iemand die gaat
trouwen, over het weer, over de
geit, over den Dam, over Aart Smit,
Driekusje Verschoor, d’n dominee.

Kortom over je dorp.
Stoep op, volgende klant. Die zat
aan de buitenkant van d’n dijk.
Dus korte stoep, aan bellen aan de
voordeur. Ach, in grote lijnen het-
zelfde verhaal. Volgende klant, een
paar honderd meter verderop. Een
vrouw die enige kostgangers in
huis heeft, die op de “Merwede”
werken. Andere gesprekken, an-
dere onderwerpen. Dan nog een
paar klanten, en dan naar het
lange veer, naar de schepen die
daar liggen. Dat konden er soms
wel 8 zijn. Wel wat nodig, niets
nodig. Als het veel was, pakte je
even het karretje van Dekker en
Stam. ‘s Winters was dat op die
schepen voor onervarenen best
lastig en gevaarlijk. Het ene schip
lag diep, het andere was weer
leeg, en lag dan ook weer veel
hoger. Weer zo’n anecdote. Mijn
zus, die toen vader hielp, moest
de bestellingen op de schepen
wegbrengen. Tussen die schepen
lag ook het politiebootje. Dus
hoog, laag, hoog. Eén van de
agenten dacht hé leuk, die zal ik
even overzetten. Hij zegt dus: “Zal
ik je even naar het andere schip
brengen?” Goed hoor. Ze duwt
hem de schaal met groenten in
zijn knuisten, springt naast hem
aan boord, klimt op het andere
schip, en wil de schaal met groen-
ten weer aanpakken. De man
stond nog steeds op dezelfde plek.
Hij had schijnbaar gedacht iets an-
ders over te mogen brengen.
Spannend vonden wij het altijd
wel daar. Het was weer eens wat
anders dan de “vaste” klanten.
Op deze route namen we altijd
ook het eerste gedeelte van de
Nieuweweg mee tot de rijksweg.
Op oude foto’s uit die tijd zie je de
sloot nog, die toenmaals voor de

huizen langs liep. Hier zijn in de
loop der jaren heel wat rotte ap-
pels, peren en sinaasappelen en
dergelijke verdwenen. Kwam je
zo’n ding tegen, kon je twee din-
gen doen:
Ergens op de auto leggen, wat de
aantrekkelijk heid van het geheel
bepaald niet bevorderde, of je kon
het kwijt zien te raken.
Vandaar. Als laatste klant tegen-
over de Nieuwe Kerk had je dan
schoenmaker Krol. Voor ons een
klant apart. Humoristisch, en je
stond gelijk in de schoenmakerij.
Leuk om er met je neus bovenop
te staan. Van die humor herinner
ik me nog het volgende. Op een
gegeven moment ging hij ook
nieuwe schoenen verkopen. Nou,
vader versleet er nogal wat. Dus
nieuwe schoenen bij Krol gekocht.
We troffen het niet. Na een maand
waren de zolen finaal op, en de
schoenen vielen van ellende uit el-
kaar. Kortweg brandhout. Pa komt
bij Krol, en doet in zekere zin zijn
beklag. Daar komt dan de man
met zijn opmerking: “Ach Ruub,
daar is de economie op geba-
seerd, we verkopen nog nieuwe!”
En dan de manier waarop hij dit
zei!
Weer terug naar de Rivierdijk. Op
het hoekje aan de buitenkant staat
een houten gebouw, waar familie
van moederskant woonde. Dan
een winkel van, ja van wat eigen-
lijk. Eerst een schilders winkel, die
verhuisde naar beneden, waar
voor heen ome Izak Weppelman
woonde.
Ook al een man met veel humor.
“Ibuiltje is toch veel netter dan
Izakje“ placht hij nogal eens te zeg-
gen. Ook een leuke van hem: Hij
mocht met nog een paar “oudjes”
meerijden in een auto. Toen ieder-
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een zat zei hij: “Rijden maar hoor,
het antiek zit erin”. In de winkel
daarboven zat dan eerst dat schil-
dersbedrijf, daarna een drogisterij.
Tevens bleef men schildersbeno-
digdheden verkopen. Het was voor
ons altijd gezellig groenteboeren
bij Bets de Jong. 
In de “witte buurt” een paar klan-
ten. Evenzo in de stoep ernaast
waar opa en oma Van Houwelin-
gen woonden.
Heel die rij huizen was van Rijka
de Geus, die in de Peulenstraat
woonde, toen nog Rivierdijk B. Het
was dan zo rond half tien, dus tijd
voor een baksie met een koeksie.
Eén van de aparte dingen daar
was dan weer de zogenaamde
plee. Een hokje buiten, wel inpan-
dig, daarin een zitbank van hout
met een deksel in het midden.
Lichtte je het deksel op, keek je als
het ware in een diepe trechter. Dat
was al. Je behoefte verdween dan

vanzelf met d’n eb door het riool-
stelsel naar de rivier. Buitendijks
zat parlevinker Van der Meijden.
Toen vader zelf nog jong was,
mocht hij wel eens mee. Wat hem
daarvan bijgebleven is, was het fa-
belachtige opsluitingsvermogen
van Van der Meijden. De schip-
persvrouwen namen soms wel
dertig tot veertig verschillende din-
gen. Stond alles al aan boord bij
zo’n vrouw, moest van der 
Meijden de rekening nog opma-
ken. Hij wist zich dan feilloos al die
produkten voor de geest te halen.
Iets verderop lag dan weer binnen-
dijks de lange stoep, wat nu de
van Damstoep is. Dat was 2 keer
lopen voor soms een kropje sla en
een half bosje selderij.

U zult al wel begrepen hebben,
dat al die groentehandelaren hun
dorp niet in wijken hadden ver-
deeld, maar door heel het dorp

heen ventten. Van de Kaai tot den
Bout. Hun vervoermiddel had dan
ook nogal wat te lijden. De Van
Iperens deden het niet voor niets
met paarden. Tevens kon men
deze dieren op het land inzetten
voor de ploeg. De auto had het
daarintegen zwaar te verduren. De
motor werd naast nooit warm,
kwam bijna nooit op toeren, je
moest veel remmen en snelheid
was een vrij onbekend begrip.
Bepaald geen positieve tendensen
voor het welzijn van je voertuig.
Stilstaand aan je stuur draaien om
weg te komen was ook al zoiets.
We hebben op een gegeven mo-
ment een Opel Blitz gehad waar
een kwartslag speling op het stuur
zat. Ongelooflijk. Maar ja, wat gaf
het; steeds hooguit maar een paar
honderd meter rijden, en je was
weer bij de volgende klant.

Voorgaand heeft u zo in het alge-

De Nieuweweg, Hardinxveld (ca 1935). In de sloot zijn heel wat rotte appels en peren verdwenen.
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meen kennis kunnen nemen van
het fenomeen groentehandelaar.
Het is nu de bedoeling dat wij de
zaken wat meer gaan uitdiepen.
Vooreerst hoe bekwam men de
koopwaar? Reeds bekend is u dat
de meesten een eigen tuinderij
hadden. Dit besloeg natuurlijk
nooit het complete assortiment en
tevens niet het gehele jaar. Een
van de mogelijkheden was de vei-
ling, een andere de grossier. De
veiling bood natuurlijk wel een
breed scala, maar nooit het com-
plete assortiment. Het inkopen
daar was en is ook een vak apart.
Het mag bekend verondersteld
worden dat u weet hoe een veiling
werkt. Een grote klok, de zgn. vei-
lingklok, beheerst het gehele ge-
beuren. Deze klok loopt b.v. van
tien gulden naar 0 cent. U, als
koper, heeft een vaste plaats in
een van de banken. Voor u be-
vindt zich een drukknopje, dat in
verbinding staat met de klok en te-
vens met een tableau bij de vei-
lingmeester. Des te eerder u nu
op dit knopje drukt, des te duurder
heeft u het product ingekocht. Het
is de kunst om zo lang mogelijk te
wachten, en toch niet steeds een
ander voor te hebben die het pro-
duct wat u heb ben wilt voor uw
neus wegkoopt. U drukt b.v. als
eerste af op een partijtje snijbo-
nen. Inkoop fl. 1,10. Het volgende
partijtje snijbonen dat aangeboden
wordt, wordt “geklokt” voor 70
cent. U heeft als eerste duidelijk te
duur gekocht. Wat voor de een nu
de inkoopprijs is, is voor de ander
de verkoopprijs. Het is niet de
kunst om te bepalen hoeveel er
wordt aangeboden, dit kan men
van te voren zien en bepalen in de
veiling hal. Veel meer de vraag naar
een bepaald product inschatten is

het probleem. Dus hoeveel kopers
er voor een bepaald product zijn.

De veiling waar men uit Hardinx-
veld op aangewezen was, was in
Gorinchem. Aan de Schelluinse-
straat. Men was dan zowel als tuin-
der en als inkoper lid. Een
zogenaamde coöperatie. Men was
dus tevens aansprakelijk voor de
winst. Dat was natuurlijk altijd
goed, maar ook voor de verliezen
die geleden werden. Zover ik weet,
zijn de leden nooit aansprakelijk
gesteld. En de winsten werden
omgezet in investeringen. Voor
niet-ingewijden is het volgende
wel een leuke wetenswaardigheid.
Als er een te groot aanbod is,
draait een product door. De tuin-
der vangt dan in principe niets. Nu
is er een zogenaamde minimum-
prijs. Een krop sla wordt b.v. onder
de vijf cent niet meer verkocht. De
tuinder ontvangt dan zijn mini-
mumprijs. Voor sla was dit zover ik 
nog weet drie cent. Dit bedrag
kwam ongeveer overeen met de
directe veilingkosten.
Een andere manier van inkopen

was dus bij de grossier. Een man
die jarenlang bijna alle Hardinx-
veldse groentehandelaren bevoor-
raadde was A. Bron. Hij woont nog
altijd op de Parallelweg. Voor de
groenteboer gemakkelijk om bij
hem in te kopen, denk onder an-
dere maar aan de tijdwinst. De an-
dere kant van het verhaal is
natuurlijk dat je concurrentiepositie
wat minder is. De veiling kon na-
tuurlijk heel wat lucratiever zijn.
Voor fruit waren er enkele moge-
lijkheden. Van Leeuwen uit Gorin-
chem was er een van. Tevens het
nog altijd bestaande bedrijf Brui-
gom en Visser. Voor Hollands fruit
kon men terecht bij ‘t Lam uit het
Land van Heusden en Altena, en
Freek de Bruin uit Herwijnen, een
altijd welkome gast die een onna-
volgbaar leuke babbel bij zich had.
Aardappelen werden onder andere
ingekocht bij Dekker uit Veen. De
andere producten werden zo te
hooi en te gras ingekocht. U heeft
op deze manier kennis kunnen
nemen van hoe de gemiddelde
groentehandelaar aan zijn waren
kwam. Ook nog een manier
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waarop men aan zijn groenten
kwam was via de andere tuinders
die er in ons dorp waren. Van Win-
gerden, op de Parallelweg, waar
nu Kees de Zeeuw zit. In het
Kromme Gat zat Wout Slob, een
zeer kundige tuinder. Van thuis
herinner ik mij ook nog de grote
partijen appels, peren en aardap-
pels die er in de herfst werden in-
gekocht. Een zogenaamde
wintervoorraad. Hier kon men heel
goed mee zijn. Soms pakte het
verkeerd uit. Je wist wat je ervoor
betaald had, maar je wist eigenlijk
nooit wat de prijs in het voorjaar
ging doen. De algemene regel was
wel, dat in de winter de prijzen
omhoog gingen. Zeker dus in het
voorjaar zo tegen de nieuwe oogst
aan. Als die prijzen dus omhoog
gingen, zat je natuurlijk goed. Had
je echter een zachte winter, of viel
de verkoop nogal tegen, dan viel
het zelfs weleens niet mee om
eigen geld terug te beuren. Dus er-
voor te ontvangen, wat men er-
voor gegeven had. ’Zaken doen is
niet altijd een lucratieve bezigheid’.

Particulier werd natuurlijk ook wel
eens wat ingekocht. Een leuk ver-
haal uit die tijd is het volgende:
Achter de oude pastorie in de Peu-
lenstraat lag een vrij grote boom-
gaard. Zoveel fruit was natuurlijk
veel te veel voor onze dominee.
Ds. Bakker vroeg pa om wat fruit
over te nemen. Eerst eens wezen
kijken of het een beetje aan te
zien was. Niet te veel wormsteek
of vervormingen. Er werd tot koop
besloten. Op een middag reden
we er heen. Voor degenen die Ds.
Bakker nooit hebben gekend, dit
was van postuur een klein per-
soon. Tevens was zijn leef tijd al
wat gevorderd. Om nu toch fruit te

kunnen plukken, bediende hij zich
van een oude hen gel uit de kerk.
Dit is een hele lange, buigzame
stok met aan het einde de collec-
tezak. Ik zie het nog voor me: een
kleine dominee in het zwart, peren
plukken met de collectezak.

Om de supermarkt het hoofd te
kunnen bieden werd er begin zes-
tiger jaren besloten tot oprichting
van een gezamenlijke inkoop op
bijartikelen, dus blik- en potgroen-
ten, frisdrank, noten e.d. California-
soepen werden rechtstreeks bij de
fa brikant gekocht, door tussen-
komst van een vertegenwoordiger
wel te verstaan. Zij hebben zelfs
een poosje de alleenverkoop voor
ons dorp gehad. Aldus ontstond
de D.E.S.: Door Eendracht Sterk.
Centraal adres was Jochum van
der Plas. Grote vrachtwagencombi-
naties met frisdrank Herschi. Al-
leen verkoop voor de
groente handel. Liep als een trein.
Grote partijen fruto blikgroenten,
een speciaal etiket voor de groen-
tehandelaren. Kwam gewoon bij
Hak of Veluco vandaan. Ook vele
andere “bijproducten”. Toch
stroomt het bloed waar het niet
gaan kan. Zo stiekempjes weg
waren er weer enkele leden die
apart gingen inkopen. Men was
dan weer uniek. Met als gevolg dat
ook de verkoop via de vereniging
kleiner werd. Dus dan weer min-
der kwantumkorting. Zo ging ook
dit weer ten onder. Heeft, dacht ik,
twaalf jaar bestaan. Met dien ver-
stande, dat de laatste jaren werd

samengewerkt met Gorinchem.
Met het venten waren we de vo-
rige keer gebleven op den hoek.
We zullen nog een stukje verder
gaan. Net voor d’n hoek zat een
bakkerij van Van Bergeyk. De vader
Van Bergeyk woonde in een hou-
ten bungalow achter de bakkerij.
Een genoeglijke oude baas, die
veel van dieren hield. Waar nu de
Bredeway is, had hij twee of drie
kampen grasland waarop schapen,
eenden, kippen en der gelijke die-
ren liepen. Het brood dat men in
de bakkerij overhield ging naar de
dieren. De eie ren van de kippen
en eenden gingen op hun beurt
weer naar de bakkerij voor de cake
e.d. Toen de gezamenlijke bakkers
besloten om samen verder te
gaan, werd er naast de houten
bungalow een pand neergezet, de
Saba.
Voor die tijd een moderne bakke-
rij. Ook alweer geschiedenis. Het
gebouw is er nog. Er wordt geen
brood meer gebakken, maar er
worden nu pinda’s gebrand voor
verschillende firma’s waaronder de
Hardinxveldse groothandel in
noten en zuidvruchten de firma
J.W. Klijn.
In de bocht begon de buitendijkse
bebouwing weer. In de herfst en
winter stond het hier bij verschil-
lende mensen nogal eens blank
vanwege de hoge waterstand. Dit
kon je overkomen tot de boog-
brug. Daar lag in mijn jongste jaren
reeds de rijksweg, die toen alleen
nog maar bestond uit een twee-
baansweg. Er stonden betonnen
palen langs, met een soort stalen
banden ertussen gespannen. De
voorlopers van de vangrail. 
Terug naar d’n hoek. In de bocht
zat buitendijks eerst een boerderij.
Eigenaar De Jong, die aan d’n
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overkant op Engelbrechts plekje
zijn weiland had. Vader vertelde
ons wel eens, dat toen hij nog
jong was, men de koeien bij dood-
tij de rivier over liet zwemmen.
Doodtij is het moment tussen eb
en vloed wanneer er bijna geen
stroom is. Waar de boerderij stond,
staat nu het huis van tandarts Van
Eck. Naast de boerderij zat een
kruidenier, Van Tuil. Echt een
buurtwinkel. We stonden eens in
de winkel met een bestelling, toen
net een van de buurtbewoners
binnenkwam met de broek op half
zeven. Een rol pleepapier was de
bestelling. Was thuis op zeker?
Mooie vierkante stukken snijden
met het broodmes. Een gaatje erin
waar een touwtje doorheen ging.
Dat was je W.C.-papiertje.
Ook waren er nog enkele klanten
binnendijks voor we bij bakker Van
der Linden aankwamen. Een heer-
lijke lange leuning om naar bene-
den te glijden en dan stond je
voor de woning van Van Harten,
voor zijn pensionering schipper
van de Esso 60. Achter zijn huis
liep dan een slootje, daar overheen
een plank, en dan stond je weer
op de lange stoep. Naast Van Har-
ten stond een dubbel woonhuis.
Voor een van die woningen zullen
we even de winteraardappelen be-
zorgen. Alhoewel even? Met een
baal van 50 kilo piepers op je nek
de stoep af. Achterom, en dan ei-
genlijk een te kleine deur door.
Een halve draai maken en door
naar de voorraadkelder. Tussen
van alles en nog wat doorlaveren,
en achterin dus weer eigenlijk
tegen d’n dijk aan je vrachtje in
een houten kist deponeren. Poei-
eren met kiemremmer, en zo een
keer of vijf zes de dijk op en af.
Dan had men een wintervoorraad

aardappelen. Op deze manier was
men gevrijwaard van prijsschom-
melingen. Wat een gezeul. Ik heb
me nooit goed voor kunnen stel-
len hoe ze dat op de graanmolens
deden met 80 kilo balen. Wel
eens een molenladder beklom-
men? Een vak apart. En dan met
een baal van 80 kilo op je nek.
Nee liever niet. Er werd daarom
natuurlijk ook wel getakeld.
Naast bakker Van der Linden
woonde een oom van ons, die
bakkersknecht was bij Van der Lin-
den. Ook werd door vader tijdens
het venten nogal eens koffie ge-
dronken. Ook hier weer een sterk
verhaal. De buitendeur van dit huis
zat vooraan opzij. Een motorrijder,
die de bocht eens te snel nam,
knalde de deur er finaal uit, en
“parkeerde” op deze wijze zijn
voertuig in het toch al smalle gan-
getje. Een vreemde gewaarwor-
ding moet dat zijn geweest.
Er schuin tegenover, in het huis
van Van ‘t Hoff, is enige tijd een
soort drukkerijtje gevestigd ge-
weest. Geestelijke geschriften wer-
den hier gedrukt, die gratis door

heel Hardinxveld werden ver-
spreid. Of ieder het op prijs stelde?
In ieder geval kon Douwe van Win-
gerden op deze manier zijn gods-
dienstige opvattingen kwijt aan zijn
dorpsgenoten.
Enkele panden verderop stond
een kantoorgebouw van hem, dat
helaas is afgebrand. Dit stond
naast melkboer Ruitenburg. Achter
deze huizen zat aan de rivier nog
een parlevinker. In die tijd zaten er
tussen de scheepswerf de Mer-
wede en de boogbrug vier parle-
vinkers. Ook dit is alweer verleden
tijd. Toen was het nog mogelijk
om te parlevinken. Ziet u ze nog
gaan, die lange sleepkasten achter
een vaak kleinere sleepboot? De
spitsen, kempenaars, luxe motors,
zoals de beurtscheepjes in vakjar-
gon veel werden genoemd en vele
andere scheepstypen. Tjalken, klip-
pers enz. enz. Het ging allemaal
nog niet zo snel. Dus de parlevin-
ker kon gemakkelijk langszij
komen.
Eigenlijk was het stukje rivier dat
achter deze huizen liep een stukje
uitloper van de Giessen. Waar nu
de steenbergen van de gemeente
liggen had je in mijn schooljaren
het Diepje liggen. Het zal u duide-
lijk zijn dat toen de rijksweg er nog
niet was, het Diepje in de rivier uit-
mondde. De ark die langs het
fietspad ligt dat naast de rijksweg
richting Sliedrecht  loopt, ligt dus
buitendijks in de monding van het
diepje.

Wordt vervolgd

Dit artikel verscheen in drie delen in ons

Mededelingenblad van september 1991

en februari 1992. Het laatste deel hiervan

willen we  in het volgende Mededelingen-

blad plaatsen. (red.)
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Langs de deur (Vervolg)

Bas Klop, uit Den Bout. Hij werkte bij 
groenteboer Den Breejen, bovenaan de 
Wilhelminalaan.
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Het geslacht (van) Mui(j)lwij(c)k
Enkele wetenswaardigheden (6)

Arie  Verhoef

Zo langzamerhand komen we aan het eind van de serie over
het bovengenoemde geslacht. 
Deze keer een stukje over de min of meer vermaarde tweeling-
zusters Jacomina en Catharina van Muijlwijck uit Dordrecht.
Zij waren kinderen van Franck Willemsz van Muijlwijck en
Helena Jacobsdr. Cool en kleinkinderen van Willem Cornelisz
van Muijlwijck, burgemeester van Rotterdam van 1572 tot
1574. Vader Franck vertrok naar Dordrecht nadat hij zijn
huis genaamd de “Sampson”, dat hij voor de helft bezat,  in
het westen van Rotterdam, in 1587 verkocht aan Geerlof
Jansz Cluijt van Vorenbroeck. Hij werd ca. 1555 geboren en
trouwde op 22 januari 1581 met Helena, ook wel Heijlcken
genoemd.  Hij overleed in 1603. Zijn vrouw hertrouwde na
zijn dood met Frento Indericksz van Enkhuizen.

Franck stichtte in 1594 het Frankenstraatje in Dor-
drecht en in 1599 het Vlaemsche Straetje. De tweeling
werd in ongeveer 1598 of enkele jaren daarvoor ge-
boren. Er waren nog minimaal 3 oudere broers t.w.
Willem, Cornelis en Peter, waarvan de dopen in de
doopboeken in Dordrecht zijn te vinden. Van Jaco-
mina en Catharina is niet bekend waar en wanneer
zij gedoopt zijn. 
De tweeling groeide op in Dordrecht en viel naar-

mate zij opgroeide meer en meer in de smaak bij het
mannelijk geslacht. Catharina verkreeg plaatselijke
vermaardheid als dichteres. Jacomina trouwde in
1617 met mr.Leonard Cats, een neef van Jacob Cats,
Raadspensionaris van Holland, ook wel Vader Cats
genoemd vanwege zijn opvoedkundige publikaties.

Leonard werd ca.1585 geboren in Brouwershaven als
zoon van Cornelis Cats. Hij studeerde rechten in Lei-
den vanaf 1606 en legde in 1614 de eed als advocaat
af voor het Hof van Holland. Na zijn huwelijk met Ja-
comina vestigde hij zich in Middelburg en werd op
24 oktober 1625 benoemd tot lid van de Raad van
Vlaanderen. Hij overleed in december 1639 in Mid-
delburg. Het echtpaar had één zoon, Cornelis ge-
naamd, gedoopt op 14 december 1625 te Middelburg
en overleden in 1638. De overlijdensdatum van Jaco-
mina heb ik tot heden niet kunnen achterhalen. 
Jacob Cats adoreerde Catharina van Muijlwijck, zo
blijkt uit enkele geschriften. In 1618 stuurde hij haar,
vergezeld van een brief, het aan haar opgedragen ge-
dicht “Harders-clachte”.

De brief, in dichtvorm, luidt als volgt:

Jonck-vrou, ick send’ u van Grijpskerck, Een Harders-clacht, een boere-werck, 

Want als wy zijn int boeren landt, soo zijn wy boeren in verstandt.

En als wy gaen doort vrye velt, wert ons den gheeszt oock vry ghestelt;

Al schuttet Daphnis uytte mou, niet, als den Haechschen Minnaer sou,  

Ey lieve! gheef den Boer verloff, hy can gheen streken van het hoff.  

Al woont misschien een goet ghesel, maer in een hutt’, off op een stel,  

Al is hy ront, ghelijck een cloen, Noch weet hy schoone voor te doen,  

Jndien de wespe vande Min, hem leyt en prickelt inde sin.  

Ghy siet dan hier een vryers aert, Ghy siet wat ‘t samen dient ghepaert;  

En wat niet wel en voucht by een, oock condy mercken int ghemeen,  

Dat niemandt hier ter werelt leeft, die niet zijn onghemack en heeft;  

En weder dat een billick mensch, in cleyne dinghen vint zijn wensch.  

De rest is jock, en dient wel meest, tot cort-wijl van een drouven gheest;  

Doch, onder jock, schuylt somtijts wat, dat dienstich is, te zijn ghevat.  

Ick bidd u, Jonck-vrou, voor’t besluyt, coom herwaerts aen, coom noch eens uyt,  

Coom ons besoucken op het lant, ick sal u leyden metter hant,  

Waer onszen Daphnis hem onthiel, als hem dit Claegh ghedicht ontviel.  

FINIS.

Jacob Cats

Het geslacht Muilwijck_Mededelingenblad HV  3-12-2014  15:16  Pagina 23



Of de afbeelding hierboven werkelijk Catharina van
Muijlwijck moet voorstellen is hoogst twijfelachtig.
De afbeelding is wel opgenomen in de bundel Ma-
echden-plicht, waarin het gedicht Harders-clachte is
opgenomen. 
Dit pastorale gedicht is te lang om in dit bestek in
zijn geheel op te nemen. Het beslaat maar liefst 12
pagina’s in de bundel. De liefhebbers kunnen het
eventueel downloaden van de digitale bibliotheek
voor de Nederlandse letteren (www.dbnl.nl) Hierna
enkele strofen uit dit gedicht.

Het begint als volgt:
Aen de eerbare, seden-riicke, segen-riicke ionck-
vrov Catharina van Mvylwiick.

“Op een soete Meye-nacht Daphins op sijn Liefje dacht; 

Al was heel de cudd’ in rust, Slapens hadd’hy geenen lust. 

Opte wegh was gheen gheril, Vee en honden laghen stil, 

En de voghels al-te-mael; Maer alleen de Nachtegael, 

‘s Nachts te singhen wel ghewent, Sat, en fleuyte daer on-

trent. Daphnis sagh de zilv’re maen  Drouvich aen den

hemel staen, Hy ging dwalen, by haer licht, Buyten alle

mans gesicht. 

Tot hy vont een eenich velt, Daer hy sick heest neer-ghestelt,

Daer hy met een tranen-vloet Wt ging storten sijn ghemoet.”

Hij beschrijft in het gedicht uitvoerig het landschap

van Walcheren, zoals dat er toen uit zag. Al dwalende

gaat hij bij het licht van de maan verder tot hij uit

komt bij zijn buitenhuis “De Munnikenhof”

Daer een houve staet gheboort 

Met haer boomgaert zuyt en noort

En den dool-hoff in het west Daer het fruyt is alder-best

Note-bomen op een ry Staender neghen en daer by

Is ter zijden aff een kant Dicht met dooren-haegh beplant,

enz. enz. 

Bij de brief was onderstaande gravure opgenomen,
waarop verscholen achter het Munnikenhof een her-
der (de dichter?) zich met zijn schapen ophoudt. 
Behalve dit gedicht van Jacob Cats, schreef Corn.
Boey een Latijns lofdicht op Catharina, dat is opge-
nomen in: Jac Lydius. “Vrolicke uren des doodts”
(Dordrecht, 1640).

Catherina trouwde op 19 september 1921 in ’s-Gra-
venhage met Frederik Riccen (of Rixen), kastelein
van Purmerend. (kastelein betekent in dit geval Rent-
meester of plaatsvervanger van de Kasteelheer). Het
echtpaar kreeg twee dochters, Helena en Margrieta,
geboren rond 1624 en 1625. Margrieta trouwde in
1657 in Hoorn met Adriaan van Bredehoff. 
Catharina overleed al in 1631. In de Grote Kerk der
Ned. Hervormde gemeente van Purmerend, ge-
bouwd 1851-1853, ter plaatse van de in 1850 afgebro-
ken laat-gotische kerk, bevindt zich nog een wit- en
zwartmarmeren epitaaf voor Frederik en Ventidius
Riccen en Catharina van Muijlwijck.  

Bronnen: 

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.

Wikipedia

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

Erfgoedcentrum Diep

Family Search
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Het geslacht (van) Mui(j)lwij(c)k (vervolg)

De Munnikenhof, Grijpskerk

Catharina van Muijlwijck
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In memoriam
Ons bereikte het onverwachte be-
richt dat de heer Lodewijk Ver-

steeg, heer van
Giessendam
op 17 mei
2014 in Vlis-
singen is over-
leden. Een
stukje van zijn

levensgeschiedenis is beschreven
op blz. 29 van het Mededelingen-
blad. Helaas heeft hij dit niet meer
kunnen lezen. 
Overigens staat er in het artikel
over Lodewijk Versteeg een ge-
deelte dat overgenomen is uit het
boek “Heerlijkheden rond Gorin-
chem” over heren, ridders en kas-
telen, van Peter de Jong.
Wij hebben verzuimd de bron te
vermelden. Bij deze.

Van Klaas Egas 
‘’Het was weer een genoegen om
het mededelingenblad door te
lezen. Leuke artikelen, die laten
zien dat het om (een) interes-
sante, leerzame hobby(‘s) gaat.
Op blz. 10 staat links onderaan
een “verzuchting” van vrijwilligers,
waar onvoldoende gebruik van
wordt gemaakt. Ik zou zelf wel van
die dienst willen gebruikmaken en
ben ook al enkele malen op be-
zoek geweest. Maar om nou regel-
matig vanuit Lisse die reis te
maken... Ik zou me kunnen voor-
stellen, dat ik opzoekvragen van
deze soort kan verzamelen en dan
een of twee keer per jaar zo’n
lijstje naar u kan e-mailen. Op die
manier hebben de vrijwilligers in
elk geval wat werk “op de plank”
voor als de aanloop tegenvalt. Is
dat een idee? Zo ja, dan kunnen
ook andere “buitenafleden” er ge-
bruik van maken.

Op blz. 26/27 staan enkele foto’s
waar ik belangstelling voor heb. Ik
zou graag een scan ontvangen van
de briefkaart (de voor- en de ach-
terzijde a.u.b. apart) en van het
boodschappenboekje. En als u ook
nog objecten hebt van andere win-
keliers met de naam Egas, dan
houd ik mij eveneens aanbevolen.
Dit alles in het kader van de ont-
wikkeling van een parenteel “Egas”
(vanaf de eerste: Antonie Egas te
Boven-Hardinxveld), waarbij wij
voornemens zijn dit uit te bouwen
tot een boek. Vanwege de be-
hoefte aan illustraties zie ik aanko-
men, dat wij nog vaker de H.V.
nodig zullen hebben. (Wij is: Jan
Nicolaas Egas te Wormer en on-
dergetekende, bijgestaan door Jan
Egas Czn. en Jan Egas Jzn te Har-
dinxveld en Marieke de Jong uit
Haarlem. Marieke is dochter van
een Egas-dochter uit Gorkum)’’.

Voormalige bakkerijen
Op onze vraag om informatie over
voormalige bakkers in Hardinxveld
en Giessendam, kregen wij al aar-
dig veel informatie binnen. Foto’s
en wetenswaardigheden over de
vele bakkerijen langs de dijk en in
het centrum van het dorp. Wij wil-
len de publicatie eind 2015 uitge-
ven. Alle informatie, foto’s e.d. zijn
nog steeds welkom, want van veel
bakkerijen waarvan wij weten dat
ze er waren, hebben we nog niets.
Wel kregen we te horen van een
kleindochter van Henderkien Leeu-
wis, Hilde Leeuwis, dat haar oma
momenteel foto’s en informatie
verzamelt over bakkerij Leeuwis
aan de Binnendams.

Bakkersdochter Annie Klop-Vlot
verzamelt momenteel ook materi-
alen en documentatie.
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Reacties op het Mededelingenblad
ad zomer 2014
J .  F .  Teeuw-van der  Plas

Peet van Bergeijk

Cees van Ballegooien

Huug Noordermeer

Nick de Jong

Hans Westerhout

Wim Benders

Van der Linden

Vlot

De Vos

Jan de Krijger Sr. en Jr.

Aart de Voogd van-Straten

Boerman

Gerrit van der Hoff

Jan de Grijp

Omke Kruizinga

Siem Suiker

Kees van Iperen

SABA

Nout

Van der Grijn

Benders

Van Mil

De Pauw

Klootwijk

Leeuwis

�

Bakkers vanaf 1935:

reacties mededelingen_Mededelingenblad HV  3-12-2014  15:22  Pagina 25



Op 11 september j.l. onthulde minister Jet Bussema-
ker bij de Ridderzaal in Den Haag het eerste nieuwe
Rijksmonumentenbord. Dit bord is ontwikkeld door de
RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) vanwege
de groeiende vraag naar herkenning van monumen-
ten vanuit monumenteigenaren en het publiek. Voor
de introductie, levering en productie van de nieuwe
monumentrenborden werkt de RCE samen met de
ANWB.

Het Rijksmonumentenbord maakt tegelijkertijd een
einde aan de verwarring die soms ontstaat over het
“blauw-witte” schildje. Ten onrechte wordt vaak ge-
dacht dat dit schildje aangeeft dat een gebouw een
Rijksmonument is. Dit is echter onjuist. Dit schildje is
in 1954 in het leven geroepen door de Verenigde Na-
ties en heeft als doel om cultureel erfgoed in tijden
van oorlog van aantasting te vrijwaren. Militairen dien-
den gebouwen met een blauw-wit schildje te ontzien.

Het leek ons als Historische Vereniging een goed idee
om ook de Rijksmonumenten binnen onze gemeente
te voorzien van het nieuwe bordje om zodoende de
herkenbaarheid te bevorderen.
Om die reden zijn onlangs 10 bordjes besteld  welke
binnenkort ter hand zullen worden gesteld aan de ei-
genaren van de plaatselijke Rijksmonumenten. Dat
zijn er in totaal 10.

Voor wie goed heeft geteld komt het totaal aantal
Rijksmonumenten in onze gemeente op 11.
De grenspaal op de Dam krijgt echter geen bordje
omdat het daaraan niet is te bevestigen zonder het
monument te beschadigen.

Hieronder nog even voor alle duidelijkheid de lijst met
“onze” Rijksmonumenten.
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Nieuw bordje voor Rijksmonumenten

De Koepel Het Laantje 1 Midden 19e eeuw
Boerderij Binnendams 4 18e eeuw
Boerderij “De koperen knop” Binnendams 6 Mogelijk eerste kwart 19e eeuw
Boerderij Binnendams 14 Mogelijk 18e eeuw
Boerderij Binnendams  16 18e eeuw?
Boerderij Binnendams 26 Mogelijk 18e eeuw
Tiendwegse molen Binnendams 30 1906
Peulenstraat 234 Kerktoren 1821
Peulenstraat bij 238 Grenspaal Derde kwart 18e eeuw
Buitendams 4 Woon-winkelhuis 1778
Rivierdijk 420 Watertoren 1923

Afmeting: 10 x 15 cm.
Kleur: Wit met oranje rechterbenedenpunt en
zwarte tekst.
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Binnendams 6, 
Boerderij De Koperen Knop,
streekmuseum

Binnendams 14, 
Boerderij waarvan het woon-
gedeelte een rieten wolfdak, een
afgeknotte puntgevel met vech-
tingen en vensters met  ten dele
de oude roedenverdeling heeft.

Binnendams 4, 
Boerderij onder rieten zadeldak
met uitbouw onder zadeldak
rechts.
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Het Laantje 1, 
Gepleisterd 
6-hoekig gebouwtje met
spitsboogvensters, waarin 
authentieke ruitvormige 
roedeverdeling. 

Binnendams 16, 
Fraaie boerderij onder rieten
zadeldak met rechts inrijdeur
en voorgevel met vlechtingen,
waarin vensters met luiken en
20-, 9- en 6-ruits roedenver-
deling. Zoldervensters met
tweelingkozijnen.

Binnendams 26, 
Boerderij (pseudo-krukhuis), op
L-vormige grondslag onder rieten
dak.
Deze boerderij is verbrand, maar
wordt momenteel herbouwd.

Nieuw bordje voor Rijksmonumenten (vervolg)
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Binnendams 30, 
Tiendwegse Molen (1906)

Peulenstraat 238,
Een hardstenen grenspaal met
wapens, kroon en opschrift: 
‘’Hardinxveld’s eynde” (18e eeuw)
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Peulenstraat 234, 
Kerktoren Nederlands Hervormde Kerk (1821)

Buitendams 4, 
Pand met kapverdieping onder
pannen zadeldak (1778)

Rivierdijk 420, 
Watertoren (1923) �

Nieuw bordje voor Rijksmonumenten (vervolg)
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Tijdens de eerste oorlogsdagen in mei 1940 fietste ik
met een schoolvriend op het fietspad langs de nog
niet officieel geopende A-15 richting Gorcum. Het zal
11 of 12  mei geweest zijn. We waren enkele kilome-
ters vanaf de dijk richting Gorcum gefietst toen we in
het zuiden vage schoten hoorden en het gebrom van
vliegtuigen. Er waren meen ik twee toestellen hoog in
de lucht waarvan wij dachten dat ze elkaar beschoten.
Nieuwsgierig als jongens zijn, gingen we op het ver-
hoogde deel van de Kanaaldijk staan. Ineens zien we
recht voor ons een enorme zuil opstijgen, die we aan-
zagen voor grond of zand, van misschien wel 100
meter hoog. In die zuil bevonden zich schotten, plan-
ken, maar ook lichamen die met armen en benen
zwaaiend rond buitelden. Het eerste waar we aan
dachten was dat er een enorme ontploffing op het
kerkhof in het Kromme Gat plaats vond. Het was iets
onwerkelijks. Lijken en doodkisten hoog in de lucht
vliegend in een hoge smalle zuil. Een bom uit die
vliegtuigen kon de oorzaak niet zijn, daarvoor waren
ze te ver weg.
Onmiddellijk zijn we omgekeerd en via de dijk naar
het Kromme Gat gefietst. Bij het kerkhof aangekomen
zagen we noch levende noch dode mensen. Het was
er vredig stil en alles stond en lag er nog zoals altijd.
We fietsten verder tot we een man zagen lopen aan
wie we vroegen of er in de buurt een ontploffing was
geweest. De man zei dat hij inderdaad een grote klap
en een geruis had gehoord. In de polder achter zijn
huisje was alles rustig, daar waren een paar mannen
gewoon aan het werk. Het geluid moest dus wel van
de rivier gekomen zijn. We konden niet op de rivier
kijken omdat de uiterwaard, die door sommigen de
Koffiepolder en door anderen de Buitenwei genoemd
werd, bijna geheel begroeid was met griendhout en
aan de kant van de rivieroever met hoge bomen. 
Aan de buitenkant van de dijk stonden enkele huisjes
bij het restant van een schuur dat in de volksmond de
“hooipors” werd genoemd. Op de werf stonden twee
vrouwen in de toentertijd klassieke houding, met hun
handen onder de lange schort die ze over hun even-
eens lange rokken droegen, druk te redeneren. Ken-
nelijk was het onderwerp van hun gesprek niet vrolijk
want ze keken nogal bedrukt. Ze zagen dat wij in de
richting van de rivier keken. Eén van de vrouwen, ik
meen de vrouw van Rooie Toon, die ons zag, kwam
wat dichterbij. Zij vertelde dat een  buurman die ach-
ter de huizen aan de rivierkant aan het werk was, had

verteld dat hij een scheepje met bemanning en al in
de lucht had zien vliegen. Eerst was er een zuil water
en even daarna een zware klap.
Toen we verder fietsten, was er vanaf het kale stuk,
naar ik meen een voetbalveld, niets op de rivier en
ook niets vanaf De Rokerij te zien. Wel waren er meer
mensen op de dijk dan normaal en ze praatten wat
bedrukt over de scheepsramp. Slechts een enkeling
had het zelf zien gebeuren, want de klap van de ont-
ploffing was pas te horen toen de zuil water al weer
bijna beneden was. Lager, langs de waterkant, dreef
wat hout. Verder zal de stroom alles wat drijven kon,
hebben meegenomen.

Het was in die vijf oorlogsdagen op ons dorp verder
rustig. Wel hoorden we zo nu en dan schieten en in
het westen een aanhoudend zwaar gedreun dat erg
lang duurde. Later hoorden we dat de stad Rotterdam
door de Duitse luchtmacht voor een groot deel in
puin was gebombardeerd. Ook het bombardement
op Bleskensgraaf hoorden we. Dat waren enkele doffe
knallen en wat geratel. Enkele uren na dat bombarde-
ment vermoedden we dat daar de kerk was getroffen
omdat een half verbrande  bijbelbladzijde  op de dijk
neerdwarrelde. Dat was indrukwekkend. Jammer dat
ik ben vergeten wat op dat blad gedrukt stond.
Over het vergane scheepje repten later weinigen
meer. Je keek meer naar vliegtuigen die soms een
luchtgevecht leverden en na een dag of zes ver-
scheen een kleine colonne Duitse soldaten. De ge-
dachten van de mensen werden teveel in beslag
genomen door zorgen over onze eigen soldaten die
ergens in gevaar verkeerden tijdens de gevechten.
Velen maakten zich ook zorgen over familieleden in
het zwaar gebombardeerde Rotterdam. 

De plaatselijke weekblaadjes hebben misschien een
paar regels aan de ramp gewijd. Men veronderstelde
dat het schip op een mijn was gelopen. Maar hoe
kwam die mijn daar terecht?
En als je op de dag van vandaag in Boven-Hardinxveld
ernaar vraagt, dan weet men er meestal weinig over
te vertellen. Een enkeling heeft er zijn ouders wel
eens iets over horen vertellen. Het is 74 jaar geleden.
Dus van de paar mensen die het hebben gezien, zul-
len er weinig nog in leven zijn.

In de zomer van 1940 kwam er op De Rokerij een fa-

31 JAARGANG 36 - WINTER 2014

Het ontplofte motorschip op de Merwede
Huib de Kok
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milie wonen, een echtpaar met dochter, genaamd De
Vries Daniël. Een zoon van die familie was bij de ramp
omgekomen en nog niet gevonden. Dat was de reden
dat ze dicht bij de rampplek gingen wonen. Het enige
wat ik me nog van die mensen herinner was dat de
dochter verkering kreeg met ene Bram en naar ik
meen ook met hem trouwde.
Dan nog iets, waar ik nu bij het schrijven, mezelf ver-
wijt dat ik aan het volgende geen aandacht heb be-
steed. Decennia geleden kwamen bij mij jongetjes
aan de deur met wat menselijke skeletdelen, ribben
en een stukje schedel, bij het spelen gevonden op
een zandplaatje aan de Merwedeoever. Nu is daar de
reparatiewerf van scheepswerf Neptune.
Ik heb de jongens naar de politie verwezen omdat ik
zelf druk was met mijn werk en activiteiten voor ar-
cheologie, streekstichting enzovoort.
Het zit mij, als ooggetuige van de ramp nog steeds
dwars dat er zo weinig van de ramp bekend is. Als er
eventueel wat over is gepubliceerd, dan is me dat ont-
gaan.

Het was mijn bedoeling om via dit stukje geschiedenis
wat meer te weten te komen over het hoe of wat van
de scheepsramp door aan de lezers enkele vragen te
stellen. Maar zover kwam het niet. Toen ik met Arnold
de Haan het onderwerp besprak herinnerde hij zich
dat hij er wel eens iets over gelezen had. Hij vond op
internet, onder het hoofdje ‘Het Verhaal Bewaard’ in-
derdaad een verhaal verteld door  Gillis van Hamel,
zoon van Andries Hamel, geboren in 1907 en overle-
den11 mei 1940. Deze Andries Hamel was een van

de slachtoffers van de scheepsramp, wiens lichaam
12 dagen na de ramp was aangespoeld in een haven
van Dordrecht. De zoon Gillis was drie jaar toen de
ramp plaats vond. Hij wist wel dat zijn vader was ver-
dronken maar verder was hem weinig meer bijgeble-
ven. Hij kon zich hem ook niet herinneren.

De zoon schreef het volgende: “Toen mijn moeder
overleed in 2002, kreeg ik een envelop met briefkaar-
ten en ansichtkaarten, die mijn moeder en mijn vader
elkaar geschreven hadden. De enveloppe heb ik op-
geborgen en pas een paar jaar later weer tevoorschijn
gehaald. Bij het zorgvuldig doorlezen van de kaarten
en bekijken van data ontstond er belangstelling naar
meer, naar de achtergronden, naar de reacties van
mijn moeder, de gemeenschap, inclusief de familie.
Toen ben ik gaan spitten.”

Hij kwam erachter dat zijn vader al vroeg lid van de
EHBO geworden was. Hij meldde zich als vrijwilliger
aan bij het Rode Kruis. Op 1 februari 1940 werd hij
opgeroepen voor de mobilisatie en gelegerd in Am-
sterdam. Tot 10 mei was hij maar één keer met verlof
thuis geweest. De post was de enige communicatie
tussen het ouderpaar.
Achter de kazerne was een haven waarin drie binnen-
vaartschepen lagen die waren omgebouwd tot een
soort hospitaal. Op ieder schip waren in vredestijd tien
Rode Kruissoldaten ingedeeld. Het schip waarop zijn
vader was ingedeeld heette de ACTINIA. De soldaten
brachten de tijd door met oefenen. Schieten werd niet
geleerd. 
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Op vermoedelijk deze plaats, tussen het veerpontje en Werkendam moet de ramp met het motorschip zijn gebeurd.
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De dag dat de Duitsers ons land binnenvielen, voer
het schip met aan het stuur schipper Huisman naar
Sliedrecht, maar keerde onverrichter zake terug naar
Amsterdam omdat er in Sliedrecht niet was gevochten
en er dus gen gewonden waren. Aan boord waren
zestien mensen. Die dag schreef de vader zijn laatste
brief. De planning was om via Gorcum over het Am-
sterdam-Rijnkanaal en de Vecht naar de thuishaven te
varen. Het was prachtig weer. De helft van de beman-
ning zat op het dek en de andere helft lag beneden-
deks te lezen of te slapen. Om drie uur naderde het
schip de splitsing van de Merwede en de nieuwe Mer-
wede toen een vliegtuig verscheen en vóór het schip
iets in het water liet vallen.
Het bleek een magnetische mijn te zijn. Met een
enorme explosie vloog het schip de lucht in.

Het bemanning van het pontje van Werkendam zag
het gebeuren en voer naar de rampplek om te redden
wat er te redden viel. Het reddingswerk moest haastig
gebeuren want het schip begon dieper te zinken. In
het schip werd geklop gehoord maar het schip zonk
weg. De meeste geredden waren gewond en werden
met het pontje naar Werkendam gebracht. De man
die radeloos tikte tegen de scheepswand bleek later
soldaat Gerrit Aartsen te zijn. Hij was één van de twee
militairen die nog werden vermist en pas gevonden
toen het schip gelicht werd. Het laatste slachtoffer
werd pas een jaar later gevonden. De vader van Gillis
werd 12 dagen na de ramp in een Dordtse haven ge-
vonden.
Van de zestien militairen zijn er tien gesneuveld. De li-
chamen zijn later herbegraven. De echtgenote van
Hamel koos ervoor om haar man in zijn woonplaats
Loosduinen te laten begraven. Dat gebeurde pas in
1948, uiteraard met militaire eer. De meeste anderen
zijn bijgezet op het ereveld te Loenen.

Omdat het pontje de geredden naar Werkendam
bracht, is er in het Hardinxveldse archief geen melding
van gemaakt. Het was dus niet Hardinxveld maar Wer-
kendam waar de zaken werden afgewikkeld.
Voor mij en andere belangstellenden is er nu meer
aan het licht gebracht. Bovendien voor mij nog een
geruststelling dat de menselijke resten die op het
zandplaatje boven de sluis zijn gevonden niet afkom-
stig waren van slachtoffers van de ACTINIA. Dat neemt
echter niet weg dat de nabestaanden van degenen

wiens resten op het zandplaatje door enkele jongens
werden gevonden, nooit afscheid van hem of haar
hebben kunnen nemen.
De slachtoffers waren de volgende personen:
G. Aartsen; A.J. Bex; J. Bruinzeel; M.K. de Graaf;
J. Groeneveld; A. Hamel; J. Romijn; J. Sint; M. Tak; en
H.W. de Vries Daniël.

�
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Deksel met een pufje
Janny van der  Plas

Het was voor mij een aaneen-
schakeling van herkenning  tij-
dens de najaarslezing  op 11
november over de jaren zes-
tig. Mijn middelbare schooltijd.
Het plastic tijdperk deed toen
zijn intrede. 

Earl Tupper (1907-1983 Massachusetts, VS), onge-
schoold, maar geboren met uitvindersbloed, maakt
zich als werknemer in een fabriek de geheimen van
plastic eigen. Hij gaat zelf aan de slag met spuit-
technieken en elastische kunststof polyethyleen. De
Wonder Bowl, stapelbare kommen in sets van drie
afmetingen en lucht – en waterdicht afsluitbaar,
vormen een doorbraak voor Tupper. Maar hoe ver-
koopt hij zijn producten? Dat valt niet mee, maar
een alleenstaande moeder uit Detroit biedt per-
spectieven. Brownie Wise overtuigt hem van de
kracht van huiskamerverkopen. Deze filosofie ver-
slaat tientallen jaren later nog steeds zijn miljoenen.
Een-op- een demonstraties, persoonlijke uitleg en
culinaire avondjes waar hapjes worden bereid met
behulp van Tupperware-attributen.  
De Tupperware -party’s, volgens de laatste gege-
vens nog steeds actueel.
Begin jaren zeventig werd ik ook uitgenodigd voor
zo’n avondje ‘Tupperen’.  Ik heb er mijn beste
vriendin aan overgehouden, dus ook daar kan het
goed voor zijn.
Earl Tupper is er rijk van geworden. �
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De Alblasserwaard in 1514
Harm Jan van Rees

De Alblasserwaard in 1514, als op-
maat naar de vroegmoderne tijd.
Deze speciale uitgave van de Histo-
rische Vereniging De Binnenwaard
beschrijft een donkere periode van
de geschiedenis van een gedeelte
van de Alblasserwaard.
Het is dit jaar vijfhonderd jaar gele-
den dat er een belastingonderzoek
plaatsvond naar de rijkdom van alle
Hollandse en West-Friese dorpen
en steden, inclusief een groot deel
van de dorpen in de Alblasser-
waard.
Dankzij dit onderzoek zijn we veel
te weten gekomen over de inwo-
ners, de middelen van bestaan en
de economische welvaart in dit ge-
bied. Ook de broeierige verhouding
met Dordrecht in die tijd komt in
dit boek aan de orde.

ISBN 1871-4501 Uitgegeven door de
Historische Vereniging Binnen-
waard.
Redactieadres Molenhoek 3, 
2973 AG Molenaarsgraaf. 
e-mail: redactie@binnenwaard.nl
Prijs € 5,-, te koop in het Historisch
Museum Het Voorhuis.
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Recensies
Jany Dubbeldam-van der  Waal  van Di jk

Plonia Loeve, Mater familias in alle eenvoud  
Anne Marie  Hoekstra

Plonia Loeve - Weppelman leefde van 1889 tot 1969. Haar achterklein-
dochter construeerde op basis van interviews en onderzoek haar levensver-
haal. Al snel ontdekte zij dat de geschiedenis van haar overgrootmoeder op
een bijzondere manier is verbonden met dat van haar hele familie.

Waar veel levensverhalen iets weg hebben van een solo-expeditie, met wis-
selende woonplaatsen, is elke fase van Plonia’s leven vervlochten met de
historie van haar familie en dorp. Zorg voor elkaar, trouw, stabiliteit en con-
tinuïteit zijn trefwoorden. Voor Plonia geen carrière, geen verhuizingen
naar plekken buiten haar geboortedorp, geen echtscheidingen of verbroken
relaties met familieleden. Haar leven is alleen maar te beschrijven door
goed te kijken naar de positie die zij innam te midden van haar broers en
zussen en later haar kinderen en kleinkinderen,

Zo groeide dit verhaal uit tot een familiedocument, maar geeft tevens een
boeiend beeld van de normale gang van zaken in Hardinxveld-Giessendam
gedurende de periode van haar leven.

ISBN 978-94-92142-00-9
Uitgegeven in eigen beheer

Tekoop: Albert Cuypstraat 21, Boven-Hardinxveld
of te bestellen via www.verhalenbureauhoekstra .nl
Prijs € 14,95
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Op reis 
diverse auteurs

Op reis is dit jaar het thema van
Open Monumentendag. In dit boek
leveren verschillende schrijvers, au-
toriteiten op het gebied van demo-
biliteitsgeschiedenis, hun bijdrage.
Op toegankelijke wijze komt de ge-
schiedenis van het reizen over
water, het spoor, de weg en door
de lucht aan de orde, met aandacht
voor de gebouwde monumenten,
het mobiele erfgoed
oftewel de vervoersmiddelen en de
infrastructuur. Het reizen van men-
sen staat hierbij centraal.

Zoals we inmiddels gewend zijn
van de Stichting Open Monumen-
tendag is dit boek ook dit jaar weer
een ‘must’ voor iedere liefhebber
van monumenten, van geschiede-
nis, maar ook van historische au-
to’s, treinen, vliegtuigen en
schepen!

ISBN 978-90-819518-2-1 Uitgegeven
door de Stichting Open Monumen-
tendag,
Nieuwezijdskolk 28, 
1012 PV Amsterdam. 
www.openmonumentendag.nl
Prijs €10,-

Omzien in verwondering, 25 jaar museum De Koperen Knop
Dick de Jong

Toen in 1988 het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam verhuisde
naar de nieuwe locatie in de Peulenstraat, mocht de Historische Vereniging
veertien dagen het oude gemeentehuis ‘lenen’ voor het exposeren van alle
schenkingen die in de loop   der jaren geschonken waren. Deze expositie
was een groot
succes. Hierdoor kwam het besef dat ons dorp rijp was voor een echt mu-
seum.
Toevallig kwam de boerderij De Koperen Knop te koop. Deze oude boerde-
rij, op zichzelf al museaal, bleek hiervoor uitermate geschikt. Samen met
Marcus Vogel werkte de toenmalige voorzitter van Historische Vereniging,
Dick de Jong het plan uit. 

Na een verbouwing is het op 20 september 1989 eindelijk zover dat de
toenmalige demissionair minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
en oud-dorpsgenoot Elco Brinkman het museum komt openen.

Dit jaar bestaat het museum dus vijfentwintig jaar. In dit interessant boek-
werk is beschreven hoe deze vijfentwintig jaar
verlopen zijn. De moeite waard om te hebben en te lezen!

Te koop in het museum De Koperen Knop. 
Geopend van dinsdag tot vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 11.00-17.00 uur. 
www.koperenknop.nl
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Wij hebben het laatste half jaar de
volgende schenkingen ontvangen:

Van de heer Speksnijder:
Een oude foto (glasnegatief) van
scheepswerf De Merwede.

Onbekende mevrouw: 
Doosje met leesletters.

Van Thijs Bieneveldt: 
Reklameobjecten van Hardinx-
veldse bedrijven.

Van Gerda Brandwijk: 
Een oude foto.

Van mevrouw De Jong: 
Een boekje ‘Onze streekhistorie’, 
deel II.

Van mevrouw De Ruiter: 
Diverse mededelingenbladen en
publicaties.

Van de heer H. Looy
(zoon van meester Looy) een
compleet archief van de oprichting
van de VGLO.

Van mevrouw Putters:
Een stapel oude mededelingenbla-
den.

Van mevrouw De Haan-van
Tricht: foto’s van hun oude bakke-
rij.

Van mevrouw Van de Minkelis:
Een foto van twee bakkers.

Van Jan Dubbeldam:
Voedselbonnen uit de oorlog en
een persoonsbewijs van 
A.G. Dubbeldam.

Van Jan Vink:
Kist met inhoud archief van de Re-
hobothschool.
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Schenkingen

Bakkerij van Tricht

Scheepswerf de Merwede

Voedselbonnen uit de Tweede Wereldoorlog.
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Uit de schenking van dhr. Looy o.a. dit aanmeldingsformulier voor het VGLO.
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Museum De Koperen Knop,
Binnendams 6, sluit zijn jubileum-
jaar af met een verkoopexpositie,
getiteld: Kunst & Design van 25-

11-2014 t/m
10-01-2015.
Leuke, originele
en kunstige
voorwerpen van
o.a. de gezus-
ters De Kok zijn

te koop voor een schappelijke
prijs. Leuk voor jezelf of om weg te
geven.

Het Regionaal Archief Dor-
drecht gaat verhuizen begin
2015. De studiezaal Van Het Stek
verhuist naar Het Hof. De depots,
waar de archieven worden be-

waard, verhuizen niet mee. De
meest frequent geraadpleegde ar-
chieven worden gedigitaliseerd.
Verborgen voor de buitenwereld
wordt er al geruime tijd getikt, ge-
fotografeerd, gefilmd, gekopieerd,
gecontroleerd en gerestaureerd
dat het een lieve lust is. Er wordt
hard gewerkt aan de inrichting van
de vaste tentoonstelling of expe-
rience. Hiervoor maken de mede-
werkers proefopstellingen met
archiefstukken, schilderijen en ar-
cheologische objecten om te kij-
ken hoe het er in het echt gaat
uitzien. 
In het Regionaal Archief worden
ook veel documenten en archief-
materiaal van Hardinxveld en Gies-
sendam bewaard. Ga eens een

kijkje nemen in het Hof in het
nieuwe jaar. Ook het digitaal zoe-
ken is op dit moment explosief.
Miljoenen archiefstukken zijn on-
line beschikbaar. Er worden scans
gemaakt van 700 meter docu-
menten, een gigantische klus.
Voor de genealogen een uitkomst.

In het Dordrechts Museum
Huis van Gijn is een opmerke-
lijke tentoonstelling te zien getiteld,
Reizen met Van Gijn. In het depot
wordt een doosje bewaard met
daarin 19 kleine boekjes. Saaie
boekjes om te zien en met pot-
lood volgeschreven. Een priegelig
handschrift, maar bij nader inzien
een ware schat aan informatie
over de reizen die Simon van Gijn
en zijn vrouw Cornelia Vriesendorp
maakten. Iedere zomer maakte het
echtpaar een buitenlandse reis van
vier tot vijf weken. De verslagen
zijn uniek en gedetailleerd en
geven een  prachtig beeld van het
reizen in de 19e eeuw.  Boven-
dien kun je de reizen zelf beleven
door middel van een reisexpe-
rience. Tot/met 25 mei 2015.

�
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Wetenswaardigheden

Het Sliedrechts Museum,
Kerkbuurt 99-101 heeft voor de
laatste maanden van het jaar een
expositie over een drank, dat wij
dagelijks drinken, koffie. 
“Tijd voor koffie” is een gezel-
lige expositie met als extra’s een
verzameling antieke koffiemolens

van Jan Mijnster. Koffie wordt
gratis gedronken. 
Tot en met 10-01-2015.

Het Sliedrechts Museum is te vin-
den op De Kerkbuurt 99-101 te
Sliedrecht.
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In de aanloop naar onze nieuwe publicatie over voor-
malige bakkerijen en de periode waarin dit medede-
lingenblad verschijnt, leek het mij leuk om iets over
koekplanken of speculaasplanken te schrijven. In ons
depot hebben wij er ook enkele. 
“In de oude bakkersspeculaas-, koek- en taaivormen
en alle gracieuze suikerwerkplankjes is de ganse doe-
ning van ons voorgeslacht in zulk een overstelpende
verscheidenheid verteld als ooit in één andere tak van
volkskunst!” las ik in een oud bakkersprentenboek van
Schilstra. En inderdaad de oude planken, kunstig uit-
gesneden, dienden als vorm voor heerlijke koeken die
traditioneel gegeten werden rond Sinterklaas en Kerst.
Culinair erfgoed zou je het kunnen noemen. In de de-
cembermaand dus.
Tot nu toe is het verbazingwekkend dat er nog zoveel
koekplanken uit de 18e en 19e eeuw op bakkerszol-
ders staan en bewaard zijn gebleven. Ze werden ook

wel prenten genoemd. Het was bakkersgereedschap
dat werd weggedaan als het niet gebruikt werd of juist
niet werd weggegooid omdat het echte kunststukjes
waren. Gelukkig maar.
Maar niemand kon toen vermoeden dat er nog eens
een tijd zou komen, waarin de koekplank van functie 

zou veranderen en waardering vinden als wandversie-
ring en ornament. Dit is een ommezwaai geweest
waarin veel ‘antiek’ nieuw leven heeft te danken;
meubels, de tegel, het oude koper en tin en nog veel

meer. Maar niet elke koekplank is de moeite waard.
De meeste dateren uit de vorige eeuw toen er allang
de klad in was gekomen: in het snijden zowel als in
het gebruik ervan. Er is veel grof en haastig werk bij.
Dit is begrijpelijk, want door veranderde recepten en
eetgewoonten deed het er allemaal niet meer toe of
de houten vorm fijn of lomp was gesneden. De klant
die tenslotte koning was stelde er geen belang meer
in  wat het koekbaksel voorstelde. Vrijer of vrijster,
alles smaakt immers hetzelfde?
En toch geven de oudste planken die je in musea en
antiekzaken ziet, een kijkje in het verre verleden met
taferelen uit het gewone leven van weleer. Een her-
der, een boerin, kinderen en dieren. Kunstig gesneden
met liefde voor het vak. Deze zijn vaak kostbaar en
uniek. Handwerk waarvan er altijd maar één exem-
plaar was. 
Ik kocht deze winter een speculaasvrijer aan de deur,
voor het goede doel. Gebakken door een onbekende
bakker, machinaal en met vage vormen. Maar hij
smaakte wel, hoewel ik de roomboter er maar bij
moest denken. Het hele jaar door zijn er kleine specu-
laasjes te koop. Een geliefd koekje bij de koffie. Echt
Hollands!

�
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Koekplanken
Janny van der  Plas
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Ik wensch u allen Heil en Zegen,
Schoone bloemen op uw wegen,
Smaak een recht genot op aard’.
Komt u ‘t minste leed te voren,

‘t Ga dan steeds in vreugd verloren.
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1. Buitendams  4  (1778-1978) € 2,25
2. Molens van Hardinxveld-Giessendam € 3,85
3. Den Eendenbout (opgraving in een woonheuvel) € 3,85
4. Het stoomgemaal x
5. Makelaars van Hardinxveld-Giessendam € 3,85
6. Buitendams 118 (Giessendamse boerderij) x
7. 700 jaar Dam € 3,20
8. Parlevinkers x
9. Rondom de Giessen x
10. Swets tabak en daar blijf ik bij € 6,60
11. Hardinxveld en Giessendam in de Franse Tijd € 5,65
12. Café Schalk € 5,65
13. 100 jaar boemelen x
14. De Hongerwinter € 6,60
15. De Hennepteelt € 4,40
16. Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam € 5,45
17. Dijken en doorbraken x
18. Aan d’n dijk x
19. Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam € 2,25
20. Ievers tussen Kaoi en Kloeve…deel 1 x
21. Aart van Bennekum, kunstenaar € 6,80
22. Herinneringen aan oorlogstijd x
23. 100 jaar Nederlandse Protestantenbond x
24. Ievers tussen Kaoi en Kloeve, deel II € 6,80
25. Uit de pen van tante € 6,80
26. De watersnood van 1953 x
27. Schuttevaer en Binnenvaart x
28. De Crisisjaren in Hardinxveld en Giessendam x
29. Vrouwenrecht en liberalisme aan de Merwedijk € 6,60
30. De 50ste mei x
31. De samenvoeging van Giessendam en Hardinxveld € 8,85
32. C. Baardman, de schrijver en zijn werk € 7,95
33. Het Langeveer € 6,60
34. De Indiëgangers € 12,50
35. 1899-1999 Nieuws van honderd jaar geleden € 6,80
36. De Peulenstraat in 1950 x
37. Groeten uit Giessendam € 8,25
38. De historie van het pand Buitendams 4 € 6,50
39. Nievers was den dijk echt recht € 9,20
40. Groeten uit Boven-Hardinxveld € 8.90
41. Kleine zaken van een kleine kerk, 

Gereformeerden in Hardinxveld € 9,80
42. Groeten uit Beneden-Hardinxveld € 8,90
43. 150 jaar Openbaar Onderwijs in H’veld-Giessendam € 8,90
44. Merwedegijzelaars, slachtoffers van de razzia 

van 16 mei 1944 x
45. Marius Donk, leven en werk van een gedreven architect € 8,50
46. Winkels op de Buurt € 8,50

Overige uitgaven:

Het Verleden Nu (fotoboek) € 11,35
Buitendams huis-ter-om-op x
Een wandeling door Binnendams € 6,80
Van Geslacht tot Geslacht... (uitgave van de Hervormde Kerk 
Giessendam en Hardinxveld) € 15,90
Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen 
naar industriegemeente x
Hardinxveld en de riviervisserij € 20,40
Rehobothschool 1860-1985 x
Van hondekarren en hobbelbussen x
Anders nog iets (neringdoenden en bedrijven) € 2,25
Dr. Aris Graftdijk, Photographie € 11,35
Herberg De Zwaan € 15,90
Onder ons gezeed x
Het verhaal van de dijk € 7,95
Hoeke Doeme? € 7,95
Dvd  Dorpsfilm 1953 x
Hardinxveld-Giessendam in de jaren 50 x
(nog te koop in Museum De Koperen Knop) € 15,00
Gekleed in de Waard € 12,50
Dvd  Bommen op de Buldersteeg € 10,00
Autobusverkeer in de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden 1905-1945 € 15,00

Uitgaven van de Stichting Dorpsbehoud

Van boodschappen doen naar winkelen € 2,25
Heggen en Steggen (tweede druk) € 7,95

Uitgaven in de Historische Reeks en speciale uitgaven 
van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Nieuwste uitgave:
Autobusverkeer in de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden 1905-1945
Walter van Zijderveld 
(2013)

Bestuur
T. Sluimer Parallelweg 126 3371 GE H’veld-G’dam 0184-616107 (voorzitter)
W. F. van de Bree-Ooms Buitendams 77 3371 BB H’veld-G’dam 0184-614563 (secretaris)
A. Kampman-Timmer Van Leeuwenhoekstraat 71 2984 EG Ridderkerk 0180-428594 (penningmeester)
M. J. A. de Haan Buitendams 4 3371 BL H’veld-G’dam 0184-616586 (archivaris)
Joh. van den Bout Rivierdijk 197 3372 BM H’veld-G’dam 0184-616450 (lid)
F.L. van den Heuvel Alblasstraat 2 3371 SB H’veld-G’dam 0184-614154 (lid)
N. Scheijgrond Houweningeweer 25 3371 PP H’veld-G’dam 0184-617023 (lid)
J. F. Teeuw-van der Plas Amerhof 9 3371 SZ H’veld-G’dam 0184-416380 (lid)

De minimumcontributie bedraagt €15,00 per jaar. Voor leden tot 18 jaar en ouder dan 65 jaar €12,50. Bankrekening:
NL65RABO325099138, girorekening: 3879669. Bij elke betaling s.v.p. duidelijk uw lidnummer vermelden en wat u betaalt. Donaties
zien wij graag tegemoet. Zie voor meer info: www.hv-hardinxveld-giessendam.nl
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J.F. Teeuw-van der Plas
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W.F. van de Bree-Ooms, 
A. Dubbeldam-van der Waal van Dijk, 
M.J.H. de Haan

Foto’s
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Sinterklaas voor de winkel van Wim Smit, later de

winkel van Flip Dekker, Buitendams. (ca 1946)

Alle uitgaven zijn, tenzij uitverkocht, verkrijgbaar op de volgende adressen:

Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 243  Elke zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur.
IJzerwinkel van de heer Coenraads, Buurt 6, Boven-Hardinxveld  Tijdens openingstijden winkel.
Secretariaat Historische Vereniging, Buitendams 77  maandag t/m vrijdag.
Museum De Koperen Knop  dinsdag- t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00- 17.00 uur.

* met een x gemerkte uitgaven zijn uitverkocht
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