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Van de voorzitter
ïeun Sluimer

Soms heb ik moeite om voor u een interessant voor-

woord in ons mededelingenblad te schrijven. Deze

keer is dat anders. lk weet nauwelijks waar ik begin-

nen moet. Er gebeurt van alles en u moet weten waar

wij mee bezig zijn. Soms door eigen ideeën, maar

soms overkomt het je.

U bent gewend dat dit blad een eindredacteur heeft.

Of ik moet zeggen had. Mevrouw lannie Teeuw-van

der Plas was die eindredacteur. Om persoonlijke rede-

nen is zij gestopt. Jannie is een intelligente, creatieve

en ambitieuze vrouw.
Ze heeft met veel energie als bestuurslid aan onze

vereniging en niet alleen als eindredactrice, maar ook

haar inbreng bij de Jaarlijks Open Monumenten Dag

vroeg veel tijd en energie.

Contacten met de pers waren bij haar in goede han-

den. Maar bovendien de eindredactie van dit blad was

haar toevertrouwd.
De boog kan niet altijd gespannen blijven. Hoewel wij

het erg betreuren dat Jannie een stapje terug doet

hebben wij daar begrip voor. Celukkig blijft zij een

aantal dingen regelen. Zo blijÍt u verzekerd van een

steeds weer aan de tijd en omstandigheden aange-

paste etalage van het HIC.

Dit mededelingenblad kan er dus wat anders uitzien

dan dat u gewend bent. We hebben genoeg te mel-

den, dat is het niet, maar het moet wel passen in de

huisstijl. Het moet geredigeerd worden. Celukkig zijn

er mensen, die hoewel zij het druk hebben, hun nek

willen uitsteken. Mevrouw AIie van Lopik-de Jong is

bereid het tiidelijk hoofdredacteurschap op zich te

nemen. Celukkig blijf Fred van den Heuvel de lay-out

voor zijn rekening nemen. Als u dit mededelingenblad

iets later krijg dan u gewend bent, dan weet u de

reden.

7o iaar bevrijding
ln zijn toespraak bij de Dodenherdenking op vier mei

j.l. stelde burgemeester Augusteijn: 'Wie kan na 70
jaar de bevrijding navertellen en wie kan dat na B0
jaar?'We willen als Historische Vereniglng de beelden

van oorlog en vrede vasthouden en navertellen.

Als Historische Vereniging hebben we h/vee jaar gele-

den de DVD'Bommen op de Buldersteeg' uitgege-

ven. Dat riep zoveel emoties en herinneringen op, dat

wij besloten ook een DVD over de bombardementen

rond het station in Ciessendam uit te brengen. Ook

deze keer was Cert Romijn de maker van de, evenals

'Bommen op de Buldersteeg', ontroerende documen-

taire. Zijn broer Ro zorgde voor de begeleidende mu-

ziek. Beide DVD's zijn op vier mei aan de

burgemeester aangeboden.

De jeugd
Leerlingen van de Calvijnschool hebben onder bege-

leiding van mevrouw De Jong, docente geschiedenis,

prachtige werkstukken gemaakt over de Tweede We-

reldoorlog. Foto's van de tentoonstelling van die werk-

stukken- in de bibliotheek vindt u in dit blad. Laten

scholen hier mee doorgaan. Wij zijn altijd bereid om

begeleiding en informatie te verstrekken.

En dan natuurlijk de schildjes voor de herkenning van

de Rijksmonumenten. Door Kim Putters werd het eer-

ste schildje op de toren van de Hervormde Kerk ge-

plaatst ondermeer gadegeslagen door het voltallige

college van Burgemeester en Wethouders.

Al met ol is de HV springlevend.

a
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Mededelingen

FaceBook en de Historische
Vereniging
De laatste tijd is er op FaceBook

een intensieve uiturisseling tussen

bewoners en oud bewoners van

Hardinxveld-Ciessendam over het
verleden van Oud Hardinxveld-

Ciessendam.

Heelveel mensen wisselen infor-
matie uit in de vorm van foto's van

heden en verleden. Dat zijn vaak

heel leuke beelden . Ook foto's
van mensen roepen veel reacties

op.

Als Historische Vereniging volgen
wij dit op de voet. Het feit dat zo-

veel mensen geïnteresseerd zijn in
het verleden van ons dorp past

ook helemaal in onze doelstelling.

We zien dat er op vrijwillige basis

door een aantal mensen veel vrije

tijd in wordt gestopt. Zij stimuleren
en coördineren de berrchten-

stroom. Wat zij niet kunnen verhin-

deren is dat er soms
persoonsgevoelige informatie op
internet verschijnt. Dat is jammer

en eigenlijk er8 ongewenst. Ook
met de beste bedoelingen kunnen
mensen gekwetst worden en dat
is zeer ongepast.

Dat kan bijvoorbeeld door het ge-

bruiken van bij- of scheldnamen.
Maar ook door het geven van in-

formatie die door kwaadwilligen

kan worden misbruikt.

AIs Historische Vereniging hebben

wij grote belangstelllng voor de
waardevolle informatie die op Fa-

ceBook beschikbaar komt. Die in-

formatie kan ln gestructureerde

vorm een geweldige bijdrage leve-

ren aan het inzichtelijk maken van

onze plaatselijke historie. Daaraan

kunnen en willen wij graag een bij-

drage leveren.

Wij willen ons echter niet confor-
meren aan berichtgeving die men-

*3, HtSrOntSCHr VERENIGTNC HARDINxVELD-CIESSENDAI\4

sen kunnen beledigen of schaden.

Wij staan open voor iedereen die
feitelijke informatie beschikbaar

heeft die wij in samenwerking met
de verstrekkers en verzamelaars

tot toegankelijke en verantu,roorde

documenten kunnen toevoegen
aan de geweldig grote informatie-

verzameling die wij al hebben.
Wij zullen nu en in de toekomst
ons uiterste best doen om elke

vorm van informatie die wij in
welke vorm dan ook publiceren en

die op enigerlei wijze kwetsend of
schadelijk kan zijn voor personen

of zaken trachten te voorkomen.

Braderie
Op 20 juni zal de Historische Ver-

eniging, zoals altijd, weer present

zijn op de braderie in de Peulen-

straat. Deze keer moet u zeker

even bij ons langs komen omdat
wij speciale aanbiedingen hebben.
Natuurlijk kunt u zich opgeven als

lid. Dat biedt vele voordelen. Zeker

deze keer, want naast twee gratis

publicaties en het bijwonen van de

bekende lezingen over interes-

sante streekgebonden onderwer-
pen, bent u de rest van dit jaar ook
gratis lid als u zich op 20 juni als

nieuw lid aanmeldt.
Verder is een bezoek aan de bra-

derie interessant omdat we dan

een groot aantal prachtige boeken
uit ons antiquariaat tegen spotprij-
zen aanbieden.
Kom gezellig langs en kijk zowel

binnen als buiten het HIC naar in-

teressante dingen uit het verleden
van ons prachtige dorp.

Crote uitverkoop van publicaties van

de Historische Vereniging en streek-

boeken. Dat mag u niet missen.

Uren leesplezier. Herkenning van

dingen uit het verleden en interes-

sante dingen over uw eigen dorp en

streek die u nog niet kende;

20 juni Peulenstroot 243.
Tot ziens.

Driiverschuit
Hardinxveld en Ciessendam zijn

door de eeuwen heen vertrouwd
en verbonden met de rivier. Visse-

rij, en beurt- en passagiersvaart

hebben geleid tot forse economi-
sche ontwikkelingen. Vooral op het
gebied van waterwerken en

scheepsbouw hebben de dorpen
naam gemaakt.

Een symbool daarvan is de zalm-
schouw of drijverschuit, de HDl.
Meer dan 100 jaar geleden ge-

bouwd bij Van 't Hof ln Den Bout.

Een geklonken schip dat al enige



jaren in beheer is bij de Histori-

sche Vereniging. Een monument
voor scheepsbouw en riviervaart

dat verdient zichtbaar te zijn voor

iedereen. Na jarenlang opgeslagen

te zijn geweest willen we de HD I

weer laten varen.

De tand des tijds heeft echter wat

sporen achtergelaten. Het

scheepsvlak en de beun dienen

geïnspecteerd en waar nodig her-

steld te worden. Ook mast en tui-

BaBe vragen om inspectie en

mogelijk herstel.

De HDI in oude glorie kan dan

weer model staan voor de enorme

economische ontvuikkelingen die

hebben plaats gevonden.

Renovatie voorgevel
Historisch Informatie
Centrum (HlC)
De Peulenstraat wordt, na de bra-

derie toega nkelijker, aantrekkelijker

en veiliger gemaakt. Een goed ini-

tiatief van de gemeente. Omdat

wij met ons Historisch lnformatie

Centrum aan de poort van de Peu-

Ienstraat zitten, willen we daar niet

aan voorbijgaan. Sterker nog, we

zullen ons steentje bijdragen om
de sfeer en de gezelligheid van

onze belangrijkste winkelstraat te

vergroten.

Onze voorgevel zal geheel worden

gerenoveerd. U ziet dat we als His-

torische Vereniging niet alleen zorg

en belangstelling hebben voor het

verleden, maar dat we middenin

het heden staan.

U bent altijd welkom in het l-{lC op

zaterdag van 1 0 tot I 2 uur en op

woensdagmiddag van 2 tot half 4.

Varen met de HDI in
de Biesbosch
Onze 100-jarige drijver, de HDl, is

weer in prima conditie. Een zalm-

schouw komt het beste tot zijn

recht als je ermee vaart. Zeker als

je vaart in een prachtige natuur.

Aan die vooni,uaarde kunnen wij als

Historische Vereniging voldoen.

Wat denkt u van een tochtje door

de Biesbosch? Stilte, vogels, plan-

ten, grienden, polders. ln alle rust,

zodat u alles op uw gemak op u

kunt laten inwerken. U kunt prach-

tige foto's maken.

Bijvoorbeeld: een plaatje van een

bever of van een ijsvogeltje en als

u geluk hebt van een zeearend"

Op een rustig plekje de HDI stil-

leggen en wat drinken .

ln de eerste plaats bestemd voor

leden van de HV. U weet dat wat

van de HV komt goed is en niet

duur. We zijn druk doende om
een wat meer uitgewerkt pro-

gramma op te stellen.

Als u ervaring hebt met varen in

de Biesbosch, maar ook als u ze$,
dat vind ik een Ieuk idee, laat ons

dat dan weten. Dan kunnen we

het nog beter en leuker maken.

a

De drijverschuit direct no de renovotie/restouratie met restouroteur Cees von Wíjngoorden.

Het Historisch lnformotiecentrum no de schilderbeurt.

]AARGANC 36 - ZOMER 20I5



Bombardement rondom station Giessendam

Naar aanleiding van bericht-

geving over het samenstellen

van een DVD over de bombar-

dementen van het gebied

rondom het station te Giessen-

dam kwam een reactie binnen

van de heer Bakker uit Piershil

in de vorm van een aantal

foto's die vlak na een van de

bombardementen zijn

gemaakt.

Omdat het werk aan de DVD op

dat moment vrijwel was afgerond

konden de desbetreffende foto's
hierin niet meer worden verwerkt.

Ofschoon we in ons archief wel
een aantal foto's hebben die ge-

ruime tijd na de bombardementen
zijn gemaakt en waarop te zien is

dat de getroffen panden al groten-

deels zijn gesloopt en het puin is

opgeruimd, waren ons tot op
heden geen foto's bekend van vlak

na deze gebeurtenis.

Vanwege het bijzondere karakter

van deze foto's en de aandacht

die nu aan deze zaken wordt ge-

schonken, Ieek het ons zinvol om
ze in dit blad te plaatsen.

Het is niet duidelijk of de foto's
werden gemaakt na het eerste of
na het h,nreede bombardement,
maar in feite is dat niet zo belang-

u't HtsrontscHe vERENIcTNC HARDTNxvELD-GTESSENDAM

De ochterzijde von de woning Achterdijk 70, ontworpen door architect Morius Donk in op-
drocht von J.Boom. Bouwjoor t 933.

Achte rd ij k 6 8, o chte rzij d e.



De hoepmokersschuur oon de Giessen.

rijk. Het betreft hier beelden van

het laatste gedeelte van de Achter-

dilk (nu Kerkweg) en dus niet van

de meest direct getroffen delen

zoals het eerste gedeelte van de

Damstraat en het gebied direct

over het spoor.

Het op de foto's zichtbare gebied

kreeg geen directe treffers te ver-

werken en de schade was dus in-

direct en te wijten aan de

schokgolven van de in de nabije

omgeving ontploffende bommen.

Het gevolg was dat van deze pan-

den de ruiten sneuvelden en de

dakpannen grotendeels werden

weggeslagen. Dat zou nog wel te

herstellen zijn geweest, maar vaak

waren ook de gevels ontzet, zodat

sloop de enige optie bleef.

Een aantal foto's is gemaakt vanaf

een hoepmakersschuur die achter

het pand Achterdijk 70 aan de

Ciessen stond. Deze schuur is op

een van de andere foto's te zien.

Het klompenhok achter Achterdijk 70.

De achterzijde van de woningen Achterdijk 68,66 en 64.
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Rondom het station van Giessendam

U weet het vast nog wel. Twee jaar geleden

plaatsten wii, als Historische Vereniging, een

oproep in ons mededelingenblad én in Het

Kompas met de vraag oÍ er mensen waren die

nog wisten van het bombardement rondom het

station van Giessendam in januari en februari

I945 én als zij het wisten , oÍ ze dat ook wilden

vertellen voor de camera van Gert Romijn.

De aanleiding van deze oproep kwam voort uit de eer-

der uitgegeven DVD: "Bommen op de Buldersteeg".

Het was niet tegen dovemansoren gezegd, want diverse

reacties volgden al snel. Adressen en telefoonnummers
werden door ons verzameld en doorgespeeld naar Cert
die er vervolgens mee aan de slag is gegaan. Ongeveer
vijfenhr'rintig mannen/vrouwen heeft hij in de afgelopen

trruee jaar bezocht. Allemaal vertelden ze hoe zij dit als

kind hebben beleefd. Het bombardement was hetzelfde

maar de persoonlijke herinneringen verschilden uiter-
aard wel.

Bij het eerste bombardement kwamen, naast veel ma-

teriële schade, tenminste vijf mensen om het leven. Bij

het fuveede was "alleen" maar materiële schade. Nie-

mand kon nog terug naar zijn/haar eigen huis. Ook het
waarom van het bombardement is wat onduidelij( al

lijkt het het meest aannemelijk dat een zender in een

ol ntsronrscnr vERENTcTNG HARDTNxvELD-cTESSENDAM

schoolgebouw onschadelijk moest worden gemaakt.

Maar ook het "verzet" was niet goed op de hoo$e waar

die zich bevond. De apparatuur in de vlie$uigen was

niet zo verfijnd als nu, met als gevolg dat een bom zo-

maar tientallen meters naast het beoogde doel terecht
kwam, met alle gevolgen van dien.

Niet alle geïnterviewde personen zijn te zien op deze

DVD, er zouden dan teveel overlappingen komen en

de film zou te lang worden.

Ook blijkt maar weer dat er met het vastleggen van de
historie niet gewacht moet worden, want ook op deze

DVD komen nog mensen aan het woord die er helaas

niet meer zijn.

Bij de Dodenher-

denking van dit
jaar memoreerde
ook burgemeester
Augusteijn dat niet

alleen in het groot,

maar zeker ook in
het eigen dorp
deze gebeurtenis-

sen niet mogen

worden vergeten.
Hij vond dat wat

de Historische Vereniging hier doet van groot belang is.

Na afloop van de plechtigheid kreeg hij van de voorzit-
ter, in kleine kring, de beide DVD's overhandigd.

Inmiddels hebt u, als lid, de nieuwe DVD thuis gekregen

en kennis kunnen maken met de verhalen op de film:
EEN SPOOR VAN VERNIELINC. Deze titel dekt precies

de lading. Cert en Ro (hij schreef de muziek) en de His-

torische Vereniging hebben met zorg getracht iets van

dit drama voor volgende generaties te bewaren.



AanbÍengen van het eerste
Rij ks m on u m enten bordie

Enige tijd geleden werd door
de Rijksdienst voor het Cultu-

reel Erfgoed (RCE) in samen-

werking met de ANWB een

nieuw bordje ontworpen om

de herkenbaarheid van Rijks-

monumenten te bevorderen.

Dit bordje werd niet gratis verstrekt maar diende door de ei-

genaren van Rijksmonumenten zelf te worden aangeschaft.

Omdat wij als vereniging dit initiatief van hafte toejuichen

werd besloten om de eigenaren van Rijksmonumenten bin-

nen onze gemeente dit bordje kosteloos ter beschikking te

stellen.

De bedoeling hiervan is om herkenbaarheid van'onze' Rijks-

monumenten te bevorderen en onder de aandacht te bren-

gen. ln dit kader werd op 1 1 april j.l. het eerste bordje met

een kleine plechtigheid door onze plaatsgenoot en directeur

van het Cultureel en Sociaal Planbureau Kim Putters beves-

tigd aan de gevel van de toren van de Nederlands Her-

vormde Kerk op de Dam.

Dit onder toeziend oog van onze burgemeester Roel Augus-

teijn, leden van het college, de overige Rijksmonumenteige-

naren en andere genodigden.

Na deze officiële handeling werden in het Historisch lnfor-

matie Centrum de overige monumentenbordjes uitgereikt

aan de andere monumentetgenaren, waarna de plechtigheid

werd besloten met een hapje en een drankje.

IAARCANG 36 - ZOIVIER 2015



Met spionnen en piloten door de Biesbosch

Op I s maart I945 roeide Aaike van Driel uit Werkendam met een lekke boot op de Nieuwe Merwede.
Behalve Arie waren er not drie anderen aan boord, agenten van het Bureau lnlichtingen, die hii vanuit
het bevrijde Noord-Brabant naar bezet gebied zou brengen. Doordat hun boot was lek geraakt, moes-
ten de vier mannen water hozen. Ze maakten weinig vaart en liepen een grotere kans om gepakt te
worden. Bij de westpunt van de Biesbosch, waar de Nieuwe Merwede met de Amer samenvloeit (zie*
op de kaart), werden ze opgemerkt door een Duitse stormboot, die er op gebouwd was om woelig
water te bevaren. De Duitsers enterden het bootje en namen de vier gevangen.

Het was de 54e en laatste maal dat Aaike de boot-
tocht tussen bezet en bevrijd gebied had gemaakt.
Zo'n boottocht werd een crossing genoemd. Na 6
november 1944, toen De Biesbosch tussen de
Duitse en de geallieerde linies kwam te liggen, was
een linie-crossing nagenoeg de enige manier om in
het bevrijde zuiden te komen. En andersom, want
vanuit Brabant reisden ook koeriers en spionnen via
de Biesbosch naar bezet gebied, om het verzet te

A: .gÀPÉ§DRÉCÈ]
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instrueren en troepenbewegingen in kaart te bren-
gen. Behalve Aaike waÍen er nog 2l mannen uit
Sliedrecht, Hardinxveld en Werkendam die op en
neer voeren.

De linie-crossers deden gevaarlijk werk, want of
men nu van Hardinxveld of van Sliedrecht over de
Merwede of van Werkendam door de kreken en
geulen van de Biesbosch naar Drimmelen voer,
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De Helsluis

overal langs de meer dan víjftien kilometer lange

route lagen Duitsers klaar om de bootjes te beschie-

ten. Geregeld schoten ze lichtkogels af waardoor het

nachtelijk duister verdween en de rivier in het volle

Iicht kwam te líggen. 'Dan voelde je jezelf naakter

dan in je nakende nakie's middags om twaalf uur

op de Dam in Amsterdam', verteÍt een line-crosser

in het gedenkboek van de LO en KP, Het grote
gebod. De LO en KP waren de Landelíjke Organisa-

ties voor hulp aan onderduikers en de bíjbehorende

knokploegen (KP's). Verzetsstrijders uit Ha rd inxveld

en Sliedrecht hadden in voorgaande jaren talloze
onderduíkers ondergebracht in de Biesbosch, die

een waar onderduikersparadijs geworden was. Het

verzet kende alle waterwegenr riefuelden en grien-

den, terwijl de Duitsers er al gauw verdwaalden en

er líever wegbleven.ln 1944 nam een onderduikers-
commando 75 Duitse soldaten gevangen.

Spionnen en piloten
In de Biesbosch stond ook een zendstation van de
groep Albrecht, de voornaamste spÍonagegroep uít
de bezettingstijd. Ze was in 1943 opgericht door ge-

heim agent H.G. de Jonge vanuit de gereformeerde

studentenvereniging SSR. Groep Albrecht telde in
1944 ongeveer achthonderd mensen van allerlei
richting. Zij hadden goede contacten in de omgeving
van de Biesbosch. ln het najaar van 1944 beraam-

den leden van de groep de eerste Biesbosch-cros-

sings. Medicijnen en berichten, waPens en

zendapparatuur, spionnen, Joden en piloten werden

door Aaike en anderen over de Nieuwe Menruede

en door de kreken van de Biesbosch verscheept.
Hun kano's en roeiboten voeren soms zo dicht langs

de Duitse wachtposten, dat de bemanning de Duir
sers hoorden kletsen en zwetsen. Belangrijke brie-

ven waren verpakt in een plastic zak verzwaard met
een steen die in het water gegooid werd, zodra de

Duitsers te dichtbij kwamen. Elk geluid moest ver-

meden worden, want zelÍs opvliegende eenden
konden de Duitsers wantrouwend maken en hen

naar een lichtkogel of mitrailleur doen grijpen. Ook
het weer of de natuur kon een vijand zijn. Op de

heenreis naar bezet gebied voer men met de

stroom mee en duurde de tocht vijf à zes uur. Maar

de terugreis kon wel tien tot veertien uur duren. Als

het dan ochtend werd, verborgen de line-crossers
zich in de Biesbosch tot het donker werd. Als het
hard waaide, sloegen de golven over de boot en

moest er gehoosd worden. Een passagier verdronk
door het vollopen en omslaan van de kano.

Soms moest er over land gelopen worden, met de

boot op de schouders. Dat gebeurde ook tijdens de
laatste crossing, in de nacht van 4 op 5 mei 1945,
toen een onderduiker naar het zuiden werd ge-

bracht. Men dacht dat het land waarover men liep,

niet ver van Drimmelen, van mijnen gezuiverd was,

maar.dat bleek niet waar. De onderduiker raakte

zwaar gewond. Hulpgeroep werd overstemd door
het feestgedruis dat de Duitse overgave in Drimme-
len had'losgemaakt. De onderduiker overleed aan

zijn verwondingen.

Hoge onderscheiding
Toch zijn de meeste van de 374 crossings in op-
dracht van de Groep Albrecht goed afgelopen. Velen

hebben er hun leven aan te danken, zoaÍs de dui-
zenden suíkerziekte patiënten wier insuline vía de

Biesbosch werd aangevoerd. Dankzij de inlichtingen
van de spionnen waren de geallieerden nauwkeurig

op de hoogte van Duitse troepenbewegingen, waar-
door het Duitse Ardennenoffensiefweerstaan kon

worden.
Alle 22linie-crossers kregen na de oorlog een hoge

onderscheiding. Vier van hen ontvingen de aller-
hoogste, de Militaire Willemsorde. Aaike van Driel
kreeg hem postuum. Op 30 april 1945 was hij door
een dronken Duitser gefusilleerd in Fort De Bilt.

Over de Biesbosch-crossings is een Íilm gemaakt'Biesbosch

onder vuul'. Meer info: wwwbiesboschinbeeld.nl

Dit artikel is overgenomen uit
Het Nederlands Dagblad van 27 aPÍil 2015.
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Miin ieugd aan de Diik
Gert Huisman

lk zit in mijn gemakkelijke stoel bij

het raam en kijk vanaf mijn etage,

op zo'n acht meter hoo$e schat i(
op de dijk die zo'n honderd meter
verder ligt. Deze dijk kun je maar in
gedeeltes zien tussen de daarlangs

gebouwde huizen. Het profiel van

het schuine dak van de kerk voor
me, beneemt me uiterst rechts het
zicht op de dijk. Links kan ik echter
voorbij wat andere huizen de loop

van de dijk volgen.

Deze dijk die, naar ik schat zo'n 6
meter hoog is en langs en in ons

dorp zijn weg vervol$, is me erg

dierbaar. Niet alleen dat deze dijk
historisch 700 jaar oud is, maar ook
dat ik er 70 jaar geleden als jochie

al op wandelde, en wel dagelijks

tweemaal heen en terug, dus naar

en van school. lk vind het zo §pisch
en uniek dat ik na al mijn reizen en

verblijven in verschillende delen van

de wereld hier nu op mijn oude dag

terug ben, samen met Ursula hier

woon en dagelijks van het uitzicht

kan genieten. ln een bepaalde

stemming kun je dan gaan mijme-

ren en terugdenken aan alles wat je

zo beleefd hebt.

Maar ook deze dijk die, Iaten we
zeggen voor mij, bij Alblasserdam

begint en in Corinchem eindigt, zou

die kunnen spreken, dan zou hij ook

kunnen vertellen over de Spaanse

troepen van Alva die er in de l5e
eeuw overheen marcheerden. Maar

ook over de Franse troepen toen

Napoleon het hier voor het zeggen

had.Zelf weet ik nog van Duitse sol-

daten die erover gingen. Ja zelfs nog

hoe een Engelse piloot van een

neergeschoten vlie$uig tussen wat

soldaten over de dijk ging om, voor

ons huis langs, die voor mij vreemd
geklede persoon bij hun comman-

dant te brengen. Hij was hier ergens

in de polder met zijn parachute

*3 ntsroatscur vERENrcrNc HARDTNxvELD-clEssENDArvl

neergekomen. lk was toen onge-
veer vijf jaar oud.

Ja, als de herinneringen uit mijn
jeugd weer boven komen drijven
dan wil je die soms met iemand
delen. Links voor me zie ik een dak-

kapel (ook wel koekoek genoemd)

van een huis dat er nog steeds staat

uit de tijd toen ik hier woonde. Een

klasgenoot van de Lagere School

woont er nog steeds. Haar vader
had op de werf ernaast een bedrijfje

in beton-vormen. Een oude, scheef-

gezakte, houten schuur, net zicht-

water probeerden te houden, net

als mijn grootmoeder in het nabu-

rige dorp Hardinxveld. lets verderop
had je een meneer met een houten
been dre ook een winkeltje had. Zijn

naam was Frans. Mijn moeder
stuurde me weleens schuin over de

dijk naar hem toe om wat bij hem

te gaan halen, lucifers of zo.

Het was toch eigenlijk een uniek
dorp, dit Ciessendam. Het aangren-

zende dorp heette Sliedrecht ( waar

mijn tante An woonde in een straat

vlak bij het Middeldiep ) De dijk liep

Buitendoms

baar in de winter tussen de kale

bomen ervoor, is er nog getuige

van. Aan de voorgevel van het huis

was vroeger zo'n rode brievenbus
bevestigd en in het huis ernaast, al-

lengs vervangen door een ander,

had iemand ooit een winkeltje in de

voorste ruimte. Achter een sooft
toonbank stond altijd een lief oud
vrouwtje die Kundertje heette. Heel

wat mensen hadden zo'n "aan huis

winkeltje" in die dagen, meestalwe-
duwen die zo het hoofd boven

dan weer door via ons dorp naar

het aangrenzende dorp Hardinxveld

en vandaar weer verder tot Corin-
chem, steeds de rivier volgend want
de dilk was er tenslotte om de rivier

tegen te houden als het water heel

hoog kwam. Dat gebeurde dan tij-
dens een zuidwesterstorm in de

herfst of in het voorjaar als het

smeltuvater vanaf Duitsland en Zwit-

serland het water deed stijgen. Links

en rechts van de dijk waren huizen

gebouwd, de meeste echter bin-

10



Rehobothschool, 2e klas, I 949

Van onder of en vlnr: Onderste rij: Jan van Noordenne, Joop Huisman, Arie Vlot, Leen von tperen, Wil Ferwerda, Gert von Herpe, Piet de bruin,

Leen von der Wíel en Arie Boogoard. 2e Rij: Arie de Kríjger, Teus Vlot, Adriaon Versteeg, Riens Guiis, Jan Dubbeldom, Marius Korevaor, Gert den

Dunnen, Wies von Wíjngaorden, Bas van Genderen en Monda van Wijngoorden. 3e Rij: Wílly van Wiingoorden, Annie von der Meiiden, onbekend

(schípperskínd), Nelleke Huismon, Rietje von Houwelíngen, Rie Nederveen, Bep von 't Hoog, lanny Dekker en Anno von der 6iessen.

4e Rij: Jopie de Bruin, Jonny von Noordeloos, Gerry Vink, Corrie Hofman, Lijdo de 1oÀg, Bets Sluimer, lonny van de Woal van Diik, lto Kroon, Corrie

Huizer, Nellie de Kok en juffrouw Pluister. Bovenste rij: Adrie Tímmer, Mino Loeve, Lenie de Mík, J«nny Huismon en Nello Dubbeldam.

nendijks, dus richting de polder. ln

Ciessendam was het zo, dat biina

om de 100 meter een boerderij

stond die dan weer met een lange

stoep met de dijk verbonden was.

Zo was het vroeger ingedeeld door

de hertogen en graven die deze

polders lieten ontginnen en al deze

(meest) gelijke percelen aan de

boeren verpachtten.

Het waren allemaal melkveebedrij-

ven. lk kan me nog herinneren dat

in mijn tijd elke dag de melkbussen

boven aan de dijk stonden om te
worden opgehaald door de vracht-

wagen van de melkfabriek in Cies-

sen-Oudekerh weer een ander dorp

dieper in het land aan het riviertje

de Ciessen.

Op weg naar school kwam je dus

Iangs verschillende boerderijen

zoals die van boer Redelijkheid, De

Jong, De Wit, Korevaar , Van Wijn-

gaarden, Nomen of De Bruin. Je

kende ze allemaal bij jou in de om-
geving met hun typische geur van

mest en pulp. Maar ook van hooi als

dat's zomers hoog opgetast lag op

die typische hoge wagens die over

de dijk langs kwamen, getrokken

door een sterk paard. Eenmaal op

school aangekomen werd je natuur-

lijk helemaal in beslag genomen

door de lessen en je medescholie-

ren. Je kon door de muren heen

horen wat hardop in het volgende

lokaal werd opgezegd, of wat uit het

hoofd geleerd moest worden, voor-

al met zingen. Maar omdat iedereen

eraan gewend was, stoorde dit niet

bij je eigen klas.

Onlangs fietste ik met opzet langs

dezelfde (Rehoboth) school en het
was juist speelkwartier. Het jonge

volkje was nog steeds van hetzelfde

soo11, joelend en rennend onder
toezicht van een meester. lk had

een kind kunnen wenken en zeg-

gen: "Weet je wel dat ik zeventig
jaar geleden net zo springend rond-

liep zoals jij nu! " Zoiets denk je wel,
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Mijn feugd aan De Diik (vervolg)

maar doe je niet. Nog wist ik, langs

de lange muur van de school kij-

kend, wanneer je elk jaar overging,

hoe je van lokaal tot lokaal wisselde

tot het laatste raam; dan zat je in de

zesde klas. Sommigen van ons gin-

gen dan verder naar het voortgezet

onderu,rijs, genaamd de ULO, in een

gebour,vtje naast het schoolplein.
Toen ik weer verder wilde gaan

,keek ik nog even naar de rijen en

rijen fietsen achter de school. Dat

had je vroeger niet, zo'n luxe. Het

was allemaal lopen en op klompen,

die je, voor je de klas in mocht, in
de gang van de school uittrok en

onder de jashaak zette.

Precious memories- how they Iin-

ger... Op school, tijdens de oorlog

en in de winter, was er weleens een

tekort aan kolen om de klaslokalen

te verwarmen . Dan gebeurde het

vaak tijdens heel strenge vorst dat

er geen school was.

Op het laatst van de oorlog als meer

en meer Duitse troepen werden te-
ruggedreven, onze kant op, werden
de scholen ook gebruikt om de sol-

daten onder te brengen en dus

hadden we soms maandenlang
geen school. We konden ons echter

best vermaken en soms gingen wij

ze op school opzoeken. Het waren

meest jonge soldaten die ons kin-

deren graag mochten. Ze vroegen

ons soms om naar de groenteboer

te gaan, want zelf mochten ze niet
weg. Dan gingen we naar weer zo'n

typisch winkeltje- aan- huis om een

kilo appels voor hen te kopen. We

mochten er dan een voor onszelf
houden.

Net in die tijd en in die leeftijd
spaarde je van alles, zo ook lege ge-

weerhulzen. Er waren gewone

rechte, maar ook korte dikke, van

.ll r,tro*,tarr vERENrclNc HARDTNxvELD-cTESSENDAT\,I

machinegeweren. De soldaten oe-

fenden weleens achter ons huis,

over de Ciessen, op een uitge-
strekte akker met de rivierdijk als

achtergrond. Ze oefenden dan op
kaftonnen doelen die de vorm had-

den van een man, hoofd en borst.

Eens vroeg ik een jonge soldaat in

de school om een lege geweerhuls.

Hij kwam even later terug met een

compleet patroon. Met enige moei-
te brak hij er de punt af, schudde
het kruit eruit en gaf de huls aan mij.

Nu had ik als enige jongen in de

buurt een huls met het slaghoedje

nog intactl (dus zonder het kuiltje

van die sierlijk kromme veren mocht
zoeken in de ren.

Toen we wat ouder waren, was ei-

eren zoeken, uitblazen en verzame-

len in zwang. Aan mussen-eieren
was wel aan te komen onder de
dakpannen van schuurtjes en zo,

maar voor kraaien- en ekstereieren

moest je naar de nesten klimmen
in hoge bomen. Het was maar goed

dat je vader of moeder niet wist wat
je allemaal uitspookte na schooltijd
of op zaterdag. Als ik nu nog langs

zo'n hoge schietwilg loop en dan

bedenk hoe wij in zo'n boom kon-

den klimmenl Om de onderste tak

van de slagpunt). We verzamelden
ook veren, vooral in het najaar als

de vogels in de rui waren. Achter in

de weilanden vonden we van die
lange grijze reigerveren en soms,

onder alleenstaande bomen in het
landveren van een torenvalk, van

die gestreepte.

Verder langs de dij( achter in een

stoep, woonde een meneer Lock,

die van die mooie zwartbruine kip-

pen had.

lk trok eens de stoute schoenen aan

om hem te vragen of ik een paar

te bereiken ging je op de schouders

van je maatje staan. Soms was dat

niet genoeg en stond je zelfs op zijn

hoofd. AIs je er dan nog niet bij kon,

bij de eerste tak, klemde je jezelf

vast om de stam heen en zette je

jezelf met je voeten af tegen de
schors, om telkens een beetje op te
schuiven naar boven tot aan de eer-

ste tak. Nu besef je dat kinderen van

die leeftijd licht in gewicht zijn en

heel krachtig in hun armen. Op

deze wijze konden wij bij die dunne
hoge takken komen zonder dat ze
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braken. Wel moest je erop letten

nooit op dode takken te gaan staan

of eraan gaan hangen. Wat kon het

soms teleurstellend zijn als je hele-

maal naar boven geklommen was

en zo'n nest leeg was.

Ooit wilden wij een jonge ekster

hebben. Men had ons verteld dat je

die kon leren praten. Bij boer Kees

de Jong was naast de boerderij een

boom met hoog in de top een ek-

sternest. Maar de boer zou ons zo

van ziln erf kunnen wegjagen.

Coede raad was duur. De eksters

vlogen af en aan, dus wij dachten
dat ze hun jongen aan het voeren

waren. Wijwaren met z'n drieen en

het plan was als volgt. Henk van de

slager hielp weleens bij de boer en

die zou hem aan de praat houden

terwijl neef Jaap onder de boom
zou staan en ik zou op zijn schou-

ders gaan staan.. AIles ging goed,

maar na heel veel moeite eindelijk
bij het nest te zijn gekomen, bleek

het een zogenaamd fop-nest te zijn

(dus leeg)l
lnmiddels was de boer naar buiten
gekomen en wij wisten van horen-
zeggen dat het een kwaaie en drif-

tige man was. Henk was al weg en

Jaap stond van verre op de dijk te
wachten en ik maar in de boom zit-

ten, in de hoop dat de boer niet

omhoog zou kijken. Eerst, na een

heel lange tijd, ging de wantrouwige
boer weer naar binnen en klom ik

van tak na tak langzaam naar bene-

den. Vol schrammen en met ge-

schaafde benen liet ik mij het laatste

eindje op de grond vallen en rende

langs zijn deur de dijk op naar mijn

neefje. Alles voor niets en zonder

een eksterjong om praten te leren

(men zei dat eerst een stukje van

zijn tong moest worden geknipt, brr,

nou ja, als dat moest...).

Ja, het ging over sparen. Je trog-

Korrejotten

gelde bijje ooms sigarenbandjes af

voor in je schrift. Ook droogden we
bloemen en bladeren met mooie
nerven en kleuren (die later echter
allemaal bruin werden). Het was

maar net wat je interesseerde oÍ
fascineerde.

Al op heeljonge leeftijd spaarden ik

en mijn vriendje al scherfjes van

kopjes en schoteltjes. Soms met
een gouden randje en je vond de
mooiste patroontjes erop,'vooral in

Delfts blauw. Je kon ze vinden in de

ashoop bij de buren onder aan de

dijk. Daar stond een lang huis waar

tuvee gezinnen in woonden (Deven-

ter en Verschoor).

Er werd toen veel op kolen gestookt

en de as werd op een gezamenlijke

hoop gegooid om in de winter, als

het glad werd, de stoep naar boven

mee te bestrooien.

Tja... over die eierverzamelingen ge-

sproken, die verschillende jongens

hadden. AIs ik nog denk aan die
arme vogels en hun nesten waar
we de eieren bij weghaalden. We

waren wel zo "edelmoedig" om
maar één van de bijv. vijf eieren

mee te nemen. Dan konden ze nog

vier jongen groot brengen en ons

geweten was gesust. Maar na ons

kwamen soms weer andere jon-

gens die ook het nest ontdekten en

erbij klommen en namen dan ook
weer "edelmoedig" éen ei weg. Dit
kon zo doorgaan totdat de laatste

eleren bebroed waren en niet meer
konden worden uitgeblazen. Nu,

om aan de weet te komen of ze be-

broed waren, legde je ze even in

het water. AIs ze dreven, waren ze

bebroed, maar als ze zonken waren

ze "schoon". Bij eenden en meer-
koeten was het eenvoudig, want die

broedden aan de waterkant. Maar

bij kraaien of bijvinken lukte dat niet
zo vlot. Je kon ze hoogstens even

tegen het zonlicht houden of in je

hand wegen.

Als kind ben je vindingrijk en vond
je al gauw een oplossing. En zo, tij-
dens een voorjaar, wilden we eieren

hebben van de zwarte stern. Die

waren zeldzaam en je kon er goed

mee ruilen. ln het naburige dorp
was er een kolonie van, maar die
was helemaal door water en moe-
ras omgeven. Ook woonde er een

boer dichtbij, dus opgepastl Een an-
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Miin jeugd aan De Dijk (vervolg)

dere neef en ik zijn er toen naar toe

gereden en verborgen onze fietsen

bij een bosje (uit het zicht) en toen

ben ik half zwemmend -half krui-

pend over dikke lagen oude plan-

tengroei naar de sternkolonie toe
gegaan wat een tumult gaf. Met

mijn hoofd net boven water werd ik
door niemand opgemerkt, maar wel

door die sterntjesl Het leken er wel

honderden die luid krijsend in de

lucht boven mijzwermden. En jawel

hoor, daar kwam ook de boer al aan

en ontmoette daar mijn maatje die

de wacht hield nabij de fietsen.

De boer keek gelukkig alleen maar

in de richting van het tumult. (hij re-

kende niet: twee fietsen en maar

eén kereltje, da's fout). "Zeker een

buizerd of een grote rat die ze zo

onrustig maakt", zei de boer tegen

mijn maatje Leen en ging na een
poosje weer terug naar zijn koeien.

Toen de kust weer veilig was gaf

l-een mij een wenk en kon ik uit het

water komen met een pet helemaal

vol met bruinzwart gespikkelde,

peervormige sterneieren. Nadat wij

ze thuis netjes hadden uitgeblazen,

met water nageschud en een stukje

mottenbal in de eierschaal hadden

gedaan (dan blijven ze altijd goed

had men ons verteld), waren wij de

koning te rijk want nu konden wij er

veel ruilen tegen weer een grutto-ei

of dat van een kievit.

Het spijt me nu welvan de eieruer-

zamelwoede. Arme karekieten, bot-

vinken, winterkoninkjes, koolmezen

en spreeuwen. Mijn gulle bijdrage

aan de kas van de Nederlandse Vo-

gelvereniging of misschien lid wor-

den van de Partij voor de Dieren

kan dit nooit meer goedmaken.

Maar je bent een kind van je tijd en

die vermaakten zich in de jaren

veeftig en vijftig op hun manier. ln
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de schoolvakantie kon je bramen

gaan plukken en in de herfst waren

de appels en peren in de boom-
gaard van de bovenmeester zo lek-

ker, vooral de toen bekende wijn-
peren, maagdenperen en de sterap-

peltjes.

Meer onschuldig was het vliegeren

op de weide tegenover het waterlje

het Diepje. 's Winters kon je
sneeuwballen of een sneeuwpop
maken met een hoofd met zwarte

kooltjes voor de ogen en een woftel

als neus. Als het ging vriezen en er

na een paar nachtjes al ijs lag, werd
je uitgedaagd wie er het eerst over

de sloot durfde te gaan. Het heette

dan: "Kom- ie mee ijssie kraake ?",

met als gevolg dat je vaak thuis-
kwam met natte kleren en onder de

modder.
Bij ons thuis was het steevast: "Uit

die natte boel en gelijk naar bed

zonder eten!". Als de vorst aanhield

en het ijs op het Diepje dikker werd,

kon je door het ijs heen van die

luchtbellen zien verschijnen. Het

waren eigenlijk gasbellen en als je

dan je maatje met zijn prikstok (die

hoorde bij je slee) zo'n bel lek stal<

en jij er een lucifer bij hield, kreeg
je een felle vlam, die soms je wenk-

brauwen verschroeide. Schaatsen

leerde je vanzelf en daar begon je

al heel jong mee.

Al zwikkend en glijdend ging je het
proberen, samen met je oudere

broer of zus en na verloop van tijd

kon je al aardige slaagjes maken

achter een voortschuivende stoel of
zo.

Je moest al wat groter zijn om na

Iang zeuren met je zusje en haar

vriendinnen mee te mogen als ze

op de sloten ver achter in het land

wilden gaan schaatsen" lk kreeg dan

steevast te horen: " Moe, dat jong

houdt alleen maar opl". Je mocht

dan als jongste broertje na lang jen-

gelen mee, maar op een sleetje, ge-

trokken door de meiden. lk weet
nog dat ik ver in het land tussen de

biezen een klein waterkipje zag

rondscharrelen en ik had zo te doen

met dat arme schepseltje daar in de

kou, ver van de bewoonde wereld

en op zoek naar wat eetbaars.

Eens op een winter l«ram mijn ome

Cerrit, naar wie ik vernoemd ben, bij

ons logeren. Helemaal uit Voorscho-

kwam hij bij ons schaatsen. Mijn ou-

dere broer Hans mocht voor een

kort tochtje met hem mee. Met een

lange stok tussen hen in om aan

vast te houden, waren ze de hele

middag we8 en kwamen pas tegen

het donker thuis. Ja, die ome Cerrit.

Opgegroeid in Ciessendam was hij

na zijn trouwen naar Voorschoten

verhuisd, waar hij metselaar was.
's Winters was hij dan uitgevroren,

zoals het heette.

Precious memories, how they linger,

zo heet dat op zijn Engels, als je te-

rugdenkt aan je jeugd. lk zou nog

wel tien vellen kunnen vol schrijven

over een jeugd die vanuit het heden

gezien maar enkele tientallen jaren

duurde. ln het Duits heet het te-

recht: "Schön ist die Jugendzeit".

Laten we het hierbij maar houden
(voor het ogenblik). lk hoop dat je

geduldig dit verhaal gelezen hebt

want je moet je verhaal toch aan ie-

mand kwijt, niehruaar? So long.

Een tevreden Ciessendommer.
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Het zalmlied

ln de grote rivieren in de Alblasser-

waard, de Meruuede en de Lek,

werd vroeger veel zalm gevangen.

Hardinxveld, Papendrecht en de
plaatsen langs de Lek stonden eeu-
wenlang bekend om hun zalmvis-

serij. De ons alom bekende

zalmschouw was daarbij een on-

misbaar vaartuig. Maar met het ver-

dwijnen van de zalm uit de rivieren,

stierf ook het vissersberoep uit.

ln Boven-Hardinxveld, op de

'Ode aon de zolmen en de vissers'von

Morcus Ravenswody.

Kromme Krib, staat één van de

standbeelden van de zalmvisserij

die ons dorp rijk zijn. Het is een ode

aan de zalmvissers. Cemaakt door

Marcus van Ravenswaaij en ge-

schonken door Marcus Vogel aan

de gemeente van Hardinxveld-Cies-

sendam. Het andere, de Zalmvis-

sers, staat voor het plein van het

Cemeentehuis.
Verder is er weinig meer over van

wat ons aan de zalmvisserij herin-

nert.

Nu werd er onlangs door de Histo-

rische Vereniging Lekkerkerk (aan

de noordkant van de Lek, de Krim-

penenvaard) een monument ge-

plaatst. Vijfentuirintig springende

bronzen zalmen vestigen daar nu

de aandacht op het verleden. Be-

stuurslid Van den Berg-Aarnoudse

vertelt: 'Het gaat om een hardste-

nen deksloof uit de zestiende eeuw;

die is nu bijna 500 jaar oud. Lekker-

kerk had destijds 600 inwoners. Als

de zalmvissers terugkwamen met
hun vangst, legden ze die op deze

deksloof. De zware steen lag op een

een voorloper van de huidige ste-

nen muur die het Lekdorpje tegen

de rivier beschermt. De vissers had-

den de gewoonte om als ze de vijf-

entwintigste zalm op de deksloof
hadden gelegd, even te stoppen
met het werk. Ze wilden Cod dan-

ken voor de rijke vangst. De vissers

schaarden zich om de buit, deden

hun mutsen af en zongen een

danklied. Het heeft de wijs van

psalm 65 en 72.
In totaal had het lied zes coupletten.

Er zljn er twee achterhaald.

Eerste couplet:
Wij moeten uwen lof uitgolmen, en

loven U, o Heer

Voor deze vijfentuvíntig zolmen, en

ï oongenome weer.

Mevr. C.J. van den Berg-Aornoudse, be-

stuurskid van de historische vereniging Lek-

kerkerk bij de deksloof

O, leer ons donkboor voar U leven,

bestuur in gunst ons lot.

Loot ons geloof ons nooit begeven,

dot Cij zijt liefde, Cod.

Vijfde couplet:
Eé n h o n d e rdvijfe nfirui ntí g vi sse n, d i e

olle zolmen zijn,

Gevongen zonder hindernissen, Cij

mookt ons loon niet klein.

Veel geld is thons door ons gewon-
nen, dot mookt de orbeid zoet.

O, dot wij steeds geloven kunnen,

dot Cij, o Cod, zijt goed.

De deksloof belandde via omwegen

op de Joodse begraafplaats in het

dorp. De Historische Verenrging

heeft het voor elkaar gekregen om
de steen weer ongeveer op zijn oor-

spronkelijke plaats te krijgen. De

steen kon niet terug op de muur
komen, dus nu ligt hij ervoor. De

Haastrechtse kunstenaar Dick Aerts

maakte 25 bronzen zalmen die nu

de muur van de oprit naar het voet-

veertje sieren, naast de stevig ver-

ankerde deksloof. De zalmen
verwijzen naar het zalmlied, omdat
we het zo mooi vonden. Die vissers

stonden nadrukkelijk stil bij het feit
dat alles niet vanzelfsprekend was'.

Bron: Nederlands Dagblad,

t4 apfil2Ot5

'De Zolmvissers'
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Bu rgemeester H ijmersma
Arnold de Haan

Toen op 5 mei 1945 Duitsland capituleerde was eindeliik ook

Nederland boven de grote rivieren weer vrii. Op de meeste

plaatsen duurde het echter nog enkele dagen voordat men daad-

werkelijk de vlaggen uit kon hangen.

Hijmersma voor de "Verkeerde Wereld"

Hijmersmo korÍ no zijn benoeming in mei 1945 voor het gemeentehuis.

Bovenste rij v.l.n.r.: Anton Verspui, Aort de long (gemeentearchitect), lon Hoogendoorn, Engelse militoir, Engelse militoir, l.E" Híjmersmo,

Aort Hagenoor, Engelse militoir, W. de Croof (gemeentesecretoris). Vooraon v.l.n.r.: Dirk Rozendool, Wim von Wijngaorden, Rinus Leeuwis, Wim

von Wijngoorden, Jon Beuzekom, Politieagent Top en Chiel Huismon.
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Hijmersmo in zijn hoedanígheid als ondercommondant von de brandweer (co. 1950).

Personen v.l.n.r.: Goof van Ríjswíik, Dirk Slob, Mink Tukker, Teunis Romeijn, Onbekend, lonnes Hijmersmo, Von de Giessen, Onbekend, Borend

de Zwort, Kees Zonen, los Zanen, Síjmen Tukker en Albert Tukker.

Het ontstane machtsvacuUm kon niet direct worden in-

gevuld en de Duitsers, die ook nog aan het idee moes-

ten wennen dat ze de oorlog hadden verloren,

reageerden vaak nogal agressief en onvoorsPelbaar op

het vreugdebetoon van de bevolking.

ln Ciessendam kwamen de eerste geallieerde mllttairen

aan op B mei. Deze ontwapenden de nog aanweziSe

Duitsers die vervolgens werden aÍgevoerd naar tijdelijke

opvangkamPen.

Pas vanaf dat moment was Ciessendam echt vrij.

Ook de Ciessendamse NSB burgemeester J.W. Zuyder-

houdt werd gearresteerd.

zijn optreden tijdens de april-mei stakingen in 1943,
was afgezet.

Door het overlijden op I0 mei 1944 van burSemeester

L. Neijens van Ciessendam werd Zuyderhoudt tevens

burgemeester van Ciessendam.

Omdat van een centraal gezag, zo kort na de bevrijding

nog geen sprake was, werden ad hoc oplossingen be-

dacht om het plaatselijk bestuur weer enigszins op gang

te krijgen.

Zo ook in Hardinxveld en Ciessendam. Door de Binnen-

landse Strijdkrachten (BS) werden tijdelijke burgemees-

ters aangesteld. Dat was voor Hardinxveld E. den

Breejen en voor Ciessendam J.E.Hijmersma.

Deze Zuyderhoudt was door de Duitsers in juni 1943 Wie was nu deze Hijmersma en waarom werd juist hij

aangesteld als burgemeester van Hardinxveld als ver- burgemeester van Ciessendam?

vanger voor burgemeester K.de Boer die, als straf voor Jannes Ebbel Hijmersma werd geboren in Oldenzaal op
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Burgemeester Hijmersma (vervolg)

20-02-1904 als zoon van Engbert Hijmersma en

Frouwke Bosker. Zijn vader was ambtenaar bij de Rijks-

belastingdienst en in die hoedanrgheid werd er een aan-

tal malen verhuisd naar een andere standplaats. Zo

vertrok het gezin van Oldenzaal naar Wychen. Jannes

wilde graag boer worden en volgde in die periode de

landbouw-winterschoolte Zutphen. Toen het gezin later

naar Appingedam verhuisde, voltooide Jannes zijn stu-

die in Croningen.

Om wat praktische ervaring op te doen ging hij als vol-

ontair werken op een boerderij in Batenburg via contac-

ten die hij had opgedaan in de periode dat het gezin in

Wychen woonde.

Toevallig werkte daar in de omgeving ook Annigje
Brandwijk, een meisje uit Ciessendam.

Uit de "Rondom de Ciessen" von 28 juni 1948.

Hoe hun paden elkaar hebben gekruist is niet bekend,

maar in ieder geval leerden ze elkaar daar kennen en,

ofschoon Annigje 1 1 jaar ouder was, bleek het wel te
klikken.

Of het feit dat Annigje mede kon beschikken over een

boerderij, en Jannes die optie niet had, ook een rol heeft
gespeeld, laten we hier maar in het midden.
De vriendschap resulteerde in ieder geval in een blij-
vende verbintenis. Het huwelijk werd voltrokken te Her-

nen op 20 maart 
.1930. ln 1935 betrekt het echtpaar

de boerderij "De verkeerde wereld" (Binnendamseweg

55), het ouderlijk huis van Annigje. Het werk op de

boerderij werd verdeeld tussen Jannes en Peter, de

broer van Annigje, die bij hen inwoonde.
ln september 1939 werd Jannes gemobiliseerd en in-

gedeeld bij de 5e sectie van 3-lll-32R.1.

h-{ Eer^uwe Bu rse ffiËeesten

Tot tlurgemeester van Giessend*m
ís met ingang van I Juli a.s, be-
noemd de heelH. C, W. Yermaat
te 's-Gravelhage"

De fuenoentrle is 7 Maart t9l2 te
's,Graverdirage geboren en dus 34
iaar oud. Hii is voortgesproten uit
een geslacht, dlt veel ambtenaren
en predihanten heeÍt opgeleveld en
dat sedert esu\reí in de residentie
gezeteld is. Zijn schoolopleiding ge,
noot hij in Den Haag, waar hii het
eÍnddiploma HES (B) verv/ierÍ.
Daarua studeerde hii aan de univei'-
sÍtei*en te Utrecht en Leiden medi-
cijnen en rechten. In 1936 rverd hij
benoemd tot ambtenaar aan heÍ
deprriemeut van .onderrvijsr kunsten
on welensehappen. Ilet voigertrl j:rat'
Itecg hij r:ert trart.stellittí{ als itcrb-
tenàlu ter sect etarie Ie 's-( lra r'en-
hage, waar hlj den laatsten tijd $'g1i1
zaam was op de aÍd. Bevolking. Ook
op de afd. Verkieziilgetr en Burge-
iijke Stand is hij werkzaam geweest.

De Heer Velmaat ls gehurvd mei
een vroullr* wier voorvaderen veel.
a1 de rechterlijke macht dienden.
Kindet:en heeÍt hij niet.

Tijdens de bezettins heelt hij zijn
aandeei biigedrageu tot het onder.
grondsche rverk. Terwiil hij iu iunc-
iie rvas a1s amhtenaa-r, kvam hij bij
de O. D. en later werd hii 'bli de
binnenlanclsclle striidkrachten sec-
riecomrnandarrL. Voor de ÍalsiÍicatie-
:rideeling et den inlichtinsefldiensl
ileed hij waardevollen arbeid, voor
joden en andere onderduikers zorgde
hii.

Donderdag bracht de heer Yer-

Í{iaat een bezoek aan de geËeente
Giessendat:r, om met burgemeester,
rvethouders et ambtenaren kennís
te maken. Ook rvij hebben hem toen
even gesproken en we kurLren ni€t
anders zegge* dan dat ons'n prettige
,indruk van deze kennismaking is
bijgebleven.

Hii kende iret dorp eenigszins. om"
dai hij er meer dan eens doorgektl-
men -$,ras, Het buitenleven heeft
hem altijd meer aangetroliiren rlan
l:ei stadsleven! vandaar dat de be'
noemin.q hem' verheugde. Hij .hoopt
en vertrouwt, dat hij met de tr_ur'
ge1lj goed overu,eg z.al kunnen. Het
Égtiin 2ijn foedoeling den hulzennood
ie"n ipiit. zich netierruoon in Gies-
i*rrctiirr"'tr: riestig*n, ttaitr' *fitt it**
pai:Id htis tract kii nog niet oP hot
oog. Desnoods zou hij bij anderen
gaan ifl\ï0nel1. '$/ant eet burgemees'
ter * zoo js uiirt opvatíing - hoort
bii zijn gemecntenaren. Qevlaagd
,inr riin godsdicust deeltle liij ons
rned e renloustratitsch te zijn, teïwijl
ziLl vrouw lid vau de Ned. Herv.
Kerh is. Bij een politieke Partij is
hij niet aangesloten.

'Wanneer hij in tunctie zal treden
was hem nog riet bekend.

Onze tijdelilke bursemeesier deel'
de ons nog mede, dat zíin laak Zan'
daguacht om 12 uur geëindigcl zaÍ
zijn. Notaris H. A. Dekker treedt
dan als loco-lrurgemeesteï oP.'Wii hopen, dat de ttieu'"t è burge-
meester in ous dcrp or zijn plaats
zal blijken te ziin. In elk geval 'is hij
rrerr,uld met de bsste bedoeiingen.
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Ook Hijmersmo ontkwam er niet oan dat zijn rodio in beslag werd genomen. Hier het ontvongstbewiis.

Na de capitulatie is hem "te velde" een verlofpas ver-

leend en keert hij terug naar Ciessendam.

Jannes was een aimabel en gezien persoon die zich al

snel ontplooide in de Ciessendamse samenleving. Hij

trad al spoedig toe tot het bestuur van de Nutsspaar-

bank en de kleuterschool, werd secretaris van de polder

Ciessen-Oudebenedenkerk, lid en later ondercomman-

dant van de vrijwillige brandweer, kerkvoogd van de

Ned. Hervormde Kerk te Ciessen-Oudekerk (dat toen

nog met Ciessendam één gemeente vormde), lid van

het college van toezicht van de Landbouwschool te Dor-

drecht en was voorzitter van de Vereniging Oukerks Be-

lang, sinds de oprichtin gin 1937. Een man met zekere

kwaliteiten dus.

Toen er na de bevrijding een tildelijke burgemeester

voor Ciessendam werd gezocht, was de keuze beperkt.

Het moest iemand zijn van onbesproken gedrag en het

liefst iemand die neutraal was en geen zakelijke- oÍ an-

dere belangen had binnen de gemeente. Er gingen

stemmen op om de gemeentesecretaris W. de Craaf te

benoemen, maar die voelde er niet veel voor. Er werd

ook aan Hijmersma gedacht, iemand van buitenaf en

dus onpartijdig.

Hijmersma voelde er wel wat voor. Het werk op de

boerderij zou dan weliswaar grotendeels op de schou-

ders van zijn zwager neerkomen, maar die had daar niet

zo'n moeite mee.

En zo werd Jannes waarnemend burgemeester van

Ciessendam.

Toen echter na verloop van tijd het landelijk centraal

gezag weer functioneerde, werden geleidelijk aan de

door de BS aangestelde tijdelijke burgemeesters ver-

vangen door van overheidswege aangestelde vroede

vaderen.

Zo ook in Ciessendam, waar per 1 juli 1946 als burge-

meester werd aangesteld H.C.W.Vermaat en waarmee

dus het burgemeesterschap van Hijmersma eindigde.

Hijmersma overleed, 66 jaar oud, op 2 december 197O

en werd begraven op het kerkhof te Ciessen-Oudekerk.
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Kunst & Ambacht oP
Open Monumentendag 20I 5

Open Monumentendag 2015, in het weekend van I2 en l5 sep-

tember, staat in het teken van Kunst & Ambacht. Bezoekers kunnen

tijdens deze 29ste editie van het evenement kennismaken met al-

lertei vormen van kunsten en ambachten. Met het thema Kunst &

Ambacht is er veel aandacht voor de architectuur zelÍ, de toege-
paste kunsten die daarin te zien ziin en de inspiratiebron die mo-

numenten zijn voor andere kunstvormen.

De ambachtskant zal tijdens deze

Open Monumentendag uitvoerig

worden uitgelicht: het stucwerk, de

wandbeschilderingen, de tegelta-

bleaus, het metselwerk, de betim-

meringen, de beglazing. Ook de

ambachten gerelateerd aan de in-

richting van monumenten, zoals het

meubilair, het servies en glaswerk of

de stoffering komen aan bod. ln ver-

schillende bijzondere monumenten

spelen toegepaste kunsten een

belangrijke rol, waaronder stadspa-

leizen, religieuze monumenten,

openbare gebouwen en kantoren.

Met het thema Kunst & Ambacht is

op Open Monumentendag een

breed aanbod aan monumenten te

bezichtigen, met aandacht voor

verschillende kunstvormen, voor

vakmanschap, het (restauratie)am-

bacht en moderne toepassingen.

Hedendaagse ambachtslieden en

ontwerpers laten zich vaak inspire-

ren door iraditioneel vakwerk. Ook

schilders, beeldhouwers, musici,

theatermakers en andere kunste-

naars veftonen hun kunsten tijdens

Open Monumentendag 2015. ln

het kader van het thema Kunst &

Ambacht wordt dit jaar samenge-

werkt met het Nederlands Centrum

voor Volkscultuur en lmmaterieel

Erfgoed (VlE).

Ruim 3OO gemeenten zullen dit jaar

weer meedoen aan de Open Mo-

numentendag. Cemeentelijke com i-

tés maken hun eigen Programma
op de zaterdag, de zondag of het

hele weekend. Opengestelde mo-

numenten en activiteiten staan rond

1 juli op www.openmonumenten-
dag.nl.

ln aanloop naar de Open Monu-

mentendag kunnen monumenten-

liefhebbers het Open Monument

van de Maand bezoeken, ook in het

kader van Kunst & Ambacht. Elke

maand gaat er ergens in Nederland

een monument gratis open. lnfor-

matie hierover staat oP www.oPen-

monumentendag.nl.
Op de vrijdag voor de Open Monu-

mentendag, op 1 
'l september, is er

ook in 2015 de Open Monumen-
ten Klassendag, waarbij leerlingen

uit de groepenT/B van basisscho-

len in het hele land monumenten
bezoeken. Op donderdag 1 0 sep-

tember wordt Open Monumenten-

dag 201 5 officieel geopend in

Bergen op Zoom.

Open Monumentendag is een ioorliiks evene-

ment ín het tweede weekend von september,

georganiseerd om de publieke belangstelling

en het draogvlak voor het behoud von monu-

menten te vergroten. Duizenden monumen-

ten in Nederlond ziin dot weekend gratis

toegonkelijke voor publiek, hiermee is het één

van de grootste culturele evenementen von

Nederlond. De Open Monumentendog is on-

derdeel von de Europeon Heritoge Days.

g§ ursronrscue vERENrcrNc HARDtNxvELD-GtEssENDAM 20



I(wartierstaat van Jacobus Johannes van Houwelingen
Arie Koorevaar

Afscheidsreceptie von Joop in het HlC,

vergezeld door echtgenote.

Jacobus Johannes van Houwelingen
Het is alweer ruim een joor geleden dat

Jaop uan Houwelingen zijn plaats in het

bestuur beschikbaar stelde. No ruim z5 joor

deel uitg em aol<t te hebb en u on het b utuur
uondhíj dathettijd werd dot een ander het

stokj e u an hem ging ou eTnernen. Tij dens

zijn bestuursperiode hebben wíj hem lercn

kernen als een bijzonder e collega. T echni-

sche zaken w or en hem w el to eu ertr ouw d,

zools dehuisuesting u6fl onze uereníging en

aLLu op het gebied uan de computer. Methet
dígítaliseren uan onze gegeuensheefthij ons

w egwijs gemoola. Een aantal j ar en w oonàe

hij ínBinnendams, op del{nop.Hij zorgde

uoor hetbeheer uon onze spullen díe doar

waren opgeslagen.Hij was ook de juiste

mon uolÍ deuerbinding tussen deHístori-
sche V er eníging en de lrop er en Knop. D at dit
nog niet genoeg u)asbleek,toen eenTsu-

nami in Sri Lanki ontzetÍend ueel leed en

u er dríet br acht en de b eu olkíng om hulp

schreeuwde. Ook daar heefihij zijn steentje

bijgedragen.Nu, í6 zijn afscheid,zalhíj de

Histo rísch e V er eni gin g ni et u ery eten. T o en

wij dan ook met het voorstel l<w omen om

zijn Kw artíerstaat uit te g aan zo eken, bleeh

dothij al een groot gedeeltehad opgezet.De

geneologísche werkgroep ís daar mee uerder

gegaan zoalsU lrunt zien. Hij is echt een

man 1)on deze streek, zoals zalblíjken uít de

eerstezes generatía.

De naam Van Houwelingen

De naam 'Van Houwelingen' komtvooral voor in
Giessendam, Giessen-Nieuwkerk, Hardinxveld en

Gorinchem, maar in vroeger jaren was er sprake

van een dorp 'Houweninge'in de Biesbosch,
zoals die voor de St. Elisabethvloed, in de periode
datWerkendam nog bijZuid-Holland hoorde en

de Nieuwe-Merwede nog niet gegrayen was. Ook
Werkendam heeft als eerste Maire en later als

Burgermeester een'Van Houwelinge' gekend.
Het is dan ook een zoel«ocht om de juiste tijd en

plaats te vinden dat deze naam is ontstaan.

GENERATIE I (proband)
r Jacobus Johannes van Houwelingen, geboren op

13-o8-r956 in Giessendam. )acobus trouwde, 3o
iaar oud, op 15-o8-1986 in Hardinveld-Giessen-
dam met Inge Mussche, z6 jaar oud. Inge is ge-

boren op 2c,-c,4-l96o in Amsterdam.

GENERATIE II (ouders)
z Arie Hendriekus (Dries ) van Houwelingen, ge-

boren op 03-o2-rgz6 in Giessen-Nieuwkerk. Arie
is overleden op 07-o2-rgg2 in Giessenburg, 66
jaar oud. Hij is begraven in Giessenburg.
Hij trouwde met

3 Grietje (Riet) van Wijk, geboren op z4'to'tgz6
in Gorinchem. Grietje is overleden op o5-Í2-zor4
in Hardinxveld-Giessendam, 88 jaar oud. Zij is
begraven op r2-Í2-2or4 in Giessenburg.
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I(wartier s t aat I aap van H ouwelin ge n (u er u ol g)

GENERATIE III (grootouders)
Jacobus Johannes van Houwelingen, geboren op

z9-o4-r896 in Giessen-Nieuwkerk. Iacobus is

overleden op r9-or-r973 in Giessenburg, 76 jaar

oud. Hij is begraven op 24-or-r973 in Giessen -

Oudekerk.
Hij trouwd e, z6 jaar oud, op 2g-Ír-rgz2 in Har-
dinxveld met de zrjarige
Pieternella Suiker, geboren op 23-o7-r.gor in
Hardinxveld. Pieternella is overleden op
zB-q-ry7g in Hardinxveld- Giessendam, 77 jaar

oud.

6 CornelisvanWijk, geboren op r4'o7-Ígoo in Go-
rinchem. Cornelis is overleden op 16-oz-1985 in
Gorinchem, 84 jaar oud.
Hij trouwde, z4jaar oud, op rr-o3-1925 in Gorin-
chem met de zz-jarigelambertina Iftaak. Corne-
lis en Lambertina gingen op 24-02-1925 in
Gorinchem in ondertrouw.

7 Lambertinal(raak, geboren op ro-o6-19oz in den

Helder. Lambertina is overleden op z3'o7-2ooo
in Gorinchem, 9B jaar oud.

GENERATIE IV (overgrootouders)
8 Arie van Houwelingen, geboren op or-o6-1858

in Giessen-Nieuwkerk. Arie is overleden op
or-o8-r915 in Giessendam,5T jaar oud.
Hij trouwde, z7 jaar oud, op zo-rr-r885 in Gies-
sen-Nieuwkerk met de z6-jarige

g Hendrika Johanna van Agterberg, geboren op
zo-rr-rB5g in Utrecht. Hendrika is overleden op
ro-or-r926 in Giessen-Nieuwkerk, 66 jaar oud.

ro Simon Suiker, geboren op r4-ro-r87o in Bles-
kensgraaf en Hofwegen. Simon is overleden op
z6-o7 -tg5o in Hardinxv eld, 7 g jaar oud.
Hij trouwde, z6 jaar oud, op rg-o4-r9g7 in Har-
dinxveld met de 3z-jarige

rr MariaMagdalenaWilhelmina Groenenberg, ge-

boren op 16-o5-1864 in Hardinxveld. Maria is
overleden op o6-ro-19zo in Hardinweld, 56 jaar

oud.

rz Philippus van Wiik, geboren op z8-rz-1856 in
Wijk en Aalburg. Philippus is overleden op
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z6-oz-rgt8 in Gorichem, 6r jaar oud.
Hij trouwde met
HendrikaAlida Snoek, geboren op z6-rr-r863 in
Gorinchem. Hendrika is overleden op o9-o2-
rg5z in Gorinchem, 88 jaar oud.

Iacob. |. Meder, geboren op rr-rr-18z6 in Ikalin-
gen. )acob.J. is overleden op r4-o3-rgÍÍ,84jaar
oud. Hijtrouwde met
Geertruida I(raak, geboren op z6-o6-1878 in den

Helder. Geertruida is overleden op rr-o6-19oz in
den Helder, z3 jaar oud.

GENERATIE V (betovergrootouders)
16 Jacob Arienszn van Houwelingen, geboren op

r6-o4-r8or in Giessen-Nieuwkerk. Jacob is over-

leden op :.7-:,.z-;886 in Giessen-Nieuwkerk, 85

iaar oud. Iacob is weduwnaar van Adriaantje
Borsje 1+rB14-r855).
Hij trouwde (2), 54 jaar oud, op 3r-o5-r855 in
Giessen-Nieuwkerk met de 3z-larige

17 Dirkje van Hoven, geboren op rz-rr-r8zz in Wer-
kendam. Dirkje is overleden op z8-o5-r89o in
Giessen-Nieuwkerk, 67 jaar oud.

18 Jacobus Iohannes van Agterberg, geboren op
z4-o9-t93t in Utrecht. Jacobus is overleden op

, zt-rz-t866 in Utrcht, 35 jaar oud.
Hij trouwde, z5 jaar oud, op o6-o5-1857 in
Utrechtmet de z9-jafige

19 Maria Walraven, geboren op o7-o3'r829 in Nij-
megen. Maria is overleden op 14-09-1866 in
Utrecht, 37 jaar o,,td.

zo Simon Suil«er, geboren op o5-oó-r84r in Bles-
kensgraaf. Simon is overleden op rr-o3-t9r6 in
Bleskensgraaf en Hofwegen, 74 jaar oud.
Hij trouwde, z5 jaar oud, op oz-rr-1866 in Bles-

kensgraafen Hofwegen met de zt-jarige
zr Pieternella de Iong, geboren op r4-og-r845 in

Bleskensgraaf. Pieternella is overleden op
o7-ro-19o6 in Streefl<erk, 6r jaar oud.

zz Leendert Groenenberg, geboren op or-or-r8zg
in Hardinxveld. Leendert is overleden op z\-q-
rgro in Hardinxveld, 8r jaar oud.



Hij trouwd e, z5 jaar oud, op u-oz-r854 in Har- o8-r837 in Giessen-Nieuwkerk, 68 jaar oud.
dinxveld met de r8-jarige Hij trouwd e, 3t jaar oud, op 3r-o5-r8oo in Lek-

z3 Neeltje Haaser, geboren op zo-or-1836 in Har- kerkerk met de zo-jarrge Maria van Rhoon. Arie
dinxveld. Neeltje is overleden op ro-o9-r899 in en Maria gingen op o9-o5-r8oo in Lekkerkerk in
Hardinxveld, 63 jaar oud. ondertrouw.

33 Maria van Rhoon, geboren op Í3-o2-r78o in Lek-
z4 Cornelis van Wijk, geboren op or-o9-1816 in Wijk kerkerk. Maria is overleden op r8-og-r8 43 ínHar-

en Aalburg. Cornelis is overleden op 19-o9-186o dinxveld, 63 jaar oud.
in Wijk en Aalburg, 44)aar oud.
Hij trouwde, z5)aar oud, op z4-o9-r842 in Wijk 34 Everardus Christianus van den Hoven, geboren
met de rg-jarige ]enneke Tamerus. Cornelis en op r5-o8-r798 in Uitwijk.
)enneke gingen op rz-o8-r842 in Wijk in onder- Hij trouwde, zz jaar oud, op o3-o3-r8zr in Em-
trouw. mikhoven met de zo-jarige

z5 |enneke Tamerus, geboren op 2o-o5-r8z3 in 35 Adriana Albas, geboren op 26-05-18oo in Em-
Wijk en Aaiburg. )enneke is overleden op rz-o5- mikhoven.
rgo4 in Wijk en Aaiburg, Bo jaar oud.

36 Everardus Christianus van den Agterberg, gebo-
z6 Johannes Snoek, geboren op r7-o8-r83r in Go- ren op r5-o8-r798 in Uitwijk,nb,NlD.

rinchem.Iohannes is overleden op t7-tz-tgztin Hij trouwde met
Gorinchem, 9o jaar oud. 37 [ohanna Maria Sanders
Hij trouwde, z4 jaar oud, op zr-o5-r856 in Go-
rinchem met de z1-jarige 38 Willem Willemszn Walraven. Willem is oyerle-

z7 Engelina Cornelia Eilders, geboren op o8-o4- den op zo-or-r883 in Nijmegen.
r83o in Gorinchem. Engelina is overleden op Í4- Hij trouwde met
or-rBBB in Gorinchem,5T jaar oud. 39 Wouterina Paulina van Iklkar. Wouterina is

overleden op o3-oz-r842 in Nijmegen.
z8 Georg Christoffel Meder, geboren op z3-o3-r85r

in Meerdervoofi. GeoÍg is overleden op og-o4- 4o Simon Suiker, geboren in Nieuwlekkerland.
rB84 in Schiedam, 33 jaar otd. Hij trouwde op r5-o3-r839 in Bleskensgraaf met,
Hij trouwde, z4jaar oud, op z6-o8-t875 in Schie- de r8-jarige
dam met de z4-larige 4r Eigje Timmer, geboren op r8-oz-r8zr in Slie-

zg Dirkje Boekholt, geboren op r7-o9-r85o in Schie- drecht. Eigje is overleden.
dam. Dirkje is overleden op 23-o3-rgro in den
Haag,5g jaar oud. 4z Teunis de )ong, geboren op or-or-1816 in Bles-

kensgraaf Teunis is overleden.

3o WiebeI(raak,geborenoprg-oz-r837indenHel- Hij trouwde,zSjaar oud, op rg-rz-t844inBles-
der. Wiebe is overleden op z8-or-rgr5 in den Hel- kensgraaf metde zz-jarige
der, 77 jaar oud. Hij trouwde, 3z jaar oud, op 43 |annigje Slingerland, geboren op 22-r2-r8zr in
3o-o9-1869 in den Helder met de zí-jarige Bleskensgraaf

3r Lamberdina de Winter, geboren op z5-ro-r842 in
den Helder. Lamberdina is overleden op o5-o2- 44lohannes Groenenberg
rgr8 in den Helder,75 jaar oud. Hij trouwde met

45LenaFaktor.

GENERATIE VI (oudouders) 46 Petrus Antonius Haaser, geboren omstreeks

3z Arie van Houwelingen, geboren op oz-o9-1768 ryg4in Straelen. Petrus is overleden op o7-o6-
in Giessen-Nieuwkerk. Arie is overleden op Í7- rB73in Hardinxveld, ongeveerTg jaar oud.
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I(wartierstaat |aap van Houwelingen (u eru olg)

Hijtrouwde, ongeveer 3zjaaroud, op o7-o6-t9z6 59 Geertrui Gerhard, geboren op 23-c2-ll26 in
in Hardinxveld met de ongeveer zo'jarige Delft.

47 Maria Herwig, geboren omstreeks 18o6 in Al-
blasserdam. Maria is overleden op z3-og-§73 rn 6o Dirk Ikaak. Dirk is overleden op r8-o8-r892 in
Hardinxveld, ongeveer 67 jaar oud. den Helder.

Hijtrouwde met

48 fan van Wijk 6r Margaretha I(uipers, geboren omstreeks 1816 in
Hij trouwde met Schoonhoven. Margaretha is overleden op z8-o6-

49 Adriana Schouten rB79 in den Helder, ongeveer 63 jaar oud.

5o |an Tamerus 6z Hendrik de Winter, geboren omstreeks IBBS in
Hij trouwde met Amsterdam. Hendrikis overleden op n-og-t847

5r Maria Mans in den Helder, ongeveel 4r jaar oud.
Hij trouwde met

5z )ohannes Snoek 63 Geertruida van Buren
Hij trouwde op rB-o9-rBzB met

53 Aaltje Machal
GENERATIE YII (oudgrootouders)

54 Martinus Eilders. Martinus is overleden op 22- 66 Pieter van Rhoon
o8-r84z. Hij trouwde met
Hij trouwde met 67 Anna Snuijk

55 Hendrika Elisabeth lager
9z Godfried Haaser. Godfried is overleden op 16-

56 fohan Iacob Meder, geboren op rr-rr-1826 in o4-18o6 in Dordrecht.
Italingen. Hij trouwde met
Hij trouwde met 93 Margaretha Opheij

57 Maria Johanna Pelgrim, geboren op r4-or-r83o
in Zwijndrecht. Maria is overleden op 3o-og-r855 94 |ohannis Herwig
in Oud en nieuw Mathenesse, z5 jaar oud. Hij trouwde met

95 Neeltie l(outstaal

58 Jacobus Boekholt, geboren op rg-o7-r8zr in
Leerdam. Jacobus is overleden op r2-ro-r899 in
Oegstgeest, 78 jaar ord.
Hij trouwde, zB jaar oud, op or-o5-rB5o in Vrij- cegenereeÍd met AldÍaeÍ op 27-05-20I5

enban met de z4-jarige door A. Koorevaar

I I mei 1940. Noodhospitaalschip loopt op miin

Met dit bericht willen wij een ultieme poging doen nog informatie boven water te krijgen aangaande het

noodhospitaalschip dat op I I rnei 1940 op de Merwede tussen Hardinxveld en Werkendam op een mijn

líep. Wijverzoeken daarom degenen die uit eigen waarneming of uit overlevering hierover inlichtingen kun-

nen verschaffen contact met de vereniging op te nemen.

Namens de genealogische werkgroep,
Wim van den Heerik
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N SB-bu rgemeester l.W . Zuyderhoudt
Theodore van Houten

ln het centrum van 'bloemen-

dorp' Aalsmeer was aan Zijdstraat

23, de (banket-) bakkerij -'Potis-

serie et cuisine'- gevestigd van

Carolus Bernardus Zuijderhoudt
(l BB9-1964). Hij was in Nieuw

Helvoet (Voorne-Putten) geboren

en in I 91 6 in Den Helder ge-

trouwd met Lena Johanna Wie-

denhoff (1 890-1 954). Het

echtpaar kreeg drie zoons, waar-

onder Johannes Willem (1917-
I 99,l) en Carolus

Bernardus ('CaaK jr, 1921-2O14)

Johannes Willem Zuyderhoudt (1917-1991) ols

Leids student (l 940).

Saris, hoofd propaganda van deze

fascistische organisatie, die het
kleine, pro-Duitse gedeelte van de

Nederla ndse academische stu-

denten omvatte. Doelwas de

Duitse politiek te propageren aan

de Nederlandse hogescholen en

universiteiten. Verreweg de

meeste u n iversitaire studenten
wrlden niets met het Nazi-regime

te maken hebben en haakten af
of studeerden clandestien verder.

Caak Zuijderhoudt jr vervulde zijn

secretariële baan bij de NSFF in

De drie broers groeiden op in een gezin dat resoluut

de koers van Mussert koos. De bakkersfamilie

meende, dat de broodnodige'verbetering' tijdens de

crisis, alleen van de NSB kon komen. Banketbakker

C.B. Zuijderhoudt sr stond er in de oorlog ondermeer

om bekend, dat hij clandestien taaften bakte voor

hoogijdagen van de NSB en NSB-burgemeester Kolb.

Caak Zuijderhoudt jr verklaarde later, dat hij met zijn

hruee broers de eindjes bij elkaar probeerde te hou-
den in het middenstandsgezin. Hij liet zich na zijn
HBS-b examen keuren voor een betrekking als Indisch

Ambtenaar, wat niet Iukte, en viel af bi1 een 'vergelij-

kend examen'voor rijksambtenaar. Hij nam privéles-

sen moderne talen en handel en werd kantoor-

bediende bij de Nederlandsche Scheepvaart Maat-

schappij. ln 
,l940 

werd hij voor militaire dienst afge-

keurd. Intussen meende hij via de NSB te kunnen
bijdragen aan 'de verbetering van de levensomstan-

digheden'van het Nederlandse volk. Toen Musseft

aandrong op deelname aan de WA, de beruchte
'weerbaa rheidsafdeli n g' (i n de rea I iteit: knokploeg),
werd Zuijderhoudt op 15 september 1941 gewoon
'weerman', iater'rottenleider'. ln zijn situatie kwam
'enige verbetering' toen hij in maart 1942 - waar-

schijnlijk op voorspraak van zijn oudere broer Johan-

nes Willem - als kantoorbediende in dienst trad van

het Nationaal-Socialistisch Studentenfront NSSF, waar-

bij hij een functie kreeg als rechterhand van dr F.B.

het monumentale I Bde eeuwse Hurb Moupertuus

aan het Rapenburg in Leiden. Hijverdiende erf 85,-
per maand en kon zo eindelijk zijn ouders 'enigszins

ondersteunen'. Hij woonde aanvankelijk nog thuis in
de Aalsmeerse Zijdstraat.

Als rechterhand van dr B.F. Saris kreeg Caak Zuijder-

houdt een zekere zelfstandigheid.Zo onderhield hij

contact met de Filmdienst van de NSB om de Oogst-

hulp voor het nageslacht vast te leggen. Dit was een

tiendaags kamp in Cermaanse stijl (6-16 augustus

1942), waarbij studerende NSB'ers in het Drentse Ty-

naarloo vrijwillig bij de graanoogst en in het veebedrijf
meewerkten .ln 1942 waren er I 4.000 studenten.

Nog geen kwart daarvan zou de'loyaliteitsverklaring'
tekenen. Zijzouden de Duitse bezetter geen stro-

breed in de weg leggen. Maar dat waren niet uitslui-

tend NSB'ers (van de stemgerechtigde bevolking

stemde ooit maximaal ca. Bo/o NSB). Zuijderhoudt was

niet zomaar een 'meeloper', maar intelligent en daar-

bij doortrokken van de NSB-ideologie. Hij 'kon niet an-

ders,'verklaarde hij later, omdat de hele familie voor
de NSB had gekozen. Zuijderhoudt, hoewel geen stu-

dent, was zelf lid van het NSSF, verder ook van de

Jeugdstorm, Hulppolitie, Landwacht, enz. Hij las De
Zworte Soldoot, colporteerde met het andere NSB-

blad Volk en Voderlond. Op alle mogelijke manieren
was hij verbonden met de fascistische zaak. ln zekere

25 JAARCANC 36 - ZOMER 2015



NSB-burgerneester J"W. Zuyderhoudt (vervolg)

zin nadrukkelijker dan de verraderlijke opportunist

Kolb, de Aalsmeerse NSB-burgemeesterí die voor de

oorlog nog Vrijzinnig Democrosf was.

Hoewel al enkele keren medisch afgekeurd, volgde

Caak Zuyderhoudt in het najaar van I 942 Nlusserts

oproep onder NSB'ers, om zich te meiden bij de vrij-

willige Hulppolitie, de buitengewoon notoire diensi

voor het vuiie werh waar de reguliere sterke arm zich

liever nret voor leende: de arrestatie van zwarlhande-

laren, koeriers van de illegale pers, onderduikers, ver-

stekelingen voor de Arbeitseinsalz, en zo meer. Leden

van de hulppolitie tekenden voor geheimhouding. Zij

moesten zwijgen over hun opdrachten. Van Íebruari

tot juli 1945 maakte Zuijderhoudt deel uit van de

Leidse Hulppolitie, daarna van de'Landwacht', de be-

ruchte'Janhagel', waarbij hij werd uitgerust met een

dubbelloops jachtgeweer of een revolver.

Crote invloed op deze Caak Zuijderhoudt had waar-

schijnlijk een nog interessanter geval, namelijk zijn ou-

dere broer Johannes Willem Zuyderhoudt (gespeld

met y, Amsterdam , 1917 - Albufeira, 1 991), die in
Hardrnxveld-Ciessendam belandde. Hij was de oudste

en schijnbaar de briljantste van de drie broers Tuiider'

houdt/Zuyderhoudt. Ceboren in Amsterdam in I 9'i7,
woonde ook hij vanaf l9l9 in het ouderlijk hu!s, Zijd-

straat 23, Aalsmeer. Na de HBS in Velsen studeerde

hij indologie (bestuurskunde m.b.t. Nederlandsch-

Indie) en economie in Leiden, waar hij in 1941 ziln

doctoraalexamen (economie) behaalde. J.W" Zuyder-

houdt was administrateur van de NSB-colpoitage, kon-

stabel en wachtmeester van de WA, hoofd dienst

Studiebelangen van het Nationaal-Sociaiistisch Stu-

dentenfront NSSF, en in Den Haag en Amsterdam

plaatsvervangend 'leider'van de afdeling Handel en

Ambacht van het Nationaal Arbeids Front /VAF. Ook

zegde J.W. Zuyderhoudt zijn redactionele medewer-

king toe aan het blad De Schouw van de Nederland-

sche Kultuurkamer. Zelfs liet hij zich keuren voor de

Wehrmocht. ln 1943 benoemde de Ceneraikomissar

fur Verwoltung und Justiz drs i.W. Zuyderhoudt tot
(NSB-)burgemeester van Hardinxveld. Hij werd tegelij-
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kertijd burgemeester van Cressendam, aanvankelijk

nog waarnemend. op 23 oktober 1943 sprak de

nieuwe, pas zesenh/vintigjarige burgervader, in Har-

dinxveld zijn inaugurale rede en zijn'verknochtheid
aan de Fuhre/ uit:
' ...Het tot grootse idealen wekken van miljoenen

mensen, het verdedigen van ... miljoenen Europeanen

tegen Aziatische horden lUSSRl, het vrijwaren van een

geheel werelddeel van het grofste plat-materialisme -

het Amerikanisme - dat alles is het werk van de een-

voudige Adolf Hitler. Wij Nationaal-Socialisten, zijn

overluigd dat hrj als FUhrer ons als Europeanen, zal

voeren naar een gelukkige toekomst. ... Wij zullen

nooit gedogen dat Europa in de rug wordt aangevallen

door gewetenlozen of onwetenden; dat getracht zal

worden door sabotage, moord, lijdelijk verzet, demon-
straties en welke middelen er meer zijn, ons aller toe-

komst in gevaar te brengen. Als burgemeester zal ik

nimmer aarzelen meedogenloos op te treden, wan-

neer de feiten of omstandigheden zulks vereisen. Be-

denkt dat wij Nationaal-Socialisten, juist door onze

grote liefde voor ons volk, steenhard kunnen zijn,

wanneer het moet...'

Hoewel dit klonk als de retorische propaganda van

een echte Nazi, werd de soep in Hardinxveld-Ciessen-

dam vaak niet zo bijzonder heet gegeten. Een 'mejuf-

frouw Bakker' weigerde op het Gemeentersecretarie
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'Heil Hitler!'te typen onder een brief van burgemees-

ter Zuyderhoudt. zij werd ontslagen. Andere ambtena-

ren deden wat hen werd opgedragen, al was er niet

één NSB'er onder het gemeentepersoneel. Hardinx-

veld-Ciessendam was van oudsher een 'zwaÍ1e kou-

sen gemeente' van conseryatieve protestanten.

Zuyderhoudt hielp plichtsgetrouw mee als de Duitsers

arbeiders vorderden voor de Wehrmocht Hij voerde
'prompt' Duitse vorderingen van allerlei benodigdhe-

den uit, ontsloeg hruee onderuvijzers die 'anti' waren,

enzovoorl.

Op 25 september 1944, kort na Dolle Dinsdag, toen

Zuid-Nederland deels al was en werd bevrrjd, ontsloeg

de regering in Ballingschap (Londen) Zuyderhoudt,

enigszins prematuur, als burgemeester. Tot mei 19+5

hield de Duitse bezetter het in de Alblassenivaard nog

voor het zeggen. Toen drs J.W. Zuyderhoudt na de

oorlog voor het tribunaal verscheen (het Centraal Ar-

chief Bijzondere Rechtspleging CABR bezit B dossiers

m.b.t. J.w. Zuyderhoudï) zal ztjn dreigende inaugurale

rede niet voor hem gepleit hebben. Hij verklaarde bij

zijn proces dat hij 'de hegemonie'van de Duitse be-

zetter als een 'fait accompli' had gezien en 'het beste'

van de situatie had willen maken. Hij steunde Mussert

vanwege diens'streven te voorkomen, dat Nederland

geheel in Duitsland zou opgaan en zijn zelfstandigheid

in alle opzichten zou verliezen.'

Ondanks zijn 'ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk,

de Koningin en de Regering'werd J.W. Zuyderhoudt

door het tribunaal zo goed als ongemoeid gelaten. Hij

verloor zijn passief en actief kiesrecht en ging verder

vrijuit. Voor Zuyderhoudt zou 'in verband met zijn op-
leiding' het verlies van het recht om openbare ambten

te bekleden 'een straffe maatregel' betekenen. Voor

deze hoog opgeleide NSB'er werd heropvoeding door
het tribunaal bovendien 'niet noodzakelijk' geacht.

Volgde, na het verslaan van de Nazi's, de bezetters en

de landverraders, eindelijk gerechtigheid in het be-

vrijde Nederland? Of blijkt de zaak van J.W. Zuyder-

houdt een schoolvoorbeeld van klassenjustitie te zijn?

a

BÍonnen:

(in het Centraal Archief Biizondere Rechtspleging CABR), Natio-

naal Archief, Den Haag:

CABR 86450 (PRA Amsterdam dossier 47077)

CABR 8951 0 (RP Dordrecht dossier ZuydeÍhoudL J.W.)

CABR 35352 (tribunaal DoÍdÍecht 305)

NBI 2004 (dossier DN 135)

NBI I99588

NBI 2608 (dossier PE2s 32)

2432302

BiTa 2o55 (dossier J.W. Zuyderhoudt)

Van Houten, Theodore; Een vrij ernstig gevol, Aolsmeer en Aolsmeerders

in oorlogstijd; Uítgeverij Van Cruting, Westervoort, 201 I

Het Witte Weekblad, Aalsmeer, edities Aalsmeer,

16,23,30 april 201 5
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Wie herkeÍrt ,,.

.::,,:=

ln ons fotoarchief ontdekten we deze foto. Waarschijnlijk gemaakt in de jaren '20 hier in Ciessendam. Achterop

staat als enige vermelding'familie Vermeulen'. Àlisschien kunnen de kindjes nog, die hier op de foto zo beweeglijk

zijn, wat meer venellen. De foto zelf vefielt, dat er boven de hoofden een soort windwijzer zweeft, met daarop vier

zeilscheepjes.

Wij zijn benieuwd naar uw antuvoordl
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Recensies
Jany Dubbeldam-van der Waal van Dijk

Tot stantvastighiit in haer gelooff
Aron de Vries, René van Dijk en PeteÍ Jan Margry

De martelaren van Gorcum: geestelijken in Gorinchem - slachtoffers ín Den

BrieÍ - heiligen ín Rome

ln 20,l2 was er in het Corcums iVluseum een prachtige tentoonstelling over
de Martelaren van Corcum, samengesteld door de gastconservator en be-

handelde het trieste lot van de negentien geestelijken die in 1572 door de
Watergeuzen werden opgepakt, weggevoerd naar Den Briel en daar wer-
den opgehangen.

De geschiedschrijving over deze gebeurtenissen in I572 heeft zich nog lang

opgehouden tussen de katholieke zuil enerzijds en de protestante zuil an-
derzijds. Aan de katholieke kant lag de nadruk op de wrede manier waarop
de martelaren van Gorcum zijn omgebracht.Zii zijn heilig verklaard en in
ieder geval bestaat er in Amsterdam een parochie die hun naam draagt.

Van protestante zijde werd juist vol bewondering gesproken over de hel-

dendaden van de geuzen.

ïot nu toe is er maar weinig onderzoek gepleegd, daarom geeft dit boek
ons waardevolle informatie over een stuk geschiedenis uit de beginjaren
van de Tachtígjarige Oorlog.

Uitgave van de Historisch Vereniging Oud-Gorcum in de Historische Reeks, deel go

Snouck & Van Loosen
Marijtje A. struik

Wat een leul< boek! ln Het

Reghthuys, museum ín Giessen-

burg, hangt een portret van Jan

Snouck. Hij was bouwheer van het
kasteel in Schelluinen. Hoe komt
men aan dit portret? Het hangt ook
in Washington en Enkhuizen! Dit
was de reden waarom MarÍjtje A.

Struil< haar zoektocht begon. Eerst

met vraagtekens, maar al snel kwa-

men de onbekende verhalen over

deze families boven water.

Al lezende krijg je het gevoel dat je

aan de hand van Marijtje meeloopt
op haar zoektocht. Vaak eerst in de

verkeerde richting, maar Marijtje

geeft niet op en begint zo nodig
weer opnieuw!
Ceïllustreerd met foto's en tekenin-
gen gemaakt door de schrijfster.

Uitgegeven in eigen beheer.

Verkrijgbaar bii Fietswereld

Oekker, Kerkweg 2 Schelluinen,

tel. ot85 622124 en

op Peursumseweg 56, tel. 0l 84 65t 576
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Het verhaal in beeld
Uitgegeven onder redactie van

ïeus Koorevaar en Jacques Verha-

gen

Visie Beeldkwaliteit Alblasserwaard

en Vijfheerenlanden. Met deze visie

geeft het gebiedsplatform een con-

crete handreiking aan bestuurders,

beleidsmakers, onh^/ikkelaars en

onhruerpers, maar ook aan Particu-
lieren. Een handreiking om bij alle

denkbare ontwikkelingen in onze

streek zodanig rekening te houden

met de authentieke kenmerken,

zodat de ruimtelijke identiteit en

zeggenschap voor bewoners en be-

zoekers behouden blijven.

Het resultaat is een goed gedocu-

menteerde u itgave, geïll ustreerd

met hedendaagse foto's, heel her-

kenbaar voor de geïnteresseerde

lezer.

Uitgave van Het Gebiedsplatform Alblas-

serwaard-vijíheerenlanden.

Geslagen te Dordrecht
Diverse auteurs, onder redactie van Martin Bloemendal en cees Esse-

boom

Het is een mooie traditie binnen de Vereniging Oud-Dordrecht om elk jaar

een jaarboek uit te brengen. Het jaarboek 2Al +, uitgegeven door de Vereni-

ging Oud-Dordecht, geeft een terugblik op de Munt van Holland.

De voormalige voorzitter, dr. Evert van Kammen had een passie voor het

verzamelen van munten en penningen die betrekking hadden op'zijn' Dor-

drecht. Hij deed dan ook de suggestie een jaarboek te wijden aan de munt

van Holland. Helaas verslechterde zijn gezondheid en heeft hij zelÍ niet mee

kunnen werken aan de realisering van dit boek.

Dit boek beoogt overigens niet alle aspecten van de Munt te behandelen,

maar kan wellicht de basis vormen voor verder onderzoek naar de Munt

van Holland

ln ieder geval zullen geïnteresseerden in historie oÍ de munt- en penning-

kunde veel plezier beleven aan het lezen van dit boek.

NUR 693 / ISBN 978-90-812l15-9-2

Verkriigbaar bij de Vereniging Oud Dordrecht, Postbus 1124,55oO BC Dordrecht

E-mail: secretaris@oud-dordrecht.nl
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Hoeve/Hofstee/Herbestem m in g
Dick de Jong en Evert van Lopik

Herbestemming van boerderijen en hun erven is een van de aandachtspun-

ten van de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. Veel

boerderijen zijn niet meer als zodanig in bedrijf. Er is geen opvolger, de re-

gels worden strenger en leeftijd en gezondheid van de boer spelen een rol.

Allemaal aspecten die ertoe bijdragen dat boerderijen leeg komen te staan.

Ook bij ons in de Alblasserwaard- en Vijfheeren[anden.

Al in 1998 werden er maatregelen genomen om ondersteuning te bieden

voor niet langer als boerderij in gebruik zijnde hofsteden. Niet alleen het

hoofdgebouw, ook de bijgebouwen en erven verdienden hierbij aandacht.

Dankzij de inzet van velen binnen en buiten de streek is het gelukt om de

aandacht te vestigen op de veÍe markante boerderijen die de streek geluk-

kig nog ríjk is.

Met deze goed verzorgde uitgave zijn Dick de Jong en Evert van Lopik er

uitstekend in geslaagd de aandacht te vestigen van iedereen die zijn hart

heeft verpand aan het mooie woon- en leefgebied tussen de Lek en de

Merwede.

lsBN 978-90'8080r8-7-9

Uitgave van de §tichting Boerderii en Erf

Alblasserwaard - Vijfheerenlanden.

Als de draak de kop
opsteekt
Bert Blase

Van onze vorige burgemeester Bert

Blase ís onlangs een gedichtenbun-

del verschenen.'Als de draak de

kop opsteekt', de titel van het eer-

ste gedicht.

De moeite waard om het van tijd
tot tijd in de hand te nemen.
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De melkmeid

Wqnneer de zan in't oosten rijst

En 't vog'lenkoor den Schepper prijst

Don goot de melkmeid btijte moe

Al zingend noor hoor beestjes toe

Díe hoar met uiers vol gelaan

Met ongeduld te wochten stoon

Zij zet zich neer met blijden geest

En meikt met vlijt het nuttig beest

O,lezers zíet ! De morgenstond

Heeft woarlijk rozen in den mond

De mensch die op zijn voordeel ziet

Verslaopt zích ín den morgen niet

Wout Slob
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Uitgaven in de Historische Reeks en speciale uitgaven
vaí de Historische Vereniging Hardimxveld-Giessemdarn

l. Buitendams 4 (1718-1978)

2. Molens van Hardinxveld-Ciessendam

3. Den Eendenbout (opgraving in een woonheuvel)

4. Het stoomgemaal

5. Ii4akelaars van Hardinxveld-Ciessendam

6. Buitendams 118 (Ciessendamse boerderii)

7. 700 jaar Dam

B. Parlevinkers

9. Rondom de Gressen

I0. Swets tabak en daar blijf ik bij

I l. Hardinxveld en Ciessendam in de Franse Tijd

12. Café Schalk

lJ. luu laar D0emelen

14. De Hongenvinter

15. De Hennepteelt
,l6. 

Het kleine monument in Hardinxveld-Ciessendam

17. Diyken en doorbraken

ts. Aan d'n dijk

19. Cemeentehuizen van Hardinxveld-Ciessendam

20. levers tussen Kaoi en Kloeve...deel I

2l " Aaft van Bennekum, kunstenaar

22. Herinneringen aan oorlogstijd

23. 100 jaar Nederlandse Pi'otestantenbond

24. levers tussen Kaoi en Kloeve, deel ll

15. uli de pen van Ïante

26. De watersnood van I 953

27. Schuttevaer en Binnenvaaft

28. De Crisisjaren in Hardinxveld en Ciessendam

29. Vrouwenrecht en liberalisme aan de Meruvedijk

JU. De 5usie mer

3.l. De samenvoeging van Ciessendam en Hardinxve{d

32. C. Baardman, de schrijver en zijn werk

33. Het Langeveer

34. De lndiëgangers

35. I 899-1 999 Nieuws van honderd jaar geleden

36. De Peulenstraat in I 950

57. Croeten uit Ciessendam

58. De historie van het pand Buitendams 4

59. Nievers was den dijk echt recht

40. Croeten uit Boven-Hardinxveld

41. Kleine zaken van een klerne kerk,

Cereformeerden in Hardtnxveld

42. Croeten uit Beneden-Hardinxveld

43. 150jaar 0penbaar 0nderuvijs in H'veld-Ciessendam

44. Menvedegijzelaars, slachtofÍers van de razzia

van 16 mei 1944 x

45. Marius Donk, Ieven en werk van een gedreven architect € 8,50

46. Winkels op de Buurl € 8,50

L

I

è
CE

-

X

X

€ 6,60

€ 5,65

€ 5,65

))\
3,85

3,85

X

3,85

X

3,20

X

€ 6,60

€. 4,40
e qi4(

X

X

€ f )q

X

€ 6,80

X

X

€ 6,80

€ 6,80

X

X

X

€ 6,60

X

€ B,B5

e 10E,

€ 6,60
é 11trn

€ 6,80

X

€, 8,25

€ 6,50

€ 9,20

€ 8.90

Nieuwste uitgave:
Een spoor van vernieling
Verhalen opgespoord
Gert Romijn
(20i 5)

€ 9,80

€ 8,90

€ 8,90

Overige uitgaven:

Het Verleden Nu (fotoboek)

Buitendams huis{er-om-op

Een wandeling door Binnendams

Van Ceslacht tot Ceslacht... (uitgave van de Heruormde Kerk

Ciessendam en Hardinxveld)

Hardinxveld en Ciessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen

naar industriegemeente

Hardinxveld en de riviervisseril

Rehobothschool 1 860-l 985

Van hondekarren en hobbelbussen

Anders nog rets (neringdoenden en bedrijven)

Dr. Aris Craftdijk, Photographie

Herberg De Zwaan

Onder ons gezeed

Het verhaal van de dijk

Hoeke Doeme?

Dvd DorpsÍilm 1955

Hardinxveld-Ciessendam in de jaren 50

(nog te koop in Museum De Koperen Knop)

Cekleed in de Waard

Dvd Bommen op de Buldersteeg

Autobusverkeer in de Alblasserwaard en

de Vijfheerenlanden I 905-l 945

Uitgaven van de Stiehting Dorpsbehoud

Van boodschappen doen naar winkelen

Heggen en Steggen (h,veede druk)

€ I 1,55

X

€ 6,80

€ 15,90

X

€20,40
X

X

€ 2,25

€ 11,35

€ 15,90

X

€ 7,95
€ 70(

X

X

€ 15,00

€12,50
€ 10,00

€ 15,00

€ ))q

€ 7,95I

T

Alle uitgaven ziin,tenzii uitverkocht verkriigbaar op de volgende adressen:

Historisch lnformatie Centrum, Peulenstraat 243 Elke zaterdagmorgen van 
,l0.00-12.00 

uur en rvoensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

lJzerwinkel van de heer Coenraads, Buurt 6, Boven-Hardinxveld Tijdens openingsiijden winkel.

Secretariaat Historische Vereniging, Buiiendams 77 maandag t/m vrijdag.

Museum De Koperen Knop dinsdag- t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaierdag van I 1 .00- 17.00 uur.

* mef een x gemerkte uitgoven zijn uitverkocht
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