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Van de vootzitter
Teun Sluimer

De prachtige, kleurrijke hedst van dit jaar geeft, naast

schitterende beelden, ook het besef van verzadiging.

Onze vereniging vertoont dezelfde kenmerken.

De kleur gaven we door de volgende activiteiten:

Al maanden wordt er iedere dinsdagavond gewerkt

aan het moderniseren van onze website. Alet veel

energie en uithoudingsvermogen zijn Fred, Jaap en

Frederique daar wekelijks mee bezig. Bezoekt u onze

website eens en geef uw mening.

www. hv-ha rdi nxveld-giessendam.n I

Ook tijdens de jaarlijkse braderie kregen we veel be-

zoekers. Veel oudere publicaties gingen over de tafel

en zoals altijd was er grote belangstelling voor de

oude foto's.

De Open Monumentendag stond in het teken van

Kunst en Ambacht. ln De Zwaan waren werken van

plaatselijke kunstenaars tentoongesteld waar grote be-

langstelling voor was. ln De Koperen Knop oude am-

bachten en Marijke Bongers hield Open Huis in haar

brei- en haakatelier Sweet and Simple Stuff XXX in de

Peulenstraat.

Dog von de Ouderen. De oudste inwoonster.

Op 1 oktober werd, zoals ieder jaar, de Dag van de

Ouderen georganiseerd. Dit jaar in sporthal

De Wielewaal met veel informatiestands gericht op

SO-plussers en presentaties door en voor ouderen.

De HV was aanwezig met een stand en een presenta-

tie van oude foto's van De Kaai tot Den Bout en tot
Ciessen-Oudekerk. Het was een gezellige, nuttige en

drukbezochte dag. De oudste inwoonster van

Hardinxveld-Giessendam, de 1 00-jarige mevrouw Van

der Plas-Kroon, was ook aanwezig.

Stoo kh u í sj e B i n n e n d o ms

ln de nalatenschap van Nel Walraven zit een uniek

stookhuisje. Een Cemeentelijk Monument dat hoewel

het in vervallen staat is, verdient om bewaard te blij-

ven.

Samen met De Koperen Knop en met steun van de

erfgenaam, de Diaconie van de Hervormde Ker(
doen wij pogingen om het huisje zorgvuldig af te bre-

ken en bij De Koperen Knop weer opnieuw op te

bouwen. Dat klinkt simpel, maar de voorschriften en

vergunningen zijn, naast de financiering, geweldige

hobbels die genomen moeten worden.

Prachtige herfstkleuren zijn ook te herkennen in de

verhalen die dorpsgenoten vertellen. Zeven van hun

verhalen zijn vastgelegd op een DVD die aan alle

leden van onze vereniging wordt verstrekt. Jaap

Brunner uit Corinchem heeft de beelden gemaakt en

Cert Romijn heeft hierbij hand- en spandiensten ver-

richt.

De renovatie van de Peulenstraat geeft ook nieuwe

kleur. Wij hebben ons steentje bijgedragen door ons

inÍormatlecentrum opnieuw in de verf te zetten. U ziet

het, de vereniging heeft nog altijd kleur, maar er is

een vorm van verzadiging.

Met voldoening kijken we terug op een periode van

37 jaar.lVlensen van het eerste uur hebben door de
jaren heen vorm gegeven aan de HV. Dit kleurrilke ge-

zelschap begint, net als de leden, enigszins te vergrij-

zen.

Om de vereniging sterk te houden is het van belang

dat na de herfst een nieuwe lente aanbreekt en zullen

we bij een jongere generatie belangstelling moeten

wekken voor ons werk.
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Activiteiten en mededelingen

Braderie 20 iuni
De braderie op zaterdag 20 juni
jl. was een druk bezochte en ge-
zellige dag in het centrum van
Hardinxveld-Giessendam. Ook
het HIC was de gehele dag open
en voor het pand stond een
kraam met te verkopen boeken,
foto's, een puzzelwedstrijd, enz.
Aan belangstelling geen gebrek.
Zelfs zeven nieuwe leden kon-
den we inschrijven op deze dag.

Opening t HaÉ
Op 28 augustus jl. is de Drijvers-
hof in Boven-Hardinxveld her-
opend en heet nu voortaan
Partycentrum't Hart.
Ons bestuurslid, Johan van den

Bestuursmededelingen

Oproep boekie plaatseliike
bakkeriien
We zijn als vereniging voorne-
mens een boekje uit te bren-
gen over de geschiedenis van
de vele plaatselijke bakkerijen
die er in Boven- en Beneden-
Hardinxveld en in Giessendam
zijn geweest.
We hebben al heelwat kopij
en foto's binnen. We verzoeken
u om nog meer kopij en foto's
naar ons toe te zenden, want
er zrjn nog hiaten.

Bout, was bij de opening aan-
wezig namens de H.V.

Híj heeft de eigenaar, de heer
Van der Híl, twee fotoboeken
aangeboden uit Íang vervÍogen
tijd: een boek met foto's van de
nieuwbouw van het gebouw en

D.e op.ening van het Dríjvershof toendertijd
door buÍgermeester von Wouwe.

Eventueel kunt u ook uw ver-
haal aan ons vertellen.

Werkgroep Genealogie
Spreekuur iedere eerste vrij-
dagavond van de maand in het
Historisch Informatíe Centrum,
Peulenstraat 243, van t 9.00 tot
20.00 uur.

Openingstijden Historisch
lnÍormatie Centrum
ledere zaterdagmorgen va n

10.O0 tot I2.O0 uur, Peulen-
straat 243.

een boek, eveneens met foto's,
van de verbouw. Een blijvend
geschenk als historisch docu-
ment van een gebouw dat een
belangrijke pÍaats ínneemt in de
samenleving van Boven-Har-
dínxveÍd.

Nieuwe eindredacteur en
bestuurslid
Alie van Lopik-de Jong heeft
deze taak per ï oktober jl.
overgenomen van Jannie
Teeuw-van der PIas.

Digitale NieuwsbrieÍ
Op de website van de Vereni-
ging kunt u zich inschrijven
voor een digitale nieuwsbrief
die u dan via een e-mail ont-
vangt. Op de webpagina
'ACTUEEL',vindt u de link hier-
naartoe.

u1

De opening van 't Hort trok veel belangstellenden.



StaÉ Open Monumentendag
201 5

Tijdens een spectaculaire, am-
bachtelijke en kunstzínnige mo-
deshow heeft prof. mr. Píeter

van VolÍenhoven op donderdag
I0 september jl in Bergen op
Zoom het startsein gegeven van

de 29e Open Monumentendag.
Dit was het hoogtepunt van een

zeer gevarieerd dagprogramma,
gericht op het thema van dit
jaar: Kunst & ambacht.

Ruim 500 genodigden waren
die dag aanwezig in Bergen op
Zoom. Het programma begon

met een ontvangst in theater de
Maagd, waar burgemeester
Frank Petter iedereen welkom
heette. Men had de geíegenheid
om het onlangs gerenoveerde
gebouw - vol kunst en ambacht
- te bewonderen, er was een
walking lunch en men kon een

korte film bekíjken. Vervolgens
startte er víjf verschillende excur-

sies waar de deelnemers zích

van te voren voor hadden ínge-
schreven : historísche stadswan-
deling, Crebbe wandeling,
Ravelijnwandeling of een rond-
leiding op Fort de Roovere of
Landgoed Mattemburgh. En-

thousiast en vol verwondering
kwam men hier van terug. Ver-

volgens werd iedereen weÍkom
geheten binnen de muren van

stadspaÍeis Het Markiezenhof.
De jeugdmonumentendag
maakte het toneel compleet.
Na mooie, heldere, duidelijke,
serieuze en grappige woorden
van prof. mr. Pieter van Vollen-
hoven was modetheater le Jar-

din de Couture het spectaculaíre
sluitstuk van de dag. Kostuum-
ontwerper Ward Warmoesker-
ken en bloemsíerkunstenaar
Ben Clevers hebben hierin op
spectaculaire en eigentijdse
wijze Kunst en Ambacht samen-
gevoegd. ProÍ. mr. Pieter van

Vollenhoven verrichtte tijdens
het modetheater de officiële
opening.

Janny Teeuw-van der Plas

Open Monumentendag 20I 5
Ha rdinxveld-Giessendam

ln ons dorp stond de Open Mo-
numentendag ook in het teken
van Kunst en Ambacht.
De Koperen Knop benadrukte
het onderdeel Ambacht, de His-
torische Vereniging het onder-
deel Kunst.
De plaatselijke kunstenaars
waren uitgenodigd te exposeren
in De Zwaan en het HIC en Ma-
rijke Bongers gaf in haar textiel-
winkel/atelier uitleg en

demonstraties over haar werk
en ideeën.
ln het HIC waren sfeervolle
foto's te zien van Nico Blokland

N ico Bloklond,fotog roof

JAARCANC 37 - WINTER 20] 5



Activiteiten (vervol g)

met als thema het Ambacht, ge-
nomen in de voormalige Har-
dinxveldse ijzergieterij.
Boeiende beelden van Henk van
Bennekum waren te zien in De

Zwaan, maar ook interessante
etsen van Arie Huisman en bij-

Houtsculptuur, Henk von Bennekum

u'l r,,saontscur vERENTGTNG HARDTNxvELD-cTESSENDATvI

zondere houtreliëfs van Evert
van Lopik.
De gehele dag kwamen er be-
zoekers, daardoor was er een
gezellige sfeer.

a

Dick Otten in de smederij.

H et H i sto ri sch I nfo rm ati ece ntr u m



Dag van de Ouderen 201 5

Op 1 oktober gaf ook de H.V.

acte de présence met een

kraam tussen de vele kramen in
sporthal De Wíelewaal op de

Dag van de Ouderen.
De kraam werd druk bezocht,
het was een feest van herken-
ning.
De vele foto's die we hadden
meegebracht kregen veel be-

langstelling.
Daarnaast hield onze voorzitter
Teun Sluimer twee maal een

rondleiding door het dorp aan

de hand van oude foto's die hij
projecteerde in één van de
kleedkamers van de sporthal.
De kleedkamer was voor dit
moment omgetoverd tot film-
zaal.
Er was veel belangstelling voor

en men haalde aan de hand van

deze foto's met elkaar herinne-
ringen op uit het verleden.
Deze dag was een groot succes

en zeker voor herhaling vatbaar.

a

Sporthol de Wielewool.
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Activiteiten (vervolg)

Edgoeddag 20l5 ranny reeuw-van der ptas

De Erfgoeddag wordt elk jaar
georganiseerd door het Erfgoed-
huis Zuid-Holland ín samenwer-
king met de provincie
Zuid-Holland. De dag wordt fi-
nancíeel mogelijk gemaakt door
de províncie Zuíd-Holland. Ge-
nodigden zijn medewerkers van
culturele instellingen, zowel
bestuurders als vríjwiIligers en
gedeputeerden van de provincie
Zuid-Holland.
Dit jaar was het thema 'NU voor
LATER'en de locatie de voorma-
líge Íijmfabriek Delft. DÍt oude
fa bríeksgebouw is omgebouwd
tot een theater en heet
Lijm&Cultuur.
Een van de bestuursleden van
de H.V., ondergetekende, heeft
deze Erfgoeddag op t oktober jl.
bíjgewoond. Het was een mooi
en vol programma, met plenaire
sprekers als Jelle Brandt Corstius
(ournalist en progÍammama-
ker), Rik Jansen (Sp gedepu-
teerde bij de provincie voor
Milieu, Bestuur en Jeugdzorg)
en Judith Tegelaers (directeur
van het Erfgoedhuis).
Er werd gedebatteerd over het
onderwerp:Wat is bereikt met
de ErfgoedlÍjnen? De provincíe
ondersteunt zeven gebieden die
een cu ltuurhistorische verwa nt-
schap vertonen, de zogenaamde
Erfgoedlijnen. Deze zijn nog ge-
deeltelijk in onhruikkeling.
Het gaat om: Coeree-
Overflakkee, de trekvaarten, de
landgoederenzone, de Atlantik-
wall, de Romeinse Limes, de
Oude Hollandse Waterlinie en
de'Waterdriehoek' Kinderdij(
Dordrecht en de Biesbosch. Uit
de discussies kwam naar voren
dat de ontwikkeling niet zo een-

J nrsroRrscnr vERENrcrNo HARDINxvELD-crEssENDAM

voudig is. Er werken wel twee-
honderd partijen mee en die sa-
menwerking loopt niet altÍjd zo
soepel. Hierbíj speelt de financi-
ële kant ook een grote rol.
Na de lunch kon men kiezen uit

vier deelsessies. Ondergete-
kende koos voor een excursie
naar de Koninklijke porceleyne

Fles. Het is de enige overgeble-
ven Delftse aardewerkfabriek uit
de 17e eeuw. Hier wordt het
wereldberoemde Delfts BIauw
nog steeds besehilderd, volgens
eeuwenoude tradities, dus met
de hand! Het was interessant
om te zien hoe de taferelen op
het aardewerk werden aange-
bracht. Eén kleur blauw, dat
door het toevoegen van water
lichter wordt. Het is eigenlijk
aquarelleren. Na het beschilde-
ren wordt het voorwerp in de
oven gezet.
lk had graag nog de deelsessie
over het project Polderpad,
waarin het cultuurlandschap het
vertrekpunt is voor het maken
van fiets- en wandelpaden door
de polders, willen bijwonen. Dit
is een ondenruerp dat zijdelings

te maken heeft met de Hístori-
sche Vereniging in Hardinxveld-
GÍessendam. Maar door
omstandigheden moest ik eer-
der vertrekken. Het was een
Ieerzame dag.

a
Boerderii en Et{
Ons nieuwe bestuurslid, Alie
van Lopík, ging op I z oktober jl.
op stap met Boerderij en Erf. De
jaarlijkse excursie voerde dit
keer naar de Betuwe.
De dag begon met een lezing
van Piet den Hertog over een
eventueel te herbouwen boer-
deríj dichtbíj het stadje Buren.
Aan de hand van oude tekenin-
gen, waar hij eerst heel veel re-
search voor heeft verrícht, vond
hij de waarschíjnlijke pÍaats en
omvang waar ooit een belang-
rijke kasteelboerderíj met bíjge-
bouwen en hooibergen heeft
gestaan. Hoogst waarschíjnlijk
de kasteelboerderij van het zeer
grote kasteel dat net buÍten het
stadje Buren stond.
Daarna gaf de geboren en geto-
gen historicus Thijssen een
boeiende díapresentatie over de
geschiedenís van de inwoners
van Buren en de verwevenheid
met het huis van Oranje.
Na een wandeling door het
stadje en de daarop volgende
lunch vertrok het gezelschap per
bus om te dwalen door de Be-
tuwe langs de prachtige T-boer-
derijen. Een groot verschil met
de boerderijen die in de Alblas-
senruaard te zien zijn. Volgens
de gids, de heer Molthoff, te ver-
klaren vanuÍt de Betuwse grond-
soort en gewassenteelt.
Het was een informatieve dag.
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RectiÍicaties

ln hetvorige Mededelingenblad stond bij het aftikelvan Cert Huisman wel een klassenfoto van de Rehobothschool,

maar niet die waar Cert zelf opstond. Van verschillende kanten kreeg Cerl te horen dat men hem niet konden vin-

den. Daarom nu alsnog de juiste foto met de namen van Cert en zijn klasgenoten.

Klassenfoto Rehobothschool 1949 | Van links naar rechts;

te ríj: Kees Vlot - Boudewijn Vlot - Piet Wilschut - lon Dukel - Piet Kraaijeveld (korte) Kees Vlot 2e ríj: Mary Meerkerk - Corrie von der Plas - Piets

vanWijngaorden-TruidoVlot-Wil Hoeflook-LenovonBeuzekom-JonnievonDíjk-CreetovonWijngoorden-CokkieHuismon-DikkieTromp

-CorrieHuismanZerij:CovonHouwelingen-MaoíkeKroon-GreetjeKlein-Nel doom-LijníedeHek-AnnoBor-AogjeBloktand-AartjeKlop

- Rieko von den Ouden 4e ríi: locob Groeneveld - Kloos Huismon - Siem Hofmon - Aort den Dikken Teunis Bos - Kees Korevoar - Huib de Hek -

Flok de Ruiter - loop Krooijeveld Se ríj: Wim van Houwelingen - Wim von der Vlies - Cor Nederveen - Jaop den Uil - Gert Huisman - Thiis Huismon

- Andries de Hek en meneer M. Wilschut

Foutief gespeld
De heer Pim van der Hoff uit Corinchem wees ons

erop, en terecht, dat er een fout geslopen is op blz.2
van het Zomernummer van dit jaar bij de Nflededelin-

gen, onder het kopje Drijverschuit en wel in de laatste

alinea.

Het gaat in dat artikeltje over Hardinxveld en de ver-

bondenheid door de eeuwen heen met de rivier, ge-

symboliseerd in o.a. de drijverschuit van de

vereniging: 'Een symbool daarvan is de zalmschouw

of drijverschuit, de HD I . Meer dan I O0 jaar geleden

gebouwd bij Van 't Hof in Den Bout. Enz.'

Dit moet zijn: op het scheepswerÍje bij Van der Hoff.

"1

(ln 1963 is de werf, waar ln die tijd nog sporadisch

kleine binnenvaartschepen voor een opknapbeurl op

de helling lagen, verkocht aan Rens den Breejen, die

er een jachnnerÍ van heeft gemaakt. Nu is Pim KIop

de eigenaar).

Gewiizigde veÍsie kwaÉierstaat
Van Houwelingen
Deze gewijzigde versie staat te lezen op onze website

en de werkgroep Cenealogie besteedt aandacht aan

deze kwartierstaat in hun rubriek in dit íVededelingen-

blad.

a
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Op z'n Giessendams

Eën rechs, ëën averechs

't Was oorlog en zoas bekend was er bar wainig te
ete. Op 't platteland was het wel wa beter as in de

stad maor vetpot was't lang nie. An geld had je

niks en het ënige waor je wa mee kon, ware

spulle om te ruile bij de boere. Het was ok maor

mondechies maot, want de boere moste aon de

Duitsers levere en as da te weinig was, waore de

raope gaor.

Toen Jaones en Merie zo's aoves bij de carrebid-

lamp zatte te overlegge of da 't er nog wa geroole

kon worde misschien, kwam 't idee op taofel om
'n gebreeje beddesprai, die ze bij 't trouwe van

opoes hadde gekrege, te gaon ruile. Maor ia, zo'n
sprai ruilje maor ëëne keer en dan is't weer op'n
houtjie bijte.

Merie kwam op 't idee om de sprai uit te trekke en

van de wol sokkke te braie. As Jaones dan elke

keer'n paor rool, dan was de arremoei beter ver-

deeld. Zo gezeet, zo gedaon.

De week daorop gong Jaones op pad en na 'n

paor keer bot gevonge te hebbe ha tie beet.'t Eer-

ste paor sokke wier geroole veur melk en kaos en

hij kreeg t'r de boodschap bij da tie over twëë
weke terug kon komme.
Zo gezeet, zo gedaon en Jaones wier vaste leve-

rancier van Meries sokke. Da ging'n aordig pöÖsie

goed, moar an alles komt'n end en zö ok an de

spraí. Na 'n paor maonde ging Jaones de boerin

vertelle dat dut't leste paor sokke was gewist. D'r

was nog maor sejet veur ëëne sok en omda'n
boer twëë voete het, had zij daor niks an.

De boerin doch t'r anders over want ze zeeu "Bring

kommende week de leste sok ok maor, want ik
trek die sokke toch uit om d'r'n sprai van te
braien en ik kom nog'n stuksie te kort!"

Uit: Bai Mekoar Gekloiterd - Het beste uit tien jaar Streektaal Alblasserwaard & Viifheerenlanden

§ ursrontscnr vERENTcTNG HARDINxvELD-ctESsENDAtvl



INTERVIEWI actieve vriiwilliger in beeld
Alie van Lopik-de Jong

Naam: Johan de Bruin

Leeftijd: 67 laar
Ceboren: Ciessendam
Waar: Buitendams 310 - De Kaai

Kennismaking
Onder het genot van een heerlijk kopje koffie met bo-

terkoek maak ik kennis met de heer en mevrouw De

Bruin. Zij wonen op een zonnig plekje in de Peulen en

mijnheer De Bruin, Johan de Bruin binnen onze ver-

eniging, kan zich nog herinneren dat deze wijk nog

niet bebouwd was.

Ceboren in Ciessendam, toen het nog een zelfstandig

dorp was. Johan benadrukt dit graag. ls daar kennelijk
trots op. Het staat tenslotte ook zo in zijn paspoort.

Lidmaatschap HV
Na het kennismakingspraatje vraag ik hem hoeveel
jaren hij al Iid is van de Historische Vereniging. Johan

vertelt dat hij ongeveer 25 jaar geleden besloot Iid te
worden toen hij bezig was met stamboomonderzoek
naar zijn familie. Zijn vader bewoonde destijds een

boerderij in Buitendams en hij wilde wel eens weten
of zijn familie De Bruin altijd al in Ciessendam had ge-

boerd of dat ze misschien elders vandaan zijn geko-

men. Hij kwam tot de ontdekking dat zijn familie van

uit Langerak op de boerderij in Buitendams was neer-
gestreken.

Zo ontu'raakte zijn interesse voor streekgeschiedenis

en gaf hij zich op als Iid van de Historische Vereniging.

lnteresse historie
ln diezelfde periode vonden archeologische opgravin-
gen plaats voorafgaand aan de aanleg van de Betuwe-
lijn. Op het land, dat bij het voormalige boerenbedrijf
van zijn vader behoorde, werd een boomstamkano uit
een lindeboom opgegraven uit 5500-4500 voor
Christus; bij archeologen bekend als de zogenoemde
werkput'De Bruin'.

Daardoor werd Johan de Bruin nog meer gegrepen

door historie en volgt hij sindsdien alle publicaties van

de Historische Vereniging op de voet.

ln de vakanties laat het hem ook niet los. Samen met
zijn vrouw maakt hij mooie reizen en bezoekt hij de

historische hoogepunten.
Zelf zegj hij hierover dat het niet zozeer de interesse

voor historie is die hem drijft, maar zijn grote 'nieuws-

gierigheid'.

GiessendammeÍ
Ceboren in Ciessendam. Ook de vader van Johan was

een Ciessendammer maar zijn moeder kwam uit Har-

dinxveld. ln die tijd nog een wereld van verschil. Zij

heette Van 't Verlaat, een echte Hardinxveldse familie-
naam.

Johan en zijn gezin zijn het dorp niet ahijd trouw ge-

bleven. 21 jaar heeft de familie in Sliedrecht ge-

woond, het geboortedorp van mevrouw De Bruin. Op
zeker moment kon hij in de Peulen weer een huis

naar zijn zin kopen, Iangs de Ciessen, en was hij terug
in zijn geboortedorp.

Grote inzet voor de HV
Johan de Bruin is voor de Historische Vereniging van

onschatbare waarde. Een man die niet zichtbaar is,

maar vele uren achter de schermen zich inzet voor de
verspreiding van alle poststukken naar de leden. Dit
doet hij op een zeer zorgvuldige en correcte wijze.

Tien jaar lang is hij nu bezorger in zijn eigen wijk de

Peulen, maar de laatste vier jaren verzorg hij daarbij

alle post die verstuurd wordt en wordt rondgebracht
naar de 895 leden van de vereniging.

Vijf leden wonen in. het buitenland: België, Denemar-
ken en Nooruvegen.

Zijn vrouw helpt hem regelmatig met deze omvang-
rijke klus. Want minstens één maal per jaar krijgen alle

leden een boek oÍ een DVD toegezonden. Alvorens

deze bij hen in de brievenbus glijdt, moet er heel wat
gebeuren. Verpakt, geadresseerd, van een postzegel

voorzien. De postzegels gaat alleen op de stukken van

de 200 buitenleden. De andere leden krijgen de post

JAARGANG 37 - WINTER 20I 5



thuisbezorgd door 1 9 bezorgers die iohan assisteren.

Ook vrijwilligers. Dit gebeurt in de gemeenten Har-

d i nxveld-C iessenda m, Ciessen burg en Sl ied recht.

Het adresseren van de post gaat met adresstickers.

Deze klus doet Johan samen met Jan Dubbeldam.
Aan de hand van een Excellijst met de namen en

adressen van alle leden controleert hij nauwkeurig of
alles klopt alvorens het de deur uit gaat.

Het up-to-date houden van deze lijst kost veel aan-

dacht en tijd. Kerkbodes en hurs-aan-huisbladen leest

Johan wekelijks op rouwadvertenties na.

Het is namelijk heel vervelend wanneer een familie
een aanmaning toegestuurd krijg dat de contributie
niet betaald is en vader of moeder is reeds overleden.

Men vergeet vaak dit zelf door te geven, evenals

adreswijzigingen. Voor de buitenleden is dit een on-

overkomelijk probleem.

NA'AARSTEZING
Een drukbezochte najaarslezing op 24 november jl. in
het Partycentrum 't Haft te Boven-Hardinxveld. De

leden waren voor twee zaken gekomen op deze

avond. uiteraard de lezing over Maastrichts Aardewerk

door het verzamelaarsechtpaar Wim

en Anke Meershoek uit Montfoorl en

de presentatie van de nieuwste DVD

van de Historische Vereniging "ln ge-

sprek met..."
De boeiende lezing van Wim Meer-

shoek werd vergezeld door heel veel

afbeeldingen van bekend en onbe-
kend Maastrichts Aardewerk vanaf
I836. Wim vertelde met veel kennis

van zaken over alle periodes van het
aardewerk van Petrus Regout, Sphinx,

Société Céramique en de vele kun-

stenaars, onhruerpers en allen die be-

trokken zijn geweest bij de productie hiervan.

Aardewerk dat bij onze grootouders en overgrootou-
ders in de keuken te vinden was, maar dat ook te
pronken stond, zoals gedenkborden en beeldjes.

Omdat veel mensen er zorgvuldig mee zijn omgegaan

is er veel bewaard gebleven. lnmiddels zijn het ge-

I iefde verza melaa rsobjecten.

We zagen deze avond ook dat er naast het bekende

6..\ 11 151ontscn r vERENIGT Nc HARDr NxvELD-cIESSEN DAM

Uw e-mailadres
Vorig jaar is een oproep gedaan aan alle leden om
hun e-mailadres aan mijnheer De Bruin door te
geven. Het zou de vereniging in de toekomst minder
werk, minder papier en minder postzegels kosten.

Johan heeft slechts l5o/o van de e-mailadressen bin-
nengekregen.

Hierbij doet hij nogmaals een oproep om uw e-mail-
adres aan hem door te geven, zo u dit nog niet heeft
gedaan: l.de.bruinO l @hetnet.nl

Johan, hartelijk dank voor dit gesprek. We zijn als be-

stuur heel blij met zo'n actieve en 'nieuwsgrerige' vrij-

williger zoals jij!

boerenbontservies nog verschillende serviezen zijn ge-

maakt met variaties op dit bloemmotief. Ook de on-
derkant van het servies, het stempel, kreeg tijdens de

lezing veel aandacht. Uit de betekenis van de cijfers

en de letters is de ouderdom en de ontuverper van het
stuk keramiek af te lezen.

De presentatie van de DVD was een intiem moment.
De zes geïnterviewde autochtone dorpsbewoners die
op de DVD hun levensverhaalvertellen waren aanwe-
zig en kregen als eerste de DVD uitgereikt. Alle leden
zullen eerdaags deze nieuwe historische uitgave in hun

brievenbus tegemoet kunnen zien.

a
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VeteÍanenbiieenkomst 2r iuni 20r 5

Gert Romijn

e komen behoedzoom oongewondeld, ollebei

een wondelstok ols steun en toeverloot èn zii ziin

de eersten die in de kleine zool von Restouront

Komponje hun ploots innemen oon de frooi opge-

mookte tofels: Joop von Dijk en Theo Roest.

Het is dit jaar voor de vierde keer dat de Cemeente Har-

d inxveld-C iessendam de oud-l ndiëga n gers heeft uitge-

nodigd voor een ontmoeting met elkaar en met het

verleden.

Maar ook een aantal "oudjes" die in Nieuw-Cuinea heb-

ben gediend en jongeren die nog niet zolang geleden

in een oorlogsgebied zijn geweest, zijn aanwezig.

Langzaam maar zeker komen meer veteranen binnen,

kijken even rond met een blik van: 'Aan welke tafel

schuif ik aan?' Caan zitten, staan dan toch weer oP om

de oude kameraden de hand te schudden.

Je woont dan wel in hetzelfde dorp, maar je ziet elkaar

niet dagelijks meer: Overduin, Smit, Hoftijzer en Baard-

man, om er maar een paar te noemen. Zij hebben het

duidelijk naar hun zin en al gauw gaan de verhalen over

de tafel.

Henk Harrewijn en zijn vrouw komen binnen, de oud-

veteraan uit Ciessenburg met zijn lange staat van dienst

op dit terrein. Hij woont tegenwoordig in Pedaja en

hoort dus ook bij deze 'elitetroepen'.

Rond het middaguur komen burgemeester Augusteijn

en de wethouders Baggerman, Boerman en Van Hou-

welingen binnen. Zij geven iedereen de hand. Maken

korter of langer een eerste praatje en zoeken vervolgens

een plaatsje tussen de mannen en willen graag hun be-

levenissen horen over volk en vaderland ver weg.

Burgemeester Augusteijn treedt op als ceremoniemees-

ter en heet iedereen welkom.

Hij zeg het van groot belang te vinden om bijeenkom-

sten als deze te beleggen.

Was het op andere jaren in het gemeentehuis, deze

plaats, Restaurant Kampanje, is volgens de burgemees-

ter ook geen verkeerde keus.

Hij zeg in zijn speech dat de mannen gedaan hebben

wat hen werd opgedragen en hij spreekt daar zijn waar-

dering over uit.

"Ca er maar aan staan, om op jonge leeftijd ergens ver

van huis gedropt te worden, niet wetend wat er allemaal

boven je hoofd hang."
Dan geeft de burgemeester het woord aan Nieuw-Cui-

nea veteraan Teun Sluimer.

Deze ze$ als eerste, hoe kan het ook anders als voor-

zitter van de Historische Vereniging, dat hij deze vereni-

ging hoog in het vaandel heeft staan. Zij heeft er voor

gezorgd dat de publicaties zijn verschenen over De ln-

diëgangers en de Merwedegijzelaars.

Hij verhaalt in zijn toespraak over zijn driejarig verblijf op

Nieuw-Cuinea. Hoe hij als achttien jarige jongen op het

vlieguig werd gezet. "Daar sta je dan moederziel alleen,

maar toch is het de mooiste tijd van mijn leven gewor-

den", aldus Sluimer.

Aan het eind van zijn betoog doet hij een oProeP aan
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de Indiëgangers om een volgende keer iets te vertellen

over hun ervaringen daar in lndië. Hoe zij dit hebben
beleefd. Hij zou dat graag willen horen.

Daar haakt Jaap van Dijk direct op in. "Daar wordt al aan

gewerkt. lk heb al een afspraak met iemand die onze

verhalen komt vastleggen, dus wie weet."

De burgemeester bedankt de heer Sluimer voor zijn bij-

drage maar komt nog even terug op ztjn uitspraak "de

mooiste tijd van mijn leven." "Was dat dan niet de tijd

toen wij met elkaar in het college zaten?" zo wil hij graag

weten. À/aar Sluimer houdt voet bij stuk bij zijn eerder
gedane uitspraak.

Ondertussen staat het personeel van Kampanje te po-

pelen om de soep op te dienen, want die moet heet
gegeten worden, toch? Het gezegde:Als katjes muizen,

mauwen ze niet, gaat hier niet op, het blijft maar gonzen

tijden de maaltijd. De soep wordt dus niet zo heet ge-
oofon

Na de belegde broodjes krijg Wim Nijland het woord,
ook een Nieuw-Cuineaganger.

Hij vertelt op een poëtische wijze over het gebied van

de rijzende zon en dat voor velen die daar geweest zijn

de zon langzaam maar zeker onder gaat, want de groep

lndiëgangers wordt jaarlijks kleiner.

Burgemeester Augusteijn bedankt ook Wim en denkt

u5 utsronrscHr vERENICINc HARDINxvELD-cTESSENDAT\4

dat velen van dit gezelschap een eigen herinnering a

dit mooie land en de periode daar zullen

hebben.

De burgemeester besluit deze veteranen bijeen

met de wens uit te spreken dat dit jaarlijks herhaald

zeggenr hij is een passant.

Jaap van Dijk wil dan nog iets vragen. Het ijzer

nu het heet is.

"Wij, de lndiëgangers, zouden graag zien dat het mon
ment op de Sluisweg verplaatst wordt naar het plein

het gemeentehuis. Waar het nu staat, sta je 'opgevo

wen'tijdens de tuuee minuten stilte en je hoort altijd

A15." Hij zeg ook nog dat hij heeft begrepen dat er

wat geld is voor dit project.

Burgemeester Augusteijn antwoordt dat hij deze

al een beetje kent, maar dat hij er Been uitspraak

doet. Hij vraag zich wel af wie hem de kennrs over

:!\:!i,i.i .:s

worden. Of hij er de volgende keer nog bij is kan hij

financiën heeft ingefluisterd. "A/laar ik zie dai
Boerman (financiën) bij u aan de tafel zit."

N/et deze kwinkslag wordt een waardevolle bijeen

van de veteranen besloten.

Foto's in zaol Kompogne.

Foto's : G e m eente H a rd i nxvel d -G iesse n do m,

Koty von Houwelingen.
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Visserstruien
Janny Teeuw-van der Plas

ln het Fries Museum is von l7 oktober 207 5 tot

I B ougustus 2016 een bijzondere tentoonstelling te

zien: BREIEN. Dat sprok mij oon en ik ben dus noor

Leeuworden gereisd om die expositie te bezoeken.

Het ís zeker de moeíte woord; de oorsprong en ge-

schiedenis von het breien, orcheologische vondsten,

olle soorten breiwerk von zeer fijn tot grof goren, het

is echt geweldig. En wot mij ols vrouw - opgegroeid

longs de Merwede èn gei'nteresseerd in de breikunst

èn bovendien nog (ex)bestuurslid von de Historische

Vereniging- het meest boeide: de oude visserstrui

met zijn eenvoudige maor prochtige potroon die door

te pronken hongt. Een trui, vervilt, holf versleten, wie

weet hoe long geleden gedrogen door een visser.

Dot brocht míj op de gedochte dot zulke truien toch

ook gedrogen moeten zijn door de zolmvissers von

Hordinxveld, Werkendom en Woudrichem? Eigenlilk

moet ik zeggen: gebreid (gebreeén) zijn door de

vrouwen von de vissers. ln het boek'Hordinxveld en

de Riviervisserij'von D.J. de Jong, vond ik niets over

de werktruien die door de 'Kloppen','Vogels'en

'Stossen'werden gedrogen. Wel vond ik een poor

foto's in dit boek. Ook novroog bij de huidige visser

Klop, gof geen bevredigend onfiuoord. Men vond het

gewoon dot er truien voor de monnen werden

gebreid en dot potronen von moeder op dochter wer

den overgedrogen. lk wilde er toch meer von weten.

Grote rivieren
Op de rond I900 heldere, nog niet door industrie ver-

vuilde rivieren, is van oudsher veel gevist op zalm,

steur, elft, witvis en paling. Op de Meruuede en de Lek

werd veel zalm gevangen. Zalmschouwen lieten zich

door andere, krachtiger schepen ver de rivier optrek-
ken, vaak tot in Duitsland, om van daaruit rivier af-

waafts te vissen. Vanuit veel plaatsen werd dit soort

visserij beoefend. Jammer genoeg zijn er nog nauwe-
lijks foto's van vissers in truien uit die plaatsen gevon-

den. Uit drie plaatsen, Rotterdam, Woudrichem en

Willemstad zijn wel oude foto's opgedoken. Dat er

meer moeten zijn, staat als een paal boven water (om
in scheepstermen te blijven).
ln het fotoarchief van de Historische Vereniging Har-

dinxveld-Ciessendam is nog een foto gevonden die

hiernaast is afgebeeld. Het betreft een Hardinxveldse

visser, Bas Stasse, tussen zijn netten en in een trui.

Maar helaas is het patroonmotief moeilijk te onder-
scheiden. Het is breiwerk, dat in ieder geval.

Oorsprong
De visserstrui werd vroeger waarschijnlijk gezien als

een mooi uitgevoerde borstrok, een kledingstuk dat

onder de kiel of het jak gedragen werd. Tijdens het
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Visserstruien (vervolg)

werk was het niet ongebruikelijk om in ondergoed te
lopen, waardoor de trui in dat geval zichtbaar gedra-
gen werd. Zo evalueerde de visserstrui naar we aan-

nemen van ondergoed tot bovengoed, zoals dat in
onze tijd ook met het T-shirt is gebeurd.

De Nederlandse visserstruien zijn sterk veru;ant aan

de wollen truien die op de Britse, Ierse en Schotse ei-

landen werden gebreid. ln de l4e eeuw bestonden er
al contacten tussen vissers van deze en ook noorde-
lijke landen zoals Noorwegen en Finland. Door de
vele oorlogen kwam de visserij bijna geheel tot stil-

stand, maar omstreeks midden l9e eeuw bloeide de
visserij weer helemaal op. Het gebruik om truien als

bovenkleding te dragen, brak toen echt door. Het was
het ideale kledingstuk voor de visserman.

Sajet
De visserstrui werd gebreid van sa;et, een zuiver wol-
len garen. Niet alleen onder de vissersbevolking was
sajet populair, maar ook in de rest van het land was
het een huishoudbegrip. Kousen, sokken, borstrokken
en wanten werden gebreid van deze wol en het was
overal verkrijgbaar en betrekkelijk goedl<oop. Zwaft,
Nassaus blauw en beige waren de meest gebruikelijke

kleuren. Wie herinnert"zich niet de gebreide borstrok
uit zijn kinderjaren? Een beetje kriebelig, dat wel...
Een meisje moest al jong kunnen breien, de hand-
werkjuf op school, opoe of moeder leerde het wel.
Een kous breren was het moeilijkste, maar zo leerde
men ook rondbreien om later een visserstrui te kun-
nen breien. Het was een ontspannende bezigheid
voor de vissersvrouw, zittend met andere vrouwen
kon zij al pratende breien aan de trui voor haar echt-
genoot.

*\ tttstontscHr vERENICTNC HARDTNXVELD-cIESSENDAM

Model
De visserstrui werd gebreid als T-model. Een eenvou.
dig model dat door elke breister werd gebruikt. De br

venwijdte plus 4 tot 6 cm bepaalde de omvang. Twe
derde van de totale len$e werd met vier of vijf dunn
naalden rondgebreid tot aan armsgathoo$e. Daarna

werd het werk gesplitst en op twee naalden, zowel
voor als achter, apart opgebreid. De achterkant bleef
helemaal recht. Het voorpand werd in drieën gedeelc
en de schouders werden aan elkaar gebreid. Daarna

de hals, soms met een boordje of ribbelrandje. De
mouwen werden weer vanaf de schouder aangebreic
Dit was heel handig, want zo kon men versleten mou
wen aan de onderkant gemakkelijk aanbreien en aan.

passen aan de gewenste len$e. Er kwam geen
naainaald aan te pas. Het model was dus niet moei-
Iijk, maar het inbreien van de motieven vergde veel
aandacht.

Motieven
Een visser leidde een leven vol gevaar, ontberingen
en onzekerheid. Komt er storm, is er wind in de zei-
len, is er vis? Het was altijd spannend als het schip de

zee opvoer. Deze afhankelilkheid van de elementen
maakte dat de vissers erg veel waarde hechtten aan

I:
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symboliek. Ook in hun truien werden daarom motie-
ven veruuerkt met symbolische betekenissen. Niet zon-

der reden gooiden de vissers de netten uit met de
woorden 'op hoop van zegen'.

De meest gebruikelijke motieven die in de truien ver-

werkt werden, stonden in direct verband met de zee,

de visserij en de vissersschuit. Kabels, vlaggetjes, vis-

graat, ribbels, golfjes, het anker, een zeil en het Cods-

oog of de bloem. De breisters gebruikten ook vaak

hun eigen fantasie door de motieven te combineren,
of er de initialen van hun man in te breien. In Scheve-

ningen bestond de gewoonte dat op de dag dat de

huwelijksdatum werd afgesproken, de aanstaande

bruid direct begon met het breien van een visserstrui

voor haar bruidegom.

Praktisch
Uit zuinigheid werden de truien vaak alleen aan de

voorkant van motieven voorzien. Clad breiwerk met
alleen tricotsteek kostte minder wol. Het had ook nog

een voordeel, de voorkant kon van de achterkant wor-
den onderscheiden. ln de visserstrui zaten geen

naden om wind en water geen kans te geven.

Was de trui nat geworden door een golf water dan

kon op een stok door de mouwen de trui te drogen

worden gehangen.

Ze waren nauwsluitend en dicht (vast) gebreid met
dunne naalden. De mouwen waren aan de korte kant

om de handen en onderarmen vrij te houden voor
het werk. De kwetsbare boorden, die sneller sleten,

werden vaak met een dubbele draad gebreid.

Er bestond nog geen elastiek, dus om het uitlubberen
te voorkomen, reeg men een koordje door de hals

om de kou buiten te houden. Dlt was een typisch

kenmerk van een Nederlandse trui.

Hygiëne
De truien werden nooit gewassen en vaak niet eens

uitgetrokken. Het was hard werken aan boord, geen

tijd om je te verkleden. Het gevolg was dat de truien
vies en vet waren, maar dat had als voordeel dat ze

nog waterafstotender en winddichter werden.
De truien werden tot in het oneindige gestopt en op-
nieuw aangebreid. Vaak was het oude garen niet
meer beschikbaar en dan gebruikte de breister wat er

voorradig was. Soms een andere kleur of dikte. Was er

niets meer te verstellen en was de trui tot op de

draad versleten, dan werd de trui een dekzwabber of
poetslap.

Herkenning
ln een tijd dat paspoorten en identiteitsplaatjes nog

onbekend waren, was een eenvoudige manier van

herkenning van het allergrootste belang. ln vreemde
havens moest op de een of andere manier gezien

worden waar men vandaan kwam. Bij de vissers

speelden de truien daarin een grote rol. ln ons land

droegen de vissers truien met motieven die plaatselijk

bepaald waren. ln veel gevallen was het zelfs mogelijk
een verdronken visser aan de hand van zijn trui te
herkennen, zelfs na lang verblijf in het water. Soms

waren het niet de motíeven, maar de kleuren die voor
herkenning zorgden. Zoals in Bretagne en lerland. De

bekende Noorse truien vormden een uitzondering.

Deze truien zijn niet ontuvorpen door vissers, maar

door herders. De veruverkte motieven verschilden van

dal tot dal.

De dood eruit
lk las een opmerkelijke anekdote over een vissers-

vrouw die bezig was aan een trur voor haar man. Toen

haar man niet van zee terugkeerde, was de trui nog

niet af. Er was dus geen nieuwe trui meer nodig. De

pennen gingen eruit, het breiwerk werd uitgetrokken

en de wol werd een jaar lang in de kast gelegd. Toen

pas was de 'dood' eruit en kon met de oude wol aan

een nieuwe trui begonnen worden.

Bron: Visserstruien 2 Stella Ruhe.

Foto's uit'Hardinxveld en de Riviervisserij'en uit de

collectie van de H.V.
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Van de werkgroep Genealogie
Arie Verhoef

Spreekuur in de bieb

In verband met het niet meer op
orde zrln van de programmatuur
en de haperende computer heeft
de werkgroep besloten om het
maandelijkse spreekuur in de bi-
bliotheek aan de Pietersweer te

beëindigen. Vanaf de eerste vrij-
dag van november wordt het
spreekuur gehouden in ons His-
torisch Informatie Centrum aan
de Peulenstra t 243. Het spreekuur

uíndt iedere eerste uríjdag uan de

maand plaats u6n 79.oo tot 20.oo

uur. Gehooptwordt dat, onder
meer vanwege de koopavond op
vrijdag, het aantal bezoekers toe-
neemt.

Genealogie
Reactie op de kwartierstaat van
((|acobus 

Iohannes van Houwe-
lingen", die in hetvorige num-
mer van ons Mededelingenblad
was opgenomen. Wij hebben
daarop een drietal reacties gekre-
gen. Reacties in de vorm van cor-
recties en aanvullingen. Fijn dat
we zulke serieuze lezers hebben,
waarvoor onze dank aan de heer

René van Dijk van het Regionaal
Archief te Gorinchem, alsmede

de heren Stasse en De Rover.
Daar het bij ons gebruikelijk is
datwij maximaal zes generaties

in ons blad opnemen is het toch
wel fijn datwij in ons archiefwel
verdergaan als dezezes ge-

noemde. Voor degenen die daar
belangstelling voor hebben be-
staat de mogelijkheid om iedere
zaterdagmorgen in ons Centrum
daarvan tnzage te krijgen.

+.-r- HlsroRtscHE VERENtcINC HARDtNxvELD-cIESSENDAM

Hoog bezoek

Op 19 augustus zor5 werd de

werkgroep verblijd met het be-

zoekvan de familie Eric en An-
drea Spotts met hun drie
kinderen uit de Verenigde Staten
van Amerika. De heer Spotts is

voor het Amerikaanse leger drie
jaren gedetacheerd in Duitsland.
Ztjnvrouw stamt afvanJan den
Breejen, schipper uit Boven-Har-
dinxveld, geboren in1837, zoon
van Wouter den Breejen en Jan-
nigje l(amsteeg. Enkele uren is
gezochtnaar de voorouders en
nakomelingen van deze I an. Ian
trouwde twee keer, in 1863 in
Oud-Beijerland en, na het overlij-
den van zijn eerste echtgenote,
in rB69 in Nijmegen. Metveel
aanwijzingen op zakgíngde fa-
milie Spotts voldaan terug naar
hun tijdelijke woonplaats in de

buurt van Frankíurt.

Jubileum
De Sliedrechtse Genealogische
Vereniging "De Stamboom" be-
staat dit jaar 25, jaar. Ter gelegen-
heid van dit jubileum houdt de

vereniging in het Sliedrechts Mu-
seum van 18 december tot z april
een tentoonstelling onder de

naam "In Sliedrecht neergestre-
ken". De tentoonstelling gaat

over handelaren die zich van bui-
ten in de loop der tijd in Slie-
drecht vestigden en er bleven.
Het Sliedrechts Museum bevindt
zich op het adres I(erkbuurt gg-

ror en is geopend op woensdag
en zaterdag Y an Í4.oo tot, 17 .oo.
Onze hartelijke gelukwensen
gaan uiteraard uit naar de Ver-
eniging "De Stamboom", die al
die jaren stevig aan de weg tim-
mert op het terrein van de genea-
logie.

Joost Hoekwater

Op 4 maart 1945 werd )oost
Hoekwater geliquideerd in Spijk
(bij Heukelum), waarschijnlijk
door leden van het verzet.Ioost,
die zelf lid van het verzetwas,
speelde naar "horen zeggen" een

dubbelrol, waarmede zijn liqui-
datie is verklaard. Joost, afl<om-
stig uit Hardinxveld, woonde in
Zoelen en verbleef ten tijde van
zijn overlijden bij de familie Vink
in Spijk. Dit, omdat delen van de

Betuwe door de bezetter onder
water waren gezet. Voor de ge-

meente Buren, waaronder Zoe-
len ressorteert, doet de heer

Richard van de Velde onderzoek
naar oorlogsslachtoffers uit die
gemeente. Als er nog mensen
zijn die het naadje van de kous
weten over deze liquidatie en/of
nog een foto van Joost in bezit
hebben, horen wij dat graag. Op
de website wvwv. oorlogsslacht
offersburen.nl is te vinden wat er
tot nu toe bekend is.

De Werkgroep zoel(
versterldng
Onze werkgroep bestaat mo-
menteel uit 4 enthousiaste per-
sonen die wel wat op leeftijd
beginnen te raken. Wat jonger
bloed is dringend gewenst. De
w erl<zaamheden behel zen het op
verzoekvan mensen uit het land
uitzoeken van genealogische ge-
gevens uit Hardinxveld-Giessen-
dam, het adviseren en opzetten
van een familiegeschiedenis etc.

etc. Wijkomen graagin contact
metiemand die ons daarbijwil
helpen en die wellicht de distri-
butie en het overzicht van de on-
derzoeksvragen op zich wil
nemen.
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I(wartierstaat van )anny Florina van der PIas
Arie VerhoeÍ

lonny in gesprek met burgemeester Wiebosch (boven) en in haor

element in de kroom buiten het HIC (onde)

Op delaotstelaaruergoderíng zwaoídeJanny Teeuw af als

bestuurslíd uoÍt oflze Historische Vereníging. Op tB april
zoo6 werd zíj totbestuurslídbenoemd.In detijd dat zíj ín
het bestuur actief was heeft zíj beryen werk uerzet. Zíj uer-

zorgde onder meer de r edactie u an dít mededelingenblad. G een

gemakkelíjkbaantje als je steeds de schríjueÍs uan de artikelen

moet oonsparen.Het uerzorgen uan delay-out wasbij haar
in goedehanden en als uoormalíg onderwijzeres wist zij na-

tuurlíjk ooh dot je anderen mee moet loten lezen orn een z0

goed mogelíjhetelst op papier tel«ijgen. Noast het medede-

lingenblad, was zíj met ueel energie, creatíuíteít en uooÍtua-

rendheid actíef inhet uerzorgen uan de eïalages uanhetHIC
o an d e P eul enstÍ a at. E en g elí efd, e b ezi gh eí d u an h a ar w as h et

bemensen uan dekraambuiten hetHICbíj braderieën, tom-

melmarl<ten en andere actiuiteiten aan dePeulenstraat. Grote

actíuíteítlegde zij ook aan de dag op de Open Monumenten-

dagen, het bezoeken uan uitíngen uan andere uerenigingen,

museo etc. waar zíj graag octe de presence gaf.Haar aJl<omst

heeft. ha ar de no díge b og ag e rneeg egeu en. Opleíding, ontwik-
kelíng en de omstandígheden, maar mísschíe'n ook wel uoor

een d e el g en etis ch b ep a al d. In H ar dinxu el d z eg g en z e d an " dí e

komt uit dat nest" . Met de nodige moeíte is haar uertrek door

h et hui dí g e b estuur o p g eu afl g efl .

et geslacht Van der Plas is al eeuwen
diepgeworteld in Hardinxveld, net als
de meesten van degenen die gerekend

mogen worden tot haar voorouders, hoewel daar
ook veel pijlen richting Giessendam en Slie-
drechtwijzen.
lanny was vro eger onderwij ze res. Zij trouwde in
1965 met Marius Teeuw uit Sliedrecht. Marius
was in die tijd student Duits aan de Universiteit
in Groningen. Na haar huwelijk ging Janny
daarom naar Bedum en werd daar onderwijzeres
aan een lagere school. Weinigen weten dat Ma-
rius in die tijd een topatleetwas. Hijwas lid van
de atletiekvereniging GVAV-Rapiditas. Juist in de

tijd dat hij met Janny trouwde was hij op de top
vanzrjn kunnen. HetNederlands record op de

4x4oo meter estaíette werd in augustus 1965

mede door hem verbeterd. Ook was het record
op de zgn. Zweedse estafette in handen yan Ma-
rius en zijn kompanen.

Afgebeeld zijn (vln) de recordhouders Wormmeester,

Teeuw, Tel en Smit.

(foto Nieuwsblod von het Noorden dd. 30-B-1965)
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I(wartierstaat Janny Florina van der Plas

Yier recards
{§s§ *§=e sF*r§re§aeil*}

ïier §erlerl*.n§se re*ortls riin ilit
r+"e*kelnde ap de *lntelba.*n sÈ§s§lr-
r*ld. II**.r §*r*§ tw*e ver*niging**
*st*.f*tter***rÈs bii. §YÀ§ liep Sis*
teren ln §m***rd*m tii{en* d* Ne*
derlanÈse kamsi*enschappen de
{ x cl{}0 meter iï} §.:*.§. §et' *ud*
r**cr* sÈanÈ sF naam Yàn §§*§
meà 3.1§.1.

GENERATIE r (proband)
r )anny Florina van der Plas, geboren op 2Z-o4.

rg4zin Giessendam .lanny trouwde, z3 jaar ou.d

op z8-o9-1965 in Hardinxveld met Mariut
Teeuw, z3 jaar oud. Marius is geboren op 3o-o3.
tg4zin Sliedrecht.

GENERATIE z (ouders)
z Dirk van der Plas, geboren op r8-ro-r9t3 in Har.

dinxveld. Dirk is overleden op 05-or-r965 in Har.

dinxveld, 5r jaar oud.
Hij trouwde, zo jaar oud, op z5-o&-ry94 in Slie.

drecht met de 19-jarige

3 Ariaantje Florina I0oon, geboren op 2g-o4-Ígr.
in Sliedrecht.

GENERATIE 3 @rootouders)
4 Ian van der Plas, geboren op r4-rz-r888 in Har'

dinxveld. Ian is overleden op z6-o4-tgrg ir
Sliedrecht, 3o jaar oud. Jan trouwde (z), z6 jaat

oud, op 3o-or-r9r5 in Giessendam metAagje var
Willigen (r8gr-r965) , z3 jaar oud.
Hij trouwde (1, zz jaar oud, op rS-oz-rgu in Slie'

drecht met de ry-larige
5 Pietertje Visser, geboren op r4-o5-rB9r ir

Sliedrecht. Pietertje is overleden op zz-ro-r913 ir
Hardinxveld, zz jaar oud.

6 Ioost IGoon, geboren op 24-03-1876 in Slie

drecht. )oost is overleden op 16-o9-197o in Slie.

drecht, 94jaaroud.
Hij trouwde, z5 jaar oud, op o3-o8-r9or in Slie.

drecht met de 4-jarige
7 Cornelia Dubbeldam, geboren op 15-oB-1877 ir

Sliedrecht. Cornelia is overleden op r5-o5-r9Zr
in Sliedrecht, 93 jaar oud.

GENERATIE 4 (overgrootouders)
8 Iochem van der Plas, geboren op z5-u-r866 ir

Hardinxveld. iochem is overleden op z6-o4-tgx
in Sliedrecht, 5z jaar oud.

Hijtrouwde, zo jaar oud, op o3-og-fi87 in Gies.

sendam met de zo-jarige

9 Grieta Magdalena Bezemer, geboren op z8-or'
1867 in Giessendam. Grieta is overleden.

Het Vrije Volk I -7- I 965.

l§§*xsw §"ecsr* #F

§xE'e**s* *staf***e
{§a* *§rs s§*rt§*de**i*}

§e her*a sss tlYÀY-ËaPidit** uit
§rc:rtng*:r hehbtrl gi*t*rav*c§ in heÈ
§iekman-sta§i*n t* §ns*h*S* een
niÈss §eilerl*n<Is rrcord *§ de
§lree§se est*fett* {{**, §È*u §§{} *ïI
1*§ m*È*rl gev***Èg$ ln d* tij§ .s*x
L"§*,§ rr§:1"

ïr*§ s§€* r§t§rd §i*ns §Ë n**ïïï
Ë§& \r.** § ui§ $*n §aa§,

§e ïssardsxestaÈie g.ssd seleverd
§mr §'r*d v** ï{er}ea, &X*rius §eeur
ën *§ ssbrss§srs J*&§ *§ ïSlst §r::i§.

Het Vrije Volk 30-8-1965
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ro DirkVisser, geboren op 13-o9-r865 in Sliedrecht.
Dirkis overleden op o4-o5-r939 in Sliedrecht,T3
jaar oud.
Hij trouwde, zo jaar oud, op ro-ro-r885 in Slie-
drecht met de zt-jarige

rr MariaElisabeth Ikiek, geboren op o8-oz-1864 in
Sliedrecht. Maria is overleden op z8-o6 -ry24 in
Sliedrecht, 6o jaar oud.

rz Cornelis I(roon, geboren op o9-o4-r843 in Slie-
drecht. Cornelis is overleden op r2-rr-r9zo in
Sliedrecht, 77 jaar oud.
Hij trouwde, z7 jaar oud, op tz-tt-t97o in Slie-
drecht met de 4-jarige

13 Pietertje Leeuwesteijn, geboren op o3-o4-t847 in
Sliedrecht. Pietertje is overleden op o6-o3 -Ígz2
in Sliedrecht, 7 4 laar oud.

t4 [an Dubbeldam, geboren op r4-o4-r855 in Har-
dinxveld. /an is overieden op o7-o8-r943 in Slie-
drecht, 88 jaar oud.
Hij trouwde, zo jaar oud, op t3-tt-t875 in Slie-
drecht met de zt-1aríge

15 Ariaantie Florina Hartog, geboren op z4-oz-t854
in Sliedrecht. Ariaantje is overieden op z6-ot-
r933 in Sliedrecht, 78 jaar oud.

GENERATIE 5 (betovergrootouders)
16 Jan van der Plas, geboren op zg-o4-t93g in Har-

dinxveld. Jan is overleden op 20-04-1916 in Har-
dinxveld, 76 jaar oud.
Hij trouwde, zo jaar oud, op rr-o6-1859 in Gies-
sendam met de r8-jarige

17 Hilligje van den Berg, geboren op 3o-or-r84r in
Giessen-Nieuwkerk. Hilligje is overleden op 24-
o9-r889 in Hardinxveld, 48 jaar oud.

18 PieterBezemer, geboren op ro-or-t836 in Gies-
sendam. Pieter is overleden op o3-o6-1914 in
Giessendam, 78 jaar oud.
Hij trouwde, z6 jaar oud, op rr-o8-186z in Gies-
sendam met de ry-jarige

19 Cornelia Huisman, geboren op 27-rr-r842 in
Giessendam. Cornelia is overleden op 19-o8-r9zr
in Giessend am, 78jaar oud.

zo Aderjanus Visser, geboren op z6-o6-1836 in Slie-
drecht. Aderjanus is overleden op r6-or-1913 in
Sliedrecht, 76 iaar ortd.

Hij trouwde, z4 jaar oud, op 16-o3-186r in Slie-
drecht met de z5-jarige

zr Maria van Rees, geboren op z8-o4-r835 in Slie-
drecht. Maria is overleden op z9-o3-r869 in Slie-
drecht, 33 jaar oud.

zz Cornelis Leendert Itiek, geboren op 16-rz-1834
in Sliedrecht. Cornelis is overleden op 05-ro-r9oo
in Sliedrecht,65 jaar oud. Cornelis trouwde (z),

38 jaar oud, op ro-o5-t873 in SliedrechtmetAn-
nigje de ICuijver (r839-rB9z),34jaar oud.
Hij trouwde (t), z7 jaar oud, op 13-03-1862 in
Sliedrecht met de 3t-jarige

z3 Pietertie Dekker, geboren op oB-oB-rB3o in Slie-
drecht. Pietertje is overleden op o3-o6-t872 in
Sliedrecht, 4t jaar oud. Pietertje is weduwe van
Adriaan Visser (r8zr-r86o), met wie zij trouwde
(t), t7 jaar oud, op o4-o5-rB4B in Sliedrecht.

z4 /oost I(roon, geboren op r7-o8-r8og in Slie-
drecht. Ioost is overleden op r4-o9-rB7B in Slie-
drecht, 69 jaar oud. Joost trouwde (z), 44 jaar
oud, op rz-rr-r853 in Sliedrecht met Lijbje de

Raadt (r8rr-r87z) , 4z jaar oud. Joost trouwde (3),

67 jaar oud, op z7-og-t876 in SliedrechtmetAal-
tje van de Graaff (r8r4-rgo6), 6z jaar oud.
Hij trouwde (r), z7 jaar oud, op o6-o4-1837 in
Sliedrecht met de zo-jarige

z5 Maaijke Volker, geboren op t7-tz-t9r6 in Slie-
drecht. Maaijke is overleden op ro-o3-r849 in
Siiedrecht, 3z iaar oud.

z6 Marinus Johannis Leeuwesteijn, geboren op ro-
o4-r8r5 in Sliedrecht. Marinus is overleden op 12-

or-rBB7 in Sliedrecht, Tr jaar oud.
Hij trouwde, z7 jaar oud, op fi-q-fi43 in Slie-
drecht met de z4-jarige

z7 Grietie Batenburg, geboren op ro-o5-rBrB in Slie-
drecht. Grie$e is overleden op o6-o9-r886 in Slie-
drecht, 68 jaaroud. Grie$e is weduwe van Rokus
Bot (r8r6-vóór t841, metwie zij trouwde (r), zo
jaar oud, op zo-rz-r838 in Sliedrecht.

z8 Hendrik Dubbeldam, geboren op z3-o8-r8zo in
Gouda. Hendrikis overleden op 15-o7-r886 in's-
Gravenzande, 65 jaar oud.
Hij trouwde, zg jaar oud, op o5-o5-r85o in Har-
dinxveld met de zg-jarige

'|.9 IAARGANC 37 - WINTER 2015



29

3o

I(wartierstaat Ianny Florina van der Plas (ueruolg)

|annigje l(ooij, geboren op zB-o4-rBzr in StreeË

kerk. Jannigje is overleden op ro-o5-r9or in Har-
dinxveld, Bo jaar oud.

Wouter Hartog, geboren op o3-o9-r83r in Slie-

drecht. Wouter is overleden op 15-o5-rg13 in Slie-

drecht, Brjaar oud.
Hij trouwde, zrjaar oud, op r8-u-r85z in Slie-

drecht met de zolarige
3r l(ornelia I(ros, geboren op o3-o3-r83z in Slie-

drecht. I(ornelia is overleden op 05-or-rgrg in
Sliedrecht, B6 jaar oud.

GENERATIE 6 (oudouders)

3z |ochem van der Plas, geboren op tz-oz-t9o7 in
Neder-Hardinxveld. Jochem is overleden op 13-

rr-r882 in Hardinxveld, 7 5jaar oud.
Hij trouwde, z6 jaar oud, op z4'ro't833 in Har-
dinxveld met de 3o-jarige

gg lannig:1e Brand, geboren op rr-rz-r8oz in Har-
dinxveld. Jannigje is overleden op rz-or-r889 in
Hardinxveld, 86 jaar oud.

34 Teunis van den Berg, geboren op r7-ro-r8r8 in
Hardinxveld. Teunis is overleden op ry-o7-rSgo
in Giessendam, 7Íjaar oud.
Hij trouwde, zz jaar oud, op oz-og-r84r in Gies-

sen-Nieuwkerk met de z4-jarige

35 Neeltje Rietveld, geboren op z4-o4't8r7 in Noor-
deloos. Neeltje is overleden op r9-04-r9o4 in Vi-
anen, B6jaar oud.

36 Pieter Bezemer, geboren op 14-o6-18oo in Hen-

drik Ido Ambacht. Pieter is overleden op 3o-ro-
1869 in Hardinxveld, 69 jaar oud. Pieter trouwde
(z), 6r jaar oud, op zo-o7'ÍB6r in Hardinxveld
met Arigje Oostbaan (geb. 1816) , 44 of 45 jaar

oud.
Hij trouwde (r), z3 jaar oud, op z6-rr-1823 in
Dordrecht met de zz-jarige

37 Pietertje de Rek, Zij is gedoopt op o8-or-r8or in
Dordrecht. Pietertje is overleden op r7-or-r85o in
Hardinxveld, 49 jaar oud.

38 Arie Huisman, geboren op o9-ro-r8r4 in Gies-

sendam. Arie is overleden op 3r-rz-r86o in Gies-

sendam, 46 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer z6 jaar oud, omstreeks
r84o met de ongeveer zí-jarige
Grietje de Boo, geboren op o4-u-r8r4 in Papen-

drecht. Grietje is overleden op 3o-o8-r857 in
Giessendam, 4z jaar oud.

DirkVisser, geboren op 13-rz-r8o7 in Sliedrecht.
Dirk is overleden op r9-oB-rBB9 in Sliedrecht, Br

jaar oud.
Hij trouwde, z6 jaar oud, op tz-o6-t9g4 in Slie-

drecht met de z7-jarige
Lena de I(eijzer, geboren op 15-o3-r8o7 in Slie-

drecht. Lena is overleden op 27-oz-r868 in Slie-

drecht, 6ojaar oud.

Pieter van Rees. Hij is gedoopt op tt-og-t774 in
Rhoon. Pieter is overleden op zz-u-r86r in Slie-

drecht, 87 jaar oud.
Hij trouwde, 37 jaar oud, op z3-rz't9rr in Slie-

drecht met de z4-jarige
Pleuntje Visser, geboren op 15-o3-1787 in Slie-

drechr. Pleuntje is overleden op or-o6-1854 in
Sliedrecht, 67 jaar o:ud.

Dirk ltiek, geboren op rB-o8-r8o5 in Sliedrecht.
Dirkis overleden op z9-rz-r83B in Sliedrecht, 33
jaar oud.
Hij trouwde, z6 jaar oud, op oz-o6-t93z in Slie-

drecht met de ry-)arige
Maria Elizabeth Volker, geboren op r6-o6-r814
in Sliedrecht. Maria is overleden op o6-o3 -fi76
in Sliedrecht, 6r jaar oud.

Andries Dekker, geboren op u-o7-r8o7 in Slie-

drecht. Andries is overleden op r5-o3-r833 in
Sliedrecht, z5 jaar oud.
Hij trouwde, zt jaar oud, op or-rr-r828 in Slie-

drecht met de zolarige
Aagje Visser, geboren op 2r-rr-r8o7 in Slie-

drecht. Aagje is overleden op or-o5-r884 in Slie-

drecht, 76 jaar oud. Aagje trouwde (z), 47 jaar

oud, op ro-oz-r855 in Sliedrecht met Dirk van

Wijngaarden (r8oo-r883), 54 jaar oud.

Pieter I(roon, geboren op or-or-r755 in Slie-

drecht. Hij is gedoopt op 05-or-r755 in Slie-

drecht. Pieter is overleden op o8-oz-r8r8 in
Sliedrecht, 63 jaar oud. Pieter is weduwnaarvan
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Lijbje Muijlwijk (t759-t9oz), metwie hij trouwde
(r), ongeveer zB jaar oud, omstreeks 1783.

Hijtrouwde (z), ongeveer 49)aar oud, omstreeks
r8o4 met de ongeveer zt-jarige

49 ériaantje de |ager, geboren op z6-oz-t7fu in
Sliedrecht. Zij is gedoopt op o2-o3-1783 in Slie-
drecht. Ariaantje is overleden op 03-rr-r8r7 in
Sliedrecht, 34 jaar oud.

5o Philippus Volker, geboren op 23-04-1787 in Slie-
drecht. Philippus is overleden op 24-12-1845 in
Sliedrecht, 5B jaar oud. Philippus trouwde (z), 4z
jaar oud, op rz-o3-t83o in Sliedrecht met Arjaan-

de I(ortland (r8ro-r88r), 19 jaar oud.
Hij trouwde (r), ongeveer 23jaar oud, omstreeks
rSro met de ongeveer z7-jarige

5r l(ornelia Dekker, Zij is gedoopt op 3r-o8 -t783 in
Sliedrecht. I(ornelia is overleden op o6-o7-1829
in Sliedrecht, 45 jaar oud.

5z Teunis Leeuwesteijn, geboren op 3o-o9-r785 in
Sliedrecht. Teunis is overleden op 24-r2-r85o in
Sliedrecht, 65 jaar oud.
Hij trouwde, zz jaar oud, op oz-or-r8o8 in Slie-
drecht met de ongeveer 4-jarige

5 3 Pietertj e v an Zijd,eweld, geboren oms treeks r7B 5
in Leerdam. Pietertje is overleden op zg-o4-t864
in Sliedrecht, ongeveer 7g jaar o:ud.

54lan Batenburg, geboren op 03-o5-1787 in Slie-
drecht. Hij is gedoopt op oz-o5-r787 in Slie-
drecht. /an is overleden op z3-ro-rBz8 in
Sliedrecht, 4r jaar oud.
Hij trouwde, z6 jaar oud, op t7-o6-;9ry in Slie-
drecht met de zt-jarige

55 Pietertie Lanser, geboren op zo-o6-179r in Slie-
drecht. Pietertje is overleden op 3r-or-r86z in
Sliedrecht, 7o jaar oud.

56 Jan Dubbeldam, geboren op or-rr-r295 in Har-
dinxveld. )an is overleden op ro-rz-r8T4inHar-
dinxveld, 79 jaar oud.
Hij trouwde, z4jaar oud, op or-o4-r8zo in Gies-
sendam met de z4-jarige

57 Marigje de Ikijger, geboren op ro-o5-r795 in
Giessendam. Marigje is overleden op o3-o5-r86o
in Hardinxveld, 64 jaar oud.

58 Ian I(ooij, geboren omstreeks r7B6 in Schoonre-
woerd. lan is overleden op zr-o5-r837 in StreeË
kerk, ongeveer 5rjaar oud.
Hij trouwde, ongeveer z3 jaar oud, op or-rr-r8o9
in Streefl<erk met de zr-jarige

59 Ariaantje Boel, geboren op D-o5-r788 in Streef-
kerk. Ariaan$e is overleden op 20-0r-1863 in
Streefl<erk, 74jaar oud. Ariaantje trouwde (z), 5o
jaar oud, op 3r-o5-r838 in Streefl<erkmetWillem
Boer (rygz-r88o), 45 jaar oud.

6o Teunis Hartog, geboren op 24-or-r783 in Slie-
drecht. Teunis is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 3t jaar oud, omstreeks
r8r4 in Sliedrecht met de ongeveer 4-jarige

6r Ariaantje Visser, geboren op 2o-Ír-r79r in Slie-
drecht. Ariaantje is overleden op z6-o5-r852 in
Sliedrecht, 6o jaar oud.

6z Iàn I(ros, geboren op z7-o6-t786 in Sliedrecht.
Hij is gedooptop oz-o7-ry86 in Sliedrecht.Ian is
overieden op o8-o5-r844in Sliedrecht, 57 jaar
oud.
Hij trouwde, zg jaar oud, op z8-o3-1816 in Slie-
drecht met de zo-jarige

63laapje Roskam, geboren op 03-cr-1796 in Siie-
drecht. Zij is gedoopt op ro-or -ry 96 insliedrecht.
Jaap)e is overleden op 17-o3-fi87 in Sliedrecht,

9r jaar oud.

Gegenereerd met het pÍogÍamma Aldfaer, veÍsie 5.1
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Oud minister lacob (lob) De RuiteÍ en
de Historische Vereniging
ln memoriam

A. Dubbeldam - Van der Waal van Dijk

Prof. Mr. Jocob Qob) de Ruíter is

op 4 oktober von dit jaor in Noor-
den overleden. Híj ís in huee kobi-
netten minister geweest. Von l9
december 1977 tot 4 november
l982 ols Minister von Justitie en

von 4 november l9B2 tot l4 juli
l986 ols Minister von Defensie.

Hij werd op 30 april 1930 gebo-
ren te Ciessendam, Buitendams
47 als zoon van Jacob de Ruiter

en Adriana lohanna Kapteijn, toen
nog wijk B.

ln de rouwadvertentie viel velen

direct de naam Ciessendam op.

Van diverse kanten werd ons ge-

vraagd waar zijn geboortehuis
heeft gestaan. De H.V. heeft bij-

zondere herinneringen aan minis-

ter De Ruiter. Daarom hebben we

deze herinneringen opgehaald en

zijn in de archieven gedoken.

Na de oprichting in l97B van de

Historische Vereniging kwam al

heel snel het plan op om bijzon-

dere panden in ons dorp te inven-
tariseren en eventueel op de

lob de Ruiter (Foto:ANP 1979)

plaatselijke monumentenlijst te
zetten. Zo ook het geboortehuis
van deze oud-minister. Maar voor-
dat de plannen werkelijkheid wer-

den stond het pand op de

nominatie om gesloopt te worden,
om plaats te maken voor de

nieuwe kosterswoning van de

Cereformeerde Kerk afi.. 31.
De H.V. zocht contact met minister

De Ruiter om te vragen of hij

eventueel iets tegen deze plannen

kon doen. Hij anwvoordde dat dit

niet binnen zijn mogelijkheden lag,

maar dat hij graag lid wilde wor-
den van de Vereniging. Zodoende
konden wij hem op 12juni 1979
als 200ste lid inschrijven.

ln l9B2 organiseerde de Heide
Maatschappij de landelijke wed-
strijd: 'Een kern waar pit in zit'. Met

medewerking van de plaatselijke

Rabobank deed de H.V. in Zuid-

Holland mee met hun reeks publi-

caties over de geschiedenis van

Hard inxveld-C iessendam. Vol gens

de jury voldeden we híermee
ruimschoots aan de gestelde eisen

en werden we uitgenodigd om
naar Den Haag te komen.

Op B december l9B2 trok het be-

stuur met aanhang naar het Pro-

vinciehuis in Den Haag om daar

tijdens een feestelijke bijeenkomst
uit handen van de toenmalige
Commissaris van de Koningin van

Zuid-Holland, Mr. Vrolij( het predi-

caat te ontvangen, samen met een

Ieuk geldbedrag. Dit alles verge-

zeld van een hapje en een

drankje. Tot slot kregen wij alle-

maal een glas mee naar huis met
de inscriptie: 'Een Kern waar Pit in

ziï'.

Toen we na dit feest weer buiten
stonden, besloten wij nog ergens

een hapje te gaan eten en wel in

het chique Hotel des lndes.

We zaten net aan tafel, de bestel-

lingen waren opgenomen, toen
we zagen dat vrijwel het gehele

Mevr. Von de Bree ontvongt uit honden von

Mr. Vrolijk, Commissoris van de Koningin

von Zuid-Holland, het predicoot.
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oud minister Jacob (Job) De Ruiter en de Historische vereniging (vervolg)

ouderlijk woonhuis, Buitendoms 47

ts
ï,aaf,pÉinziL,
Ileolnemersboe&ie
leelbaaóeidsqrcalstÍiial'tl,'tl
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OORDEEL JL'RY i

$e ultgar€ !3lr t*ee be3àe* §er Jaar ove! bet ïerleden re gardjseè1d-ci€6sènds
qordt d@r de Htstorr.sc§€ VèreBlglug aldaar vaar geEaakt,
Ult de kesls d&t ?r Bqàt bek€u yeracheres zlJD, kaa lÉderdasd sord.en af8e-
lèj.d det de ver€al.grtg uijb lierde, &aàr aog nlet,iJD viJjde verJsrdag
lreeft gevlerd.
l{et rergaren ÍrÈ &easrs cvei de voono'g€yl.g, es het dool*ever erva! betekeet
1et8 yëor de leelbesbeld, §a de Èsrscbijnlng yan hèt eerste boekje over tlei
tè sloÈeu.huis galèelde 4 , ,.§erden de ogen leg:re& geo]}eld s . .

ne de BeseerteraEd let liltst:.scbe beslllt }let pand te behoudèn,,, {.s1dus het
elDdveElsB)
De betekenls bliJkt @k È:t de gr*l re Let aÀntal léde§. ,e §SO leden elJE
Elet À]1èen leuèrs v& de boekenreek.! E&ai er Eitten ook suteurs, respo*-
de[tÈ! eq graver8 arder,
I{t dé oprlc&tltrg vu de illstorlache vèreaislhg ln ltardi*ve1d-Gie8sandam ziJ&
ap lag vlJf udere plaetse! L! dÉ re*r.o ssortgeLljke ye*uigi.rr.g€§ ontstàar.

DÈ hooldJury, ge[oard de reglonalè Jury eonsludeert dat tardiàxveld-Giessènde
&lBcàóots voldöet aan de voomaaÈdè! voor het pledlkast Í,Eeà ketu wa&r Fit
iE zl.trt e! béaluit het predj.kaat toe te kenner.

[.en kern
ruaarptinzit,

:'r§Iw§-§!!!IE§
Deelneneade kern :

Naa project
i§aaE d€elnefiersgroep :

l_aao correspoadenc :

PROJECTGEGEVE].S :

gloednieuwe kabinet onder leiding

van minister-president Lubbers

voorbij kwam lopen, ook zij kwa-

men een hapje eten, maar dan

wel in een aparte ruimte.

We konden het niet nalaten om
contact te zoeken met ons H.V. lid,

minister van defensie Job de Rui-

ter. Toevallig had secretaresse

mevr. Van de Bree onze nleuwste
publicatie, Rondom de Ciessen rn

haar tas. Deze publicatie werd met
een koft briefje aan een ober ge-

geven met het verzoek dit aan mi-
nister De Ruiter te overhandigen.

Zo gebeurde.

Enige tijd later kwam het voltallige

kabinet weer terug, waarschijnl ijk

om verder te gaan met de minis-
tersvergadering.

.Zuid-flo1latrd 11.03

Haldtrxveld - CIeBseEds

Hiatl:riscle reeks
Hlati)rlscàe yereElgLng sardl$veld - CtesseÀde
Uevr. ry.F. yu de B.ee*o@§, BuiteBde§ T7! A3IL BB HÀSDIUXVTLD _

GlE§ÈSXDÀi{,

,oer àet ulage"eà ràà ees hlstorlsche rek8 over d.e plEatsen
Eard:lsxveld eo Gl.essede vlL de vereri,gilg de se§8eÀ eee! fie*ust
Ea*eji över hlstsr:ssàe vaarde! i! hun }eéfoagevlng e! stteqen
aoer het beàoud ery&.

zekerheid heb ik contact gezocht
met de echtgenote van Kees. Zij

bevestigde mijn vermoedens. Floor

de Ruiter en de vader van Job

waren broers, dus de schrijvers

Flok en Kees waren volle neven

van de overledenel

Leidschendom 2006
(Foto Roger Dohmen/Hollondse Hoogte)

a

Minister Job de Ruiter zocht ons

op en kwam naar ons toe om een

praatje te maken, vergezbld van

minister-president Ruud Lubbers,

die eigenlijk grote haast had. Ech-

ter Job de Ruiter nam alle tijd om
met ons te praten. Dit in tegenstel-
Iing tot de minister-president die

werkelijk trappelend van ongeduld
stond te wachtenl

Pas tijdens het schrilven van dit ar
tlkel realiseerde ik mij dat het wel
heel bijzonder geweest is om juist

deze publicatie aan minister De

Ruiter te overhandigen.

De complete titel luidt: Rondom
de Ciessen, de krant van Floor de

Ruiter, geschreven door zijn zoons

Flok en Kees de Ruiter. Voor alle
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Wie (her)kent.,,

Gered uit de container
Op de rommelmarkt in Boven-Hardinxveld ontdekten we dit schilderij.

Het is voorzien van de initialen CB of CB.

Wie weet wie de schilder is?
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Schenkingen

We hebben dit keer nogal wat schenkingen te vermel-
den, omdat in het vorige nummer deze rubriek niet
aanwezig was.

Dit zijn de schenkingen die zijn binnengekomen vanaf

1 januari 2O15:

De heer Dubbeldam, een aantal distributiebonnen
uit WO ll en het persoonsbewijs van A. C. Dubbel-
dam.

Mevrouw G. Brandwfil«, tuuee oude foto's.

De heer C. D. van Dam, een aantal oude foto's.

De heer l. Locl«, een door hemzelf vervaardigde te-
kening van hotel "De Zwaan".

j

.'i: _ '-:a.. i

l

HUWELUK l

i

*l

!/'- l.t 9, r ;

-.<'. 

t'a,t ./'uZ-
I

t:'1 

' "7fi'{*i 
*

'' Provinri n'-
'..-i,". !.'

I 
, jot 1 i hp, hrtc\tt: \atkotk{r

;;fl;:="r'

Mevrouw Groenewegen, foto's, testament en

trouwboekje van de fam. Tak.

De heer P. Sommeyer, een aantal oude papieren.

Mevrouw Van der Vlies, een doos oud gereed-

schap.

De heer Den Breejen, een groot aantal boeken uit
de nalatenschap van zijn vader, ons vroegere be-

stuurslid drs. P. den Breejen.

De heer Korteland, een oud Philips scheerapparaat

uit 194f .

Daarnaast ontvingen wij een groot aantal boeken en

andere zaken van de plaatselijke Rabobank.

L Met hout ingelegde plaat van het oude bankge-

bouw (Peulenstraat).

2. Foto in lijst "Kantoorgebouw der centrale bank".

3. Foto in Iijst "Raad van Toezicht der centrale banl('.
4. Foto in lijst van een bankgebouw Raiffeisenbank

(niet hier).

5. Foto in lijst van een grote groep mensen bij een
evenement (niet hier).

6. Foto in lijst van het bestuur Boerenleenbank Har-

dinxveld.

7. Tekening in lijst van een onbekende heer.

B. Oorkonde in lijst voor kassier M.W.Busé als blijk
van waardering, 5 mei 

,I954.

9. Certificaat i.v.m. de opening van de nieuwe Rabo-

bank op 17 )an. l 9B4 aangeboden door het ge-

meentebestuur
10 Wapenschild achter plexiglas van het geslacht Van

Muilwyck-van de lVerwe.

I I Metalen beeldje van manspersoon aangeboden
door Rabobank Binnenvaa rtbanken

l2 Oud zwaard van een drijverschuit met geschil-

derde voorstellrng van de vroegere Rabobank te
Boven-Hardinxveld. Foto van deze bank op blz. 9'l
van Handel en Wandel.

'15 Natuurstenen plaquette met tekst uit het vroegere

bankgebouw.
l4 Bronzen plaquette.

ln het prachtige boekje 'Handel en Wondel 100 joor
Robobonk Hordinxveld-Giessendom'dat I 1 jaar gele-

den is uitgegeven door de Rabobank bij het 100-jarig
jubileum en is geschreven door Dick de Jong, vormge-

l-r**;--;::; /&F--'}
' r1,:,;,.'"9":f- ;t: 

-=
wdo&i@t til

27 IAARGANG 37 - WINTER 20I5



Schenkingen (vervolg)

geven door Evert van Lopik en voorzien van bijzondere

foto's van de hand van Nico Blokland, staat oP blz.87

afgebeeld de oorkonde van de kassier M.W. Busé. Eén

van de schenkingen.

De tekst hierbij vermeld: 'De heer J. A. Busé bleef tot

zijn overlijdenin 1942 als kassier in dienst, nu zouden

we zeggen directeur, en werd na een korte waarne-

ming door de heer N. C. Versteeg, in 1943 opgevolgd

door zijn zoon, de heer M. W. Buse. Toen deze veer-

tien jaar later overleed (in 1957) werd in het daarop

volgende jaar de heer T. Croeneweg als kassier be-

noemd.
Op blz. 85 van Handel en Wandel staat ook een foto

van het oude bankgebouw in de Peulenstraat dat in-

middels is afgebroken en op blz. 9l een foto van het

bankgebouw aan de Rivierdijk te Boven-Hardinxveld

dat ook niet meer bestaat. Dit bankgebouw staat afge-

beeld op schenking nr. 12, het oude zwaard van een

drijverschuit.

g§ r,tsrontscnr vERENtcrNc HARDtNxvELD-ctESsENDAt\4

Wij ontvingen van de Rabobank ook +lB boeken:

Handel en wandel. 133

Marcus Ravenswaay, zijn leven en zijn werk 36

Boer en boerderij. 18

Stad en streek, deze week. 6

Een eeuw Willink, 19oo-1983. I

ln vogelvlucht, Papendrecht en Alblasserdam.

Van Molens en Mensen. 5l
Hardinxveld en Ciessendam,

van hoepmakers dorpen naar ind. gem. 48

Jaarboek Alblasseru;aard en Vijfheerenlanden,

1 983.
D'n hofstede in Waard en Landen.

Het coöperatief a lternatief,

1 00 jaar Rabobank, I B9B-1 998.

De heggen en de steggen.

iaarboek Binnenvaart, 1997, i 999(2x), 2OO3 t/m
2OO7 en2OOgt/m2011
Werkendam: 100 Jaar Schuttevaar.

Bankieren langs de Lek.

Ken Drechtsteden.

De Rabobank van dichtbij.

Willem van der Laan, bouwmeester in de polder,

70 Gezichten op Craafstroom.

Een Raboman in hart en nieren.

Een gezonde krimp.

Deze boeken verkopen wij in het HlC.

29
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Nalatenschap de heer D. Looy

Uit de nalatenschap van de heer D. Looy ontvingen wij

een goed verzorgd fotoalbum vol klassenfoto's, foto's

van schoolreisjes en diverse andere schoolse a«ivitei-

ten. Een mooi geschenk, maar het heeft veel meer

waarde als we weten wie er allemaal opstaan.

Daarom vragen wij om uw medewerking. Heeft u, of

kent u iemand die op de School met de Bijbel gezeten

heeft toen de heer Looy hoofd der school was? Of heeft

u op de VCLO school gezeten toen de heer Looy daar

directeur was?

U bent iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

van harte welkom in ons Historisch lnformatie Centrum

om heerlilk te snuffelen In het album en de bekende

namen in de bijgevoegde lijsten op te schrijven. Ziet u

een foto die u graag wilt hebben? Een afdruk maken is

mogelijkl

28



Van de heer F. Looy, een fotoalbum van ziin vader, meester Looy van School met den Bijbel, met hierin veel
klassenfoto's e.a.

Klassenfoto School met den Biibel, 1949

l- Jannie Boerman

2- Cea Boerman

3- Lena Muilwijk

4- Toos van Wijngaarden

5- Cery de Ruiter

6- Gretha Overduin

7- Ceertje de Ruiter

8- Piets Versteeg

9- Johanna Daniëlse

I 0- Jannie Boonstoppel

I I- Meester Looy

12- Kuna de Rover

13- Lijntje Boerman

1 4- Teus Putters

l5- AnnieKlop

I6- Eigje de Ruiter

l7- Corrie Brandwijk

18- Díkkie de Haas

I9- Alie de Haas

20- Plonie van Aken

2l- Adrie de Ruiter

22- Bertha van Dijk

23- Cornelia Kroon

24- Gerrie van Lopik

25- Gerrie Hoekwater

26- Aagje van Santen

27- Neeltje Kroon

28- Cerrie Roverts

29- Dries de Ruiter

30- Nico de Kok

3l- Pietvan Noordennen

32- Teunis BergshoeÍf

33- Arie Egas

34- Johan Matter

35- Huib Admiraal

36- Peter Ballegooyen

37- Wout van Aken

38- Teo van der Meyden

59- Boudewijn Vlot

40- Engel van Wingerden

4l- Kees Hoekwater

42- Kees Bakker

43- Piet Hartog

44- Ab Hoekwater

45- Rinus Boer

47- Arie Bakker

47- Floor Looy

(zoon van de meester)

48- Janny Looy

(dochter van de meester)

49- ? Looy

(zoon van de meester)

a
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Recensies
Jany Dubbeldam-van der Waal van Dijk

P. Boer & zn. Rietdekkers van Krimpen tot Giessendam
Piet Boer

Piet Boer heeft onlangs zijn tweede boek uitgebracht. Na 'Buitend ams 442,
is nu 'Rietdekkers van Krimpen tot Giessendam' verschenen. Het J I6 pagi-
na's tellende boek gaat uitgebreid in op het ambacht van ríetdekker, het
gereedschap en het product. Maar ook over de vader en opa van piet Boer,
zijn collega's, zijn klanten en de vele met riet gedekte huizen en boerde-
rijen in de Alblasserwaard en Krimpenerwaard.

voor dit boek doorzocht Piet Boer oude fotoboeken en ging klanten en col-
Iega-rietdekkers van zijn vader af voor verhalen. EIk dorp had vroeser zijn
eigen rietdekker en iedere rietdekker in de Alblassenruaard had zijn eigen
klanten. ln 1965 kocht pa Boer een fotocamera waarmee hij trots zijn werk
vastlegde. Hierdoor is veel bewaard gebleven.

Het boek is een mooí historisch document van de regio geworden, waarbíj
Piet Boer bij elk huis heeft getracht neer te zetten wie er woonden. Niet al-
leen van Hardinxveld-Giessendam, maar ook de woningen met rieten
daken in de regio komen aan de orde.

Te koop bij de schrijver Piet Boer, Rijnstraat 5,

3371 ST Hardinxveld-Gíessendam. Tel. 01 g4-616464.

E-mail: Piet.Boer@zonnet.nl

Prijs:€ ss,-

u.\ nrsrontscnr vERENrcrNc HARDr NxvELD-crEssEN DAM

Kunst & Ambacht
Pieter van Rooii en Iacques poell

interviews door Elise Meier,
fotograÍie Corbino

Dit jaar, 20,l5, stond de Monumen-
tendag in het teken van kunst en
ambacht. Immers om monumenten
te kunnen onderhouden voor de
toekomst zíjn ambachtslieden
nodig, díe zich dit realiseren en hun
kennis over hun creatieve ambacht
kunnen overdragen aan de voÍ-
gende generaties.

In deze publicatie leest u over di-
verse ambachtelijke technieken die
gebruikt worden om de materíalen
die in een monument te vinden zijn
te bewerken.

Zoals íeder jaar is de Stichting Open
Monumentendag er weer in ge,
slaagd een prettig leesbare publica-

tie uit te geven!

Verkrijgbaar bij de Stichting Open-
Monumentendag, Nieuwezijds Kolk
28, 1012 PV Amsterdam.

Tel. o2o-4222 I I 8. E-mail:
i nfo@openmon umentendag.nl
Prijs € t o,-
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0ortog in de
Hoeksche l/ïfaard
1940 - 1945

Gin gezeur, we voaÍen
verder deur
De Corcumse veerdienst: even uitwaaien en bijkomen

Theo Sprong

Dit boek beschrijft de geschiedenis

van bijna 7OO jaar veerdiensten

rondom Gorcum. In eerste instantie

werd het veer verpacht aan particu-

lieren, maar in 1565 kreeg de stad

Corinchem het veerrecht op Sleeu-

wijk zelÍ in handen. De veerdienst

Gorinchem - Sleeuwijk werd in de
loop der eeuwen steeds meer een

belangrijke schakel voor het verkeer

dat via Amsterdam/Utrecht naar het
zuiden wilde en andersom. Met de

bouw van de Corcumse brug kwam

hier een einde aan.

ln 1994 kwam het tot een herstart

en nu heeft de veerdienst zich ont-
wikkeld tot een bloeiend bedrijf.

Een leuk boek om te lezen voor de

belangstellenden van de Gorcumse
ponten en wie heeft daar nooit
eens een oversteek mee gemaakt!

lsBN 978-90-808594-0-r

Uitgegeven in 2012 door de

Cemeente Gorinchem i.s.m.

Studio ld.

Oorlog in de Hoekse Waard 1940 - 1945
Diverse auteuÍs

ln vijf hooÍdstukken vertellen de auteurs hoe de oorlog diep ingreep in het
Ieven van de bewoners van de Hoekse Waard. Aan het begin en het einde
van de oorlog lag de Hoekse Waard aan het front waar hevig werd gevoch-
ten. Ook in de 'rustige jaren'was de invloed van de bezetting op het dage-
Iijkse leven groot. De bombardementen en luchtgevechten trokken een

spoor van vernieling en veroorzaakten veel leed. De bevolking ontkwam
niet aan Jodenvervolging en dwangarbeid. Duizenden inwoners werden van

huis en haard verdreven toen door de Duitsers de helft van de Hoekse

Waard en het eiland TÍengemeten onder water werd gezet.

Onderduik, verraad en liquidaties. Wraakacties door de Duitsers, waardoor
dodelijke slachtoffers vielen. Schaarste en gebrek, hongertochten, het komt
allemaal aan bod. Voor velen zijn het onbekende gebeurtenissen. Vooral
omdat er na de oorlog weinig of niet over werd gepraat.

Maar het verhaal over de oorlog in de Hoekse Waard blijkt niet vergeten. Na

zeventig jaar komen honderden Waarders alsnog aan het woord of worden
vermeld. Voor het eerst ziin de namen bijeengebracht en gepublíceerd van

alle 362 oorlogsslachtoffers, díe van I O mei 1940 t/m 15 augustus 1945

zijn omgekomen.
Een uniek boe( goed gedocumenteerd, de moeite waard om te lezenl

ISBN: 978-90-824I 76-0-9

Uitgegeven ter gelegenheid van 70 jaar bevrijdíng van Nederland, gelijktij-
díg met de expositie in het Museum Hoekse Waard tot27 maart 20,l6.
Verkrijgbaar in het Museum Hoekse Waard,

Hofweg 13 3274 BK Heinenoord. Info@streekmuseumhw.nl
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Uitsaven in de Historische Reeks en speciale uitgaven
vaíde Historische vereniging Hardinxveld-Giessendam

L Buitendams 4 (1778'1978)

2. Molens van Hardinxveld-Giessendam

5. Den Eendenbout (opgraving in een woonheuvel)

4. Het stoomgemaal

5. Makelaars van Hardinxveld-Ciessendam

6. Buitendams ll8 (Ciessendamse boerderii)

7. 700 jaar Dam

8. Parlevinkers

9. Rondom de Ciessen

10. Swets iabak en daar blijf ik bij

I l. Hardinxveld en Ciessendam in de Franse Tild

12. Café Schalk

13. 100 jaar boemelen
'14. De Hongenrurnter

15. De Hennepteelt

16. Het kleine monument in Hardinxveld-Ciessendam

17. Dijken en doorbraken

18. Aan d'n dijk

I 9. Cemeentehuizen van Hardinxveld-Ciessendam

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

21. Aaftvan Bennekum, kunstenaar

22. Herinneringen aan oorlogstild

25. 100 jaar Nederlandse Protestantenbond

24. levers tussen Kaoi en Kloeve, deel ll

25. Uit de pen van tante

26. De watersnood van 1953

27. Schuttevaer en Binnenvaad

28. De Crisisjaren in Hardinxveld en Ciessendam

29. Vrouwenrecht en liberalisme aan de Merwedijk

30. De 50ste mei

31. De samenvoeging van Ciessendam en Hardinxveld

52. C. Baardman, de schriiver en ziln werk

33. Het Langeveer

54. De lndiëgangers

35. I 899-l 999 Nieuws van honderd laar geleden

36. De Peulenstraat in 1950

37. Groeten uit Giessendam

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 kleine kerk,

Cereformeerden in Hardinxveld

42. Groeten uit Beneden-Hardinxveld

43. l5)jaar Openbaar 0nderuvijs in H'veld-Ciessendam

44. Menrvedegijzelaars, slachtoffers van de razzia

van l6 mei 1944

45, Marius Donk, leven en werk van een gedreven architect

46. Winkels op de Buurt

Dvd Bommen op de Buldersteeg

9,80 Autobusverkeer in de Alblasserwaard en

8,90 deVijfheerenlanden 1905-1945

8,90

Ct
ce

I tE

5,85

3,8s

X

3,85

X

3,20

X

X

X

€ 6,60

X

€ 8,85

€ 7,95

€ 6,60

€ 12,50

€ 6,80

X

- o aE
- otLJ

€ 6,50

€ 9,20

€ 8.90

X

€ 6,60

€ 5,65

€ 5,65

X

€ 6,60

€ 4,40

€ 5,45

X

X

Ë ))\
X

€ 6,80

X

X

€ 6,80

€ 6,80

X

Nieuwste uitgave:
ln gespÍek met...
.,,d-orpsgenoten die wat te vertellen
hebben.
Gert Romijn

(2or 5)

Overige uitgaven:

Het Verleden Nu (Íotoboek)

Buitendams huis-ter-om-op

Een wandeling door Binnendams

van Geslacht tot Ceslacht... (uitgave van de Hervormde Kerk

Ciessendam en Hardinxveld) € 15,90

Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen

€
t

X

€ 8,50

€ 8,50

naar industriegemeente

Hardinxveld en de riviervisseril

Rehobothschool 1 860-1985

Van hondekarren en hobbelbussen

Anders nog iets (neringdoenden en bedrijven)

Dr. Aris CraÍtdijk, Photographie

Herberg De Zwaan

0nder ons gezeed

Het verhaal van de dijk

Hoeke Doeme?

Dvd Dorpsfilm 1955

Hardinxveld-Ciessendam in de jaren 50

(nog te koop in Museum De Koperen Knop)

Cekleed in de Waard

Uitgaven van de Stithting Dorpsbehoud

Van boodschappen doen naar winkelen

Heggen en Steggen (tlveede druk)

€ I 1,55

x

€ 6,80

X

€20,40
X

X

€ 2,25

€ I 1,35

€ r 5,90

X

€ 7,95

€ 7,95

X

X

€ 15,00

€ 12,50

€ 10,00

€ 15,00

€ 2,25

€ 7q5

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

Historisch lnÍormatie Centrum, Peulenstraat 243 Elke zoterdognlrgen von 10.00'12.00 uur.

l;zerwinkel van de heer Coenraads. Buurt 6, Boven-Hardinxveld Tijdens openingstijden winkel.

Secretariaat Historische Vereniging, Buitendams 77 m00nd0g t/n vriidog.

MuseumDeKoperenKnop dÍnsdog t/nwíjdagt3.00-t7.00uur,zoterdagvonll.00-17.00uur.

* met een x gemerkte uÍtgoven ziin uituerkocht

f€;àeiit!Í.e *di.qrie{iii Èi@4.::i
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IN MEMORIAM

Als bestuu r zijn wij op 8 december j,l.

opgeschrikt door het onverwachte

overlijden van ons bestuurslid

Fred van den Heuvel.

Fred verzorgde al meerdere jaren de

lay-out van het Mededelingenblad en

was tevens de beheerder van de

website.

Fred was collegiaal, betrokken,

vriendelijk en bescheiden we zullen

hem vanwege zijn persoonlijkheid en

specifieke kennis node missen.


