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VOORAF                                                          DICK DE JONG 

 

RUIMEN 

Heeft u dat ook? Een beetje schouderophalend reageren als een gepensioneerd iemand je ver-

telt dat hij/zij het druk heeft. Ik had dat wel. Maar nu ik al enkele jaren op doordeweekse dagen 

niet meer op een bepaald en vast tijdstip ergens hoef te verschijnen, merk ik dat het waar is. De 

dagen en de weken gaan hard, want je bent altijd bezig. Lekker bezig zelfs!  

Een van mijn nieuwe vaste taken in mijn ‘rustend’ bestaan is het opruimen van wat ik in huis 

heb. In de vorige Boer & Hoeve stond er al iets over.  

Ik ben wat je noemt ‘een verzamelaar’. Ik heb gemerkt dat ik vele jaren lang van alles heb 

verzameld waarvan ik dacht dat het nog wel eens van pas zou komen. Echt van alles. Van boe-

ken tot brochures, van stukken hout tot spijkers en schroeven, van artikelen uit tijdschriften tot 

krantenknipsels… Talloze ordners vol, bol staande archiefdozen, volgepropte lades. Rekken vol 

allerlei spullen. Ik laat dat in mijn huidige doen door mijn vingers gaan en ik probeer er een zin-

nige nieuwe bestemming voor te vinden. En ik moet/mag zeggen dat me dat aardig lukt. Soms 

is er een tweede selectie nodig en dan gaat er nog meer weg. Overigens is er ook materiaal bij 

dat niet zomaar wordt weggegooid. Daarvoor wordt een nieuwe bestemming gezocht bij 

derden. Ruimen heet dat!          

 

 
 

 

COLUMN                                                                                        LIESBETH LEENMAN 

 

GESCHARREL. 

Wat zou ik toch graag een ruim erf bezitten! Al was het alleen al om er een toom kippen op te 

laten scharrelen. Scharrelen heeft zoiets gezelligs. Een beetje heen en weer lopen, wat krab- 
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krabben en wroeten in de grond en ondertussen een graantje of wormpje meepikken. Zelf mag 

ik het ook heel graag doen. Een beetje rommelen, met van alles en nog wat bezig zijn. Het lijkt 

een wat doelloze bezigheid, maar ondertussen kun je op je gemakje lekker wat klusjes klaren. 

Het heeft bepaald iets ontspannends.  

Neem nou zo’n kip op het boerenerf-van-toen. De lange lieve dag had zij met haar man, kroost 

en kippenzusters de vrijheid om te gaan en staan waar zij wilde; tenminste, binnen de grenzen 

van de erfafscheiding. Lekker wroeten in de rulle grond, een zonnebad op een beschut plekje, 

een wormpje uit de boomgaard. Slechts af en toe opgeschrikt door de blaffende hofhond, of 

een ratelende kar met melkbussen. Of weggejaagd uit de moestuin.  

Verder op gezette tijden met grote snelheid naar de boerin, die voer kwam strooien. Kliekjes 

eten, een handje graan. Als tegenprestatie elke dag onder luid gekakel een ei produceren. 

Nog niet zo’n verkeerd bestaan.  

Ik zie het voor me: een idyllisch plaatje van een rondborstige boerin, een schare kippen om de 

lange rokken. “Kiep… kiep, kiep!” Uit de schortzak telkens een handje graan pakkend en wijd 

uitstrooiend naar het gulzig pikkend gevogelte.  Oude rassen met klinkende namen als Hol-

landse blauwe of Hollands hoen.  

’s Morgens met haar mandje naar het leghok om daar voorzichtig de eieren uit het stro te pak-

ken, om ze daarna te verkopen. Met dit ‘eiergeld’ mooi een graantje meepikkend.  

Zo werd er heel wat af gescharreld, daar op dat boerenerf. Gezellig! 
 

                                                                                                                          Liesbeth Leenman is beeldend kunstenaar.  

 

 

UIT: ‘STICHTINGSPOST’ 
 

INLEIDING  

Rond 1960 functioneerde er een organisatie met de naam Stichting Landbouwbelang ‘Alblas-

serwaard-Vijfheerenlanden’ Dordrecht. Die stichting gaf een tijdschrift uit onder de naam ‘Stich-

tingspost’. Als je aan het opruimen ben, kom je soms iets tegen waarvan je het bestaan niet 

meer kende. Bijvoorbeeld een aantal van die tijdschriftjes. Onderstaand artikel, bedoeld om het 

ontstaan van het gebied in het kader van de komende ruilverkaveling in beeld te brengen, komt 

uit nummer 4, van juli 1959. De tekeningen zijn gemaakt door P. Verhagen.   
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               Hooitijd, schilderij van Willem Carel Nakken (1835-1926), olieverf op doek 52,1 x 76,6 cm. 

 

 

GIESSENDAMSE VEEMARKT  
 

DE MERWESTREEK 20.11.1959 

‘Ruim een eeuw geleden werd de Giessendamse veemarkt afgeschaft’ staat er boven een arti-

keltje in een oude krant. Het gaat over een van de vele verloren gegane tradities in onze streek. 
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Nu zelfs de Gorinchemse veemarkt al vele jaren als geschiedenis moet worden beschouwd, 

vinden we een veemarkt in het kleine Giessendam ongeloofwaardig. Lees mee…     
 

MAAR DE KERMISVREUGDE BLEEF 

De ongeveer 2.000 inwoners die Giessendam en Giessen-Oudekerk halverwege de 19e eeuw 

telden, konden in hun dagen nog volop genieten van de jaarlijkse kermisvreugde: een week in 

Giessendam en daarna nog een week in Giessen-Oudekerk. In 1854 besloot de gemeenteraad 

echter een einde aan de kermisactiviteiten te maken en sindsdien hebben de spullenbazen 

nooit meer in een van de beide dorpen hun tenten opgeslagen. 

De Giessendamse kermis begon de eerste maandag na Sint Victor (10 oktober) of op die feest-

dag zelf, als die op maandag viel. De kermis duurde een week en werd de daaropvolgende 

week dus in Giessen-Oudekerk gehouden. 
 

GEEN PLANEETLEZERS 

Blijkens het ‘Reglement van de Paarden- en Beestenmarkt’ was de Giessendamse markt voor 

planeetlezers streng verboden terrein. Dat gold ook voor ‘industriëlen van den aard’, terwijl ook 

de bedelarij niet was toegestaan. Overigens was er zes keer per jaar veemarkt: de drie eerste 

woensdagen van de maanden april en november. De kooplieden en veehouders die de meeste 

dieren naar de markt brachten kregen premies.  
 

TANENDE BELANGSTELLING  

Een succes zijn de veemarkten nooit ge-

weest. In 1848 vond de eerste aanvoer 

plaats, bij de Giessendamse herbergier 

Van der Vlies. Alweer in 1851 was de laat-

ste, wat niet aan de tarieven kon hebben 

gelegen. Voor het tentoonstellen van een 

koe moest een dubbeltje worden betaald. 

Voor een kalf de helft en ook een varken 

kostte een stuiver. Tijdens de markten 

was sterke drank en bier op straat niet 

toegestaan en het geheel werd aangekon-

digd op aanplakbiljetten van wel een me-

ter lang, gedrukt bij Horneer in Gorcum.          
 

Zo zou het er toen uitgezien kunnen hebben. 
         

 

 
 

Brabantse vrachtrijder  
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B&E ZOEKT JOU!                                                                          
 

Het stichtingsbestuur van Boerderij & Erf AKV zoekt verster-

king. Het bestuur vergadert eenmaal per maand en be-

spreekt dan wat er op dat moment van belang is. Er passe-

ren altijd vaste onderwerpen, maar soms ook wordt er een 

advies gevraagd waarover moet worden nagedacht. Gelet op 

de samenstelling van het bestuur, gaat de voorkeur uit naar 

een vrouwelijk bestuurslid. Bel voor meer informatie met 

voorzitter Arie Bassa: 06-18551895. 

 

 

 

 

BEELDBANK                                                                           
 

De boerderijen zijn gefotografeerd en een langdurig, maar waardevol project is afgerond. Hier-

onder de aantallen.   
 

KERNEN        AANTAL        GEREED   RESTEREND                IN % UREN  

Nieuwpoort-Goudriaan  57  57  0    100,00  13 

Zijderveld - Everdingen - Bergambacht - Brandwijk       92        92  0     100,00  12 

Alblasserdam-Ameide-Papendrecht        40        40  0     100,00  24 

Giessen-Ouderkerk-Nieuwkerk-Hardinxveld     186      186  0     100,00  16 

Hoornaar gestopt naar de Kreij         2          2  0     100,00  ? 

Sliedrecht-Wijngaarden-Bleskensgraaf     155     155  0     100,00  32 

Hei-en Boeicop-Vianen      9          9  0     100,00  ? 

Hei-en Boeicop        32        32  0     100,00  ? 

Meerkerk Noordeloos Schelluinen etc.      122      122  0     100,00  ? 

Noordeloos-Lakerveld      172      172  0     100,00  20 

Schoonrewoerd        32        30  2       94,00  25 

Streefkerk-Nieuw-Lekkerland        74        74  0     100,00  32 

Hagestein        46        46  0     100,00  22 

Oud-Alblas        82        82  0     100,00  ? 

Lekkerkerk Gestopt, restant overgenomen      134      134  0     100,00  18 

Schoonhoven-Bergambacht-Haastrecht      108      108  0     100,00  22 

Berkenwoude-Stolwijk      139      139  0     100,00  48 

Gouda-Gouderak        39        39  0    100,00  31 

Haastrecht-Stolwijk-Vlist        63        63  0     100,00  42 

Kedichem-Oosterwijk afgehaakt, nr Hakkesteegt         2          2  0     100,00  ? 

Kinderdijk-Krimpen a/d Lek-Lekkerkerk        18        18  0     100,00  ? 

Krimpen a/d IJssel        10        10  0     100,00  ? 

Molenaarsgraaf afgehaakt         -           -  0                -    4 

Ouderkerk a/d IJssel        88        88  0     100,00  195 

Groot-Ammers en Ruilverkaveling        80        80  0     100,00  55 

Stolwijk halverwege gestopt        43        43  0     100,00  28 

Ammerstol  B         4          4  0     100,00  1 

Bleskensgraaf Afgehaakt naar Hakkesteegt         8          8  0     100,00  ? 

Vlist Lekkerkerk  Bergambacht Haastrecht        93        93  0    100,00  13? 

Stolwijk        37        37  0    100,00  ? 

Bergambacht Benedenberg        27        27  0     100,00  10 

Ameide, Tienhoven naar Verbaan          -           -  0                -    0 

Hoogblokland        37       23  14       62,00  ? 

Meerkerk-Nieuwland-Hei en Boei--Oosterwijk-Kedichem     179      134  45       75,00  ? 

Arkel, Lexmond, Hoornaar van Breddels        79        79  0     100,00  8 

Nieuwland, Ameide gestopt naar Hakkesteegt         8          8  0     100,00  ? 

Langerak West       22        22  0     100,00  9 

Brandwijk gestopt naar Den Ouden        42       42  0     100,00  4 

Haastrecht          -           -  0                -    ? 

Bergambacht        20        20  0     100,00  6 

Streefkerk  Lexmond Leerdam        81        81  0     100,00  12 

Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek  12        12  0     100,00  4 

Langerak Oost, Waal        47        47  0     100,00  12 

Ottoland        53        53  0    100,00  25 

Lexmond        28       28  0     100,00  3 

Restant Alblasserwaard        2           -  2                -    ? 

           2.604 2.541 63          98,00  746++ 

Nog te doen Alblasserwaard     59    

Nog te doen Vijfheerenlanden     3    

Nog te doen Krimpenerwaard     1    
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Onderstaand een aantal willekeurig gekozen foto’s uit het bestand waar straks een nieuwe 

beeldbank uit wordt samengesteld.  

 

     

 

     
     

     
 

     
 

     
 

 

 

 

Een foto van een voor-

malige boerderij waar-

over als je er goed 

naar kijkt veel te vertel-

len valt. De rij vracht-

auto’s op de achter-

grond. Het pand 

rechts, een bungalow-

type. Het aanwezige 

straatmeubilair.  

Dit alles neemt niet 

weg dat we blij zijn met 

het feit dat deze boer-

derij er nog staat.  

 

   

WESPEN  
 

Door het warme en droge weer van afgelopen weken zijn er meer wespen dan voorgaande ja-

ren. Gelukkig zijn er genoeg manieren om ze op afstand te houden! 
 

Kruidnagel: Zet een schaaltje kruidnagel op je tuintafel en wespen komen niet in de buurt, ze 

houden niet van de geur. 

Azijn: Ook azijn houden ze niet van. Een combinatie van azijn en kruidnagel werkt nog beter! 
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Sinaasappel en citroen: Snijd een sinaasappel en/of citroen door en steek er wat kruidnagels 

in, zeker weten dat een wesp op afstand blijft. 

 

  

 

Versnipperde ui: De sterke geur van ui verdrijft de wespen van je terras. Versnipper de ui en 

leg de stukjes op een schaaltje op tafel. 

Wierook: Rook is ook een goede. Steek een stokje wierook aan op plekken waar je last hebt 

van wespen en geniet zelf van de heerlijke geur! 

Vuilniszakken goed afsluiten: Wat voor mensen een onaangenaam geurtje is, betekent voor 

wespen meestal verleiding. Sluit je vuilniszakken dus goed af. 

 

Waar is de wesp goed voor? 

Wespen zijn echt niet alleen vervelend. Eigenlijk zijn ze juist heel efficiënt: ze eten onder andere 

muggen, teken en vliegen en voeren die aan vleesetende wespenlarven. Een nest van 6.000 

wespen kan in een week een half miljoen vliegen en 130.000 muggen vangen. 
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ADVERTENTIES 

 

 

UITGAVEN VAN B&E AKV 

 

 

Boer en Boerderij  

€ 35,00 

 

Hoeve, hofstee, 

herbestemming € 14,95 

 

 Het behouden waard  

 € 14,95 

 

De Stee van Saan van 

Pietere € 14,95  

 

 

COLOFON  

 

UITGEVER: 

secretariaat: Sluis 57                 
2964 AT Groot-Ammers 
06-53759618 
secretariaat@boerderijenerf.nl      
www.boerderijenerf.nl 

         REDACTIE & SAMENSTELLING: 

        
          Dick de Jong | Buitendams 51 
          3371 BA  Hardinxveld-Giessendam 
          06-22845889 | djtekst@planet.nl  
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