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Verslag van de secretaris over het jaar 2019
Aantal leden per 1 januari 2019: 831
De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 10 april 2019 in partycentrum ‘t
Hart te Boven-Hardinxveld. Voorafgaand aan de ALV werd door Ronald Nederveen een
presentatie gehouden over het onderwerp ‘Begraven in Hardinxveld-Giessendam.
De nieuwe website werd online gezet. In het Mededelingenblad (zomereditie 2019) werd
hiervoor aandacht gevraagd.
De HV heeft gedurende enige tijd een stagiair gehad van de Gomarus school uit Gorinchem
met een schoolopdracht. Hij koos hiervoor het ontstaan van Boven-Hardinxveld. Samen met
hem is naar toponiemen gezocht. De begeleiding was in handen van mw. Alie van Lopik.
Op 13 april was de HV aanwezig met een stand op het terrein van museum De Koperen Knop
waar een proeverijmarkt werd gehouden. De nieuwe banner van de HV pronkte achter de
kraam. De voorzitter had 150 zandkoekjes gebakken, naar een oud recept van bakker
Benders, die werden uitgedeeld onder de bezoekers.
Herdenking Merwedegijzelaars op tv. Op zaterdagavond 4 mei werd op NPO2 een
indringende documentaire vertoond met de titel “De Merwederazzia van gijzelaars naar
dwangarbeiders.
Op de derde zaterdag in juni werd de jaarlijkse braderie in de Peulenstraat gehouden. De HV
gaf natuurlijk weer acte de présence met een stand voor het Historisch Informatie Centrum.
Museum De Koperen Knop bestond op 20 september 2019 dertig jaar. De Stichting
Dorpsbehoud vierde dit jaar haar 40-jarig bestaan.
Op 12 maart werden door Günter Demnig drie struikelstenen gelegd op de Buurt in BovenHardinxveld voor het pand waar de fam. Meiboom heeft gewoond. Ons bestuurslid mw. Alie
van Lopik was daarbij aanwezig.
Zoals gebruikelijk verscheen in de maand juli de zomereditie 2019 van het
Mededelingenblad van het bestuur.
De Open Monumentendag werd gehouden op 14 september. Het thema was “Plekken van
plezier”. Omdat schaatsen voor jong en oud altijd een plezier is geweest had de HV het
bestuur van IJsclub Hardinxveld-Giessendam aan de Parallelweg gevraagd of het clubgebouw
mocht worden ingericht als expositieruimte met schaatsattributen en alles wat met deze
sport samenhangt. Ook werden oude films vertoond. De belangstelling was helaas matig.
Op 3 oktober werd de Seniorenbeurs gehouden in sporthal De Wielewaal. Ook op deze
middag was de HV aanwezig en trok veel belangstellenden naar haar kraam.
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Van de Kringloopwinkel De Cirkel werd een gift ontvangen van € 1000,- waarmee het
bestuur uiteraard heel blij was. Het bedrag wordt bestemd voor de herziene uitgave van het
boekje ‘Merwedegijzelaars’ door Anja van der Starre.
Vanaf oktober 2019 participeert de Historische Vereniging actief in de nieuw opgerichte
Stichting ‘75 jaar Vrijheid’. Veel activiteiten voor de viering van 75 jaar vrijheid in mei 2022
werden voorbereid. Helaas moesten door de coronaperikelen alle activiteiten worden
afgelast.
Op 31 oktober overleed ons oud-bestuurslid en genealoog Arie Koorevaar. Op 1994 trad Arie
toe tot het bestuur. Van 1 september 1998 tot in 2013 was hij lid van de genealogische
werkgroep.
De najaarslezing werd gehouden op 23 november in de bibliotheek aan de Pietersweer,
getiteld “Een muur van water”, door Teuntje de Haan, auteur van het gelijknamige boek. De
opkomst was verheugend goed en de aanwezigen hebben genoten van de lezing van mw. De
Haan.
Op 30 november werd in het gebouw van de Ned. Protestantenbond in de Peulenstraat het
boek ‘Van Burenplicht tot Onderneming : begraven in Hardinxveld-Giessendam’ , geschreven
door Ronald Nederveen gepresenteerd. Zoals gebruikelijk ontvingen alle leden een
exemplaar van deze fraai verzorgde uitgave
Bij deelname aan de Rabo Club Actie eindigde de HV op de vijfde plaats wat een bedrag
opleverde van € 2000,-.
Alie van Lopik en Peter van Wijngaarden bezochten de vergaderingen van het Historisch
Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
De genealogen van de HV, Bas Huisman, Wim van den Heerik en Arie Verhoeff waren
wekelijks aanwezig in het HIC om vragen te beantwoorden van bezoekers. Ook veel digitale
vragen zijn door hen beantwoord.
De vergaderingen van het Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden werden
bijgewoond door twee bestuursleden
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