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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
1e jaargang nr. 1

Hardinxveld-Giessendam, 22 juni 1978

Aan de Leden,

Op onze algemene ledenvergadering van februari j.l. werd besloten,
dat regelmatig een mededelingenblad aan de leden zou worden toegezonden.
De uiteindelijke vormgeving hiervan zal nog moeten worden gevonden,
maar de komende actuele gebeurtenissen noopten ons om nu reeds een

eerste blad te doen uitgaan.
Pand Buitendams 4
Enige tijd geleden ontvingen de meesten van u het boekje
"Pand Buitendams 4 1778 - 1978". De verkoop van dit boekje in de diverse
winkels was z6 succesvol, dat een tweede druk noodzakelijk bleek.
Hieruit en uit de vele positieve reacties die wij ontvingen blijkt, dat
er in onze gemeente en daarbuiten een grote belangstelling is voor dit

pand en in bredere zin voor onze historische dorpsbebouwing.
Op de raadsvergadering van 27 juni a.s. zal over het uiteindelijke lot
van dit waardevolle huis een' beslissing worden genomen. Een meerderheid
van het College van B. & W. zal hierbij aan de gemeenteraad het voorstel
doen over te gaan tot sloop. Onze gemeenteraad echter neemt de

uiteindelijke beslissing.
Tot nu toe heeft het College v~n B. & W. geen argumenten aangevoerd,
die een mogelijke sloop zouden kunnen rechtvaardigen. De voor de hand
liggende v.erwijzing naar een ter plaatse geldend bestemmingsplan is niet
mogelijk, daar het bewuste plan volledig verouderd is en daarom ook niet
zal worden uitgevoerd door de gemeente.
Onze Vereniging nu, heeft de afgelopen maanden door middel van vele nota's,
brieven. gesprekken en niet in de laatste plaats het boekje, een reeks
van argumenten en mogelijkheden overlegd, die alle juist wèl pleiten
voor behoud van dit pand.
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Zij werd bij haar inzet om dit pand voor ons dorp te behouden gesteund
landelijk werkende en deskundige organisaties zoals de Bond Heemschut
en de Vereniging Hendrick de Keyser. Deze instellingen hebben het
College van B. & W. meerdere malen gewezen op het grote plaatselijk,
historisch belang van dit pand en daarom op behoud aangedrongen.
Financiële problemen ten aanzien van behoud zijn er nauwelijks.

Inmiddels zijn er vele particuliere gegadigden en niet in de laatste plaats
onze Vereniging, die het College van B. & W. hebben medegedeeld het pand
te willen kopen en op eigen kosten te restaureren. Deze goedwillende

gegadigden mochten hierop geen reactie, hetzij positief, hetzij negatief,
ontvangen.
Hoe het ook zij, het zal een ieder duidelijk z~Jn, dat vrijwel geen enkel
argument sloop motiveert, terwïjl met de argumenten voor behoud boekwerken
te vullen zijn.
Wij, als Historische Vereniging, zijn van mening, dat niemand in onze
gemeente erbij gebaat is dit originele pand onder de slopershamer te zien
verdwijnen en dat niemand benadeeld wordt als tot behoud wordt overgegaan.

"De Koepel aan de Wiel"
Deze. Koepel is onlangs op de, voor onze gemeente, aanvullende lijst van
beschermde monumenten geplaatst en zal ook ~p de raadsvergadering van
27 juni a,.5'. ter sprake komen. Een meerderheid ,van het College van B. & W.
blijkt, ondanks deze plaatsing, van mening te zijn, dat het grootste deel

van de gehele opstal (het later aangebouwde achterhuis) gesloopt moet worden.
Het is duidelijk, dat het voor een alleenstaande koepel (dus zonder de
bijbehorende woning) moeilijk zal zijn een passende bestemming te vinden.
Deze overweging is inmiddels aan het gemeentebestuur kenbaar

gemaakt~

Raadszitting

Voor degenen onder u, die belangstelling hebben voor de

w~Jze

waarop de door

u gekozen vertegenwoordigers in de Raad, ongeacht van welke politieke of
godsdienstige overtuiging dan ook, met onze historische bebouwing omgaan,
een unieke gelegenheid om dit eens in levende lijve mee te maken.
Deze openbare raadsvergadering, die, zoals reeds eerder genoemd, gehouden

zal worden op dinsdag 27 juni a.s. in ons gemeentehuis (Damstraat 24) begint
om 19.30 uur precies en is voor een ieder vrij toegankelijk.
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. Opgraving
ZOals- u wellicht in een van onze- regionale kranten zult hebben
vernomen, vindt er -momenteel, op initiatief van onze Vereniging en in
samenwerking met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en
de archeologische werkgroep "Lek en Merwestreek" een opgraving _p laats
in Binnendams op het terrein waar vroeger de boerderij "De Eendebout"
heeft gestaan.

Deze bijzonder interessante opgraving verkeert momenteel in een eindfase. De archeoloog van onze Vereniging, de heer M.J.A. de Haan, is
momenteel bezig alle vondsten en gegevens te registreren. T.z.t. hopen wij
het geheel in een publikatie te bundelen in dezelfde zin als het boekje
"Buitendams 4 1778 - 1978".

Ledenbestand
Ten slotte kunnen wij ti met trots melden, dat ons ledenaantal enige
tijd geleden de lSO reeds gepasseerd is!

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

~ Iistorische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
Sekretariaat: Boorstraat 3. Hardinxveld-Giessendam. Telefoon: 01846-4633. Giro 3879669.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
le jaargang nr. 2

Hardinxveld-Giessendam, 27 oktober 1978

Aan de Leden,

Aangezien er weer nieuwe ontwikkelingen en aktiviteiten te melden zijn, hebben
wij gemeend een tweede mededelingenblad te moeten samenstellen.

Wij hopen op deze wijze u een inzicht te kunnen geven in de

o~twikkelingen

binnen onze Vereniging.

Pand Buitendams 4
In het vorige mede"delingenblad schreven wij,dat de toekomst voor het pand
Buitendams 4 er niet zo rooskleurig uitzag.
Gelukkig is de situatie in positieve zin gewijzigd.

In de raadsvergadering van 27 juni j.l. werd door onze gemeenteraad
besloten dit pand niet te slopen. De belangstelling voor deze raadsvergadering
was bijzonder groot. Vele leden van onze Vereniging waren hierbij aanwe~ig.
Vóór behoud van dit pand stemden de frakties van de CDA, PvdA en VVD.
Tegen be houd stemden de frakties van het GPV en de SGP.
Hierdoor ontstond er een stemmenverhouding van 11 vóór en 6 tegen.
Wat er nu verder met dit pand gaat gebeuren is nog niet bekend.
~

De Vereniging heeft goede hoop dat binnen afzienbare tijd tot r e stauratie
zal worden overgegaan.
"De koepel aan de Niel"
In ons vorige mededelingenblad heeft u kunnen lezen dat de meerderheid
van het College van B. & W. de mening was toegedaan dat het beter zou zijn
het achterhuis van het monument te slopen.

Eveneens in de raadsvergadering van 27 · juni j.l. heeft de gemeenteraad
aan het College van B. & W. de opdracht gegeven eerst de mogelijkheden
te onderzoeken voor een zinvolle bestemming van dit geheel.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.
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3. Inventarisatie oude ansichtkaarten
Momenteel wordt gewer~t aan een inventarisatie van oude ansichtkaarten
van ons dorp. Daar het voor de Vereniging op .korte termijn niet mogelijk
zal zi jn een verzameling ,originele bijeen te brengen, stellen wij
ons voorlopig tevreden met het kopiëren daarvan.
In ons archie f bevindt zic h al een aantal van deze kopieën, waarvan
de originele ons welwillend enige tijd door partikulieren werden
afgestaan.

Het ligt in de bedoeling, als. wij over voldoende materiaal beschikken,
t.z.t. een expositie van al deze oude ansichten te organiseren.
Ook kunnen dan leden een reproduktie van de voor hen interessante
foto's beste llen. Natuurlijk zlJn dergelijke plaatjes voor de meer
recente geschiedenis van ons , dorp van onschatbaar belang.
Bij publikaties onzerzijds is dergelijk dokumentatiernateriaal dan
ook onmisbaar (zie uitgave Buitendams 4).
Mogelijk kunt ook u ons helpen bij het meer volledig maken van onze
kopieënreeks oude ansichten. Ook van =oto's van historische

gebeurtenissen met betrekking tot ons dorp, of foto's van oude
ambachten, zoals hoepmaken, zalmvissen, klompenrnaken e~d., zouden
wij graag een afdruk in ons archief hebben.

Heeft u iets en u wilt het ons enige tijd uitlenen, neemt u dan even
kontakt op. Als u originele heeft waaraan u weinig waarde hecht,
houde n wij ons natuurlijk ten zeerste aanbevolen.
4. De opgraving

De opgraving op de plaats van de. vroegere boerderij nOe Eendenbout",
die in ons vorige medede lingenbl a d werd aangekondigd, is intussen
uitgevoerd. Het onderzoek, dat vooral was gericht o~ de opbouw e n
datering van de woonheuvel waarop 1'Oe Eendenbout" was gegrondvest,
heeft voor onze streekhistorie interessante gegevens opgeleverd.
He t zou echter voorbarig zijn hier nu al met definitieve konklusies
te komen, daar bestudering en uitwerking van de waarge nomen verschijnselen en verzamelde vondsten nog niet is voltooid .
Het volledige verslag van dit onderzoek zal als alles goed gaat
volgend voorjaar verschijnen als derde deel van onze historische
reeks.

5. Publikatie
Binnenkort zal ons tweede boekje over de geschiedenis van ons
uitkomen. Dit boekje geeft een beschrijving van de molens van
dorp. Het we rd samengesteld door de heer A. van der Plas, die
een uitgebreide studie heeft gemaakt. Andere publikaties zijn
voorbereiding .
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6. Toekomstplannen
Daar onze Vereniging een wettelijke status heeft, is het ook mogelijk
steun te verlenen door schenkingen of testamentaire beschikkingen,
waarbij de overheid belastingfaciliteiten toestaat, in de vorm van
aftrekpost voor de inkomstenbelasting of vermindering van successierechten. Het zou in de ko~ende jaren voor een vereniging, die zich
ten doel stelt de waardevolle bebouwing van onze dorpen te handhaven,
wel v a n belang kunnen zijn, wa nneer zij over enig kapitaal zou kunnen
beschikken. De tientjes van de l eden zijn wel toereikend voor de
dagelijkse gang van zaken, maar niet voor een aankoop of een restauratie.
Het zou ook ideaal zijn, wanneer de vereniging mettertijd de
beschikking zou krijgen over een eigen ruimte, waarin wij een begin
zouden kunnen maken met een verzameling voor een plaatselijke
"oudhe idka mer" . Er is in het bestuur al meerdere keren over gesproken.
Wij denken hierbij aan een ·verzameling van zaken die typerend zijn
voor Hardinxveld en Giessendam en die anders verloren dreigen te gaan.
Een eerste voorbeeld is hetgeen ons op de eerste jaarvergadering door
één van de nieuwe leden werd toegezegd n.l. de inrichting van een
hoepmakersbedrijf. Zo kunnen wij ook denken aan zaken die verband
houden met de vroeger zo belangrijke visserij of een ander plaatselijk
ambacht. De meeste mensen hebben geen ruimte om "alles" te bewaren;
en er is zovee l wat hierdoor verloren gaat.
Wij kunnen hierbij ook denken aan b.v. mutsen of andere kledingstukken,.
die tot de vroegere streekdracht behoorden. Hiervan is in de loop
der j are n het meeste al in de lorrenmann verdwenen en het weinige
dat over i s ,verdient het om voor het nageslacht bewaard te blijven.
Ook ander historisch materiaal b.v. oude foto's, dagboeken, ka sboeken,
tekeningen, "acten en brieven wo rden vaak zonder meer weggedaan.
Wij zouden de leden bij al deze zaken willen vragen bewaart u alles
goed, mogelijk kan het later een mooi plekje in het plaatselijk
mu seum(pje) krijgen! l.faar moet u opruimen, vraag dan eerst aan de
Historische Vereniging of zij er interesse voor heeft.
Trouwen s , wij beginnen nog maar pas en ste llen in heel veel belang.
Heeft u zaken, die van histor ische betekenis zijn, maar die u met
zorg bewaart en voor geen geld zou willen missen, vertel het toch
eens aan één van de bestuursleden. \V'ij zouden b. v. een kopi e v a n een
bepaald geschrift kunnen laten maken of een foto van het bewuste
meubel of gereedschap. Misschien mogen wij er eens gebruik van maken
voor een t.z.t. te organiseren expositie of iets dergelijks.
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Kontaktadres voor het opbouwen van ons historisch archief is:
M.J.A. de Haan
Buitendams 79
Hardi~xveld-Giessendam

Tel.: 01846 - 65 86
7. Lezing
Hiervoor verwijzen wij naar de bijgaande uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

