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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

Ie jaargang nr. 3 

Hardinxveld-Giessendam, 17 februari 1979 

Aan de Leden 

In dit nieuwe jaar zlJn er weer vele voor onze Vereniging belangrijke 
actualiteiten te melden. Het bestuur heeft daarom gemeend deze 
actualiteiten in een derde mededelingenblad te moeten verzamelen en 
aan de leden mede te delen . 

1. Publikaties 
Wij zijn bijzonder verheugd, dat wij dit mededelingenblad kunnen laten 
vergeze 11 en van een tweede pub 1 i katie handelend over de. gescbiedenis. 
van onze dorpen. Als onderdeel van deze geschiedenis wordt op een 
bijzonder leesbare wijze door een lid van onze Vereniging, 
de heer A. van der Plas, de aandacht gevestigd op de molens die ooit 
op het grondgebied van Hardinxveld en Giessendam stonden, van welke 
molens er nog slechts één is overgebleven en wel de z.g. Giessendamse 
molen aan de Tiendweg. 

Wij achten het niet uitgesloten dat er onder de leden meerderen zijn . 
die studie gemaakt hebben van en 'geschiedkundig materiaal verzameld hebben 
over een bepaald facet van de geschiedenis van onze dorpen. 
Wij zouden daarom deze leden ook willen vragen kontakt op te nemen met 
het bestuur om te kijken of dit materiaal geschikt zou kunnen zijn om 
t.Z.t. als publikatie uit te geven, waardoor het voor een breder publiek 
toegankelijk wordt gemaakt. 

Evenals de vorige publikatie wordt ook deze de leden gratis aangeboden. 
Tevens is deze publikatie voor niet-leden verkrijgbaar, o.a. bij 
boekhandel Jansen .in de Peulenstraat voor f 5,--, 

In het najaar hopen wij een derde publikatie uit te geven over het materiaal 
dat verzameld is rondom de opgraving, die wij als Vereniging hebben 
.verricht op het terrein van de vroegere boerderij "De Eendebout" in 
Binnendams . 



-2-

2. Pand Buitendams 4 
Zoals u wellicht via de plaatselijke, regionale, danwel landelijke persmedia 
vernomen zult hebben,werd kort geleden de maandenlange inzet van onze Vereniging 
voor het behoud van deze Giessendamse bakkerswinkel door de Minister van C.R.M. 
bekroond met een plaatsing op de lijst van beschermde monumenten. 
Hierdoor heeft het pand de kwalifikatie gekregen als zijnde een landelijk 
monument en geniet hierdoor de bescherming van de monumentenwet. 

Momenteel zijn de onderhandelingen met betrekking tot de restauratie in volle gang. 
Het bestuur hoopt t.Z.t. hieromtrent uitvoerig verslag te doen. 

3. Ledenvergadering 
Om reeds in de agenda te noteren het volgende: 
Qp._ma~Ddagavond 5 maart a.s. zal in de "Drijvershof" te Boven-Hardinxveld de 
twee~~-1Llgemene ledenvergadering~Qrden gehoyden. Aanvang 20.00 uur. 
Het bestuur zal tijdens deze vergadering een · uitgebreid verslag doen van haar 

\ 
\ 

werkzaamheden in het afgelopen jaar. ......., 
Tevens zal er een lezing met dia's worden gehouden door onze plaatsgenoot 
de heer H.A. de Kok over de prehistorie van ons rivierengebied. Binnenkort krijgt 
u de definitie·ve agenda toegestuurd. 
Wij hopen op een even grote opkomst als de vorige keer en een goede vergadering. 

4. Rubriek "Merwestreek" 

Binnenkort hopen wij een aanvang te maken met een min of meer vaste historische 
rubriek in het weekblad "De Merwestreek". 
Het ligt in de bedoeling voorlopig één maal per maand met deze rubriek uit te komen. 
Voorlopig Zal deze bestaan uit de afdruk van een oude ansichtkaart of foto met 
daarbij een verklarende tekst. 
Ook hopen wij, door ·het stellen van vragen bij bepaalde foto's, wat meer gegevens 
te verkrijgen betreffende datgene wat werd afgebeeld. De reacties die op deze 
vragen binnenkomen worden in de daaropvolgende rubriek samengevat. 
Een afdruk van de in de rubriek afgebeelde foto zal binnen zekere termijn na het 
uitkomen ervan besteld kunnen worden bij onze Vereniging. 
Nadere gegevens hierover vindt u in de eerste rubriek, die, naar wij hopen, in 
de derde week van maart geplaatst zal worden. 

5. Vitrine 

Van de. bibl iotheekcommissie kregen wij toestemming voor het plaatsen vaneen 
vitrine in de bibliotheek. In deze vitrine zal in"wisselende tentoonstellingen 
geschiedkundig materiaal u.it ons archief worden tentoongesteld. 
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6. Oude ansichten 
Dank zij de hulp en medewerking van vele leden en sympatisanten heeft onze 
Vereniging momenteel de beschikking over een verzamel ing kopieën van oude 
ansichten en foto's van ons dorp van ca. 250 stuks. 
Het is de bedoeling t.z.t. met dit materiaal een expositie in te richten, 
waarbij u de getoonde foto's kunt bijbestellen . . 

[
Zijn er echter mensen die op korte termijn bepaalde foto's willen bestellen, 
dan kan kontakt worden opgenomen met onze Vereniging. 
Het adres hiervoor vindt u elders in dit blad. De prijs van één kopie 
op briefkaartformaat bedraagt f 2,50. 

7. Schenkingen 
In ons vorige mededelingenblad heeft u al kunnen lezen, dat onze Vereniging 
het als één van haar taken ziet te komen tot de vorming van een hi.storisch 
depot. Een depot waarin zoVeel mogel ijk zaken die historische betekenis 
kunnen hebben worden opgeslagen en bewaard. 
Als voldoende materiaal aanwezig is hopen wij hiermede eens één of meer 
expos i ties te kunnen inrichten, of, beter nog, een museumpje te kunnen vull en. 
Een eerste aanzet hiervoor is er reeds. 
Na de oproep in ons vorige mededelingenblad ontving onze Vereniging de volgende 
schenkingen: 

een schrift uit de 40-er jaren waarin aantekeningen staan 
betr .de hoepmakerij, van mevrouw Van Westen 
de notulen van "De Vereniging tot Nut van 't Algemeen", 
Departement Hardinxveld, van haar oprichting in 1823 tot· 1819-, 
van de heer en mevrouw Van der Kamp 

- een uithangbord van het reeds lang verdwenen café "De Arend", 
dat vroeger in de ·Peulenstraat stond, 
van een anonieme gever 

Alle gevers namens de Vereniging hartelijk dank. Heeft u ook nog ·iets 
dat u voor dit doel aan de Vereniging wilt afstaan, of in ·bruikleen wilt 
geven, neemt u dan even kontakt op. 

8. Bruiklenen 

Van de heer Liefhebber ontving onze Vereniging de toezegging een schilderstuk, 
voorstellende het voormalig hotel-café "De Zwaan" met belendingen, in 
bruikleen af te staan. Dit schilderstuk hino voorheen in de gelagkamer van 
genoemd café. -
Ook de heer liefhebber alvast hiervoor onze dank. 
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Interessante historische ontdekking 
Op aanwijzing van enkele inwoners van ons dorp werd in een tuin langs de 
Peulenstraat een interessante ontdekking gedaan. 
Enige decimeters onder het oppèrvlak" werden daar door leden van onze 
Vereniging brokstukken steen aangetroffen met inscriptie. 
Het bleken delen te zijn van een gedenksteen, die afkomstig moet zijn uit de 
kerk op de Dam. 
Na enig puzzel werk kon voorlopig de volgende tekst worden gereconstrueerd: 

IS DESE KERC K VAN H(ardinxveld) 
VERNIEVWD ENDE .. ... . ....... . 
ONDER HET BELEID VA(n den) 
E.D. HEERE POMPEIVS (de Roovere) 
HEER VAN HARDINXVELD 

Op een ander deel van de steen werd het jaartal 1698 aangetroffen. 
Het onderzoek is nog niet afgesloten en wij hopen u over deze steen t.z.t. meer 
te kunnen vertellen. Wèl is reeds besloten de steen, die vroeger in stukken '-' 
werd geslagen, te restaureren. Al met al een unieke aanwinst voor ons 
historisch depot. 
En nu wij het toch over stenen hebben nog even het volgende. 
Naar vernomen is, kwam het vroeger wel meer voor dat bij verbouwing van een 
kerk, zerken of andere stenen werden verkocht aan burgers. Die werden dan weer 
gebruikt als stoep voor de deur of iets dergelijks. Natuurlijk heeft dit soort 
stenen belangrijke historische waarde en vooral de opschriften kunnen 
interessante informatie verschaffen . 
Weet u toe vallig een dergelijke steen te liggen, neemt u dan even kontakt met 
ons op .. Het is niet de bedoeling iemand op deze manier van zijn hardstenen 
stoep te beroven, maar registratie is uit historisch · oogpunt van het grootste 
belang . 

10 . Contributie 
Wij verzoeken de le.çlglJ..k.çontributie voor dit jaar .t~ willen overmaken 
Qp_gjro 38 79 éi69 ten name van de penningmeester van de Hist. Vereniging 
Hardinxveld-Giessendam. '---../ 

Nog steeds geldt een minimum contributie van f 10,-- per jaar. U zult begrijpen, 
dat wij met. deze geringe contributie weinig armslag hebben. Het lijkt ons 
echter goed de minimumgrens ook voor dit jaar zo laag mogelijk te houden, 
zodat ook jonge inwoners zonder grote financiële drempels lid kunnen zijn. 

N. B. 
Kontaktadres voor oude ansichten, 
schenkingen, bruikleen, etc.: 
M.J.A . de Haan 

. tel .. 01846-6586 

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur 

, 
\ 
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Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam - Sekretariaat: Buitendams 77, 3371 BB Hardinxveld-Giessendam. Telefoon 01846-4563. Giro 3879669. 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

26 jaargang 1 nr. 4 

Hardinxveld-Giessendam, 12 juni 1979 

Aan de Leden 

Hiermede doen wij u toekomen een greep uit de belangrijkste actualiteiten, 
die zich in de afgelopen maanden binnen het kader van de belangen van onze 
Vereniging hebben voorgedaan. 

Pand Buitendams 4 

Rondom dit pand z~Jn belangrijke ontwikkelingen te melden; zelfs zó zeer, 
dat het bestuur gemeend heeft op 27 juni a.s. met betrekking tot dit pand 
een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te moeten roepen. 

~~~~-~~~~~~~~~!~~~~!~ 
Zoals bekend i~, heeft de Historische Vereniging zich in het verleden 
nogal sterk ingezet voor het behoud van deze historische bakkerswinkel. 
Ook heeft ze (wij hebben dit in een eerder verschenen mededelingenblad 
reeds gemeld - april 1978), zuiver ter wille van het behoud, aan het 
gemeentebestuur het formele verzoek gedaan deze voormalige bakkerswinkel 
aan haar te willen overdragen. 

In juni 1978 besloot de gemeenteraad dan ook met 11 stemmen vóór en 
6 stemmen tegen vóór behoud van het pand. 

In januari 1979 plaatste op verzoek van onze Vereniging de Minister van C.R.M. 
het pand op de monumentenlijst, waardoor het werd aangemerkt als een 
monument van landelijke betekenis. In diezelfde periode startten de 
onderhandelingen tussen B. & W. en het bestuur met betrekking tot realisering 
van het behoud, b.v. door overname van het pand door of namens onze 
Vereniging. Door B. en W. werden enige algemene uitgangspunten in geval 
van verkoop opgesteld. 
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Actualiteit 

Het bestuur stelt de leden voor met betrekking tot een definitieve 
overname om uit de leden van onze Vereniging een Stichting samen te stellen, 
die de uiteindelijke restauratie van het pand gaat behartigen. Deze Stichting 
zal een onderdeel gaan uitMaken van onze Vereniging en een werkverband vormen 
op het gebied van restauratie en renovatie binnen onze dorpen. 

Het bestuur heeft hiertoe een aantal leden benaderd, die zich zonder 
uitzondering enthousiast betoonden. De eerste oriënterende kennismakings
vergadering heeft inmiddels plaats gevonden. 

De voorlopige bestuurssamenstelling van de Stichting wordt daarom als 
volgt gezien: 

Drs. J.H. de Boer 
I. Bottenberg 
T. Groeneweg 
Mr. LH. May 
H.D. de Kok 
J. Muilwijk 
J.W. Sluimer 
Mr. H.F.L.M. Schuurbiers 
Ir. A.C. van der Meijden 

(voorzi tter) 
(secretaris) 
(penningmeester) 
(vice-voorzitter) 
(2e secretaris) 
(2e penningmeester) 
(bestuur slid) 
(bestuurslid) 
(bestuurslid) 

Een definitieve naam voor deze Stichting is onderwerp van discussie. 
Mogelijk komen er op de ledenvergadering goede suggesties van de leden. 
Een eerste gedachte gaat uit naar "Stichting Dorpsrestauratie" . 

Om de Stichting op korte termijn van de grond te krijgen heeft het bestuur 
gemeend nog vóór de vakantie een buitengewone algemene ledenvergadering 
bijeen te moeten roepen om deze plannen aan de leden te presenteren 
en ter goedkeuring voor te leggen. 

Buitengewone algemene ledenvergadering 

Zoals hierboven reeds aangekondigd en zoals u ook op de bijgaande uitnodiging 
kunt lezen is er op woensdag 27 juni a.s. een buitengewone algemene leden
vergadering. 

Naast het meer officiële gedeelte, waarbij voorstellen ter tafel komen m.b.t. 
het pand Buitendams 4, zal er door onze vroegere plaatsgenoot, 
de heer D. Laay, een dia-lezing worden gegeven met als onderwerp 
"Hardinxveld-Giessendam, vroeger en nu". 

De heer Looy is voor velen van ons geen onbekende. Als oprichter en 
hoofd van de v.g.l.o.-school (tegenwoordig 1.e.a.o.) aan de Stationsstraat, 
is hij jarenlang als pionier binnen onze dorpsgemeenschap werkzaam geweest. 
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Tijdens de 26 jaren die hij in ons dorp woonachtig was, heeft de heer Looy 
ook altijd -een warme b~langstelling gehad voor de geschiedenis van onze 
dorpen. Ook heeft hij veel geschiedkundig materiaal verzameld. 
Uit dit materiaal heeft de heer Laoy een voortreffelijke dia-serie 
over onze gemeente samengesteld en met behulp van een geluidsband voorzien 
van bijpassende tekst en klankbeeld. Veel plaatjes die vertoond zullen 
worden hebben een belangrijke historische waarde, omdat ze dorpsgezichten 
en bebouwing tonen die soms al lange tijd ve~dwenen zijn. 

Wij zijn erg verheugd dat de heer Laoy, die nu na zijn pensionering in 
Ermelo woonachtig is, speciaal voor de -leden van onze Vereniging deze 
belangrijke dia-serie wil vertonen. ~Iij bevelen u deze unieke kans om dit 
mee te maken warm in uw belangstelling aan. 

Werkgroep "Historisch Onderzoek" 

Voor voorbereidend onderzoek t.b.v. niemofe publikaties en voor de verdere 
uitbouw van ons historisch archief tracht het bestuur te komen tot een 
werkgroep "Historisch Onderzoek n

• 

Het bestuur acht het van groot belang dat zoveel mogelijk geschiedkundig 
materiaal uit ons gebied verzameld en gebundeld wordt, zodat dit materiaal 
ook voor ons nageslacht bewaard blijft, maar tevens ook voor een breed 
publiek inzichtelijk wordt. 

Deze te formeren werkgroep zou ook een belangrijke steun en stimulans kunnen 
zijn voor samenstellers van nieuwe publikaties. In verband met archief
onderzoek in de diverse archieven (gemeente-archief, archief Hoogheemraadschap, 
etc., etc.) zou het van belang kunnen zijn indien er ook leden in de 
werkgroep zitting hebben die, in verband met de openstelling overdag, de 
Diogel1.jkheld hebben deze archi€;"en--te -oezoekèii>. 

Leden die belangstelling en tijd hebben om in deze werkgroep zitting 
te nemen kunnen zich nog opgeven bij het secretariaat of tijdens de komende 
l~envergadering -kontakt opnemen met één van de bestuursleden. 

Publikaties 
Na onze eerste publikatie "Buitendams 4 1778 - 1978" blijkt nu ook onze 
tweede publikatie "De Molens van Hardinxveld-Giessendam" een best-seller 
te z ijn . 

Nu, enkele maanden na de uitgave van dit tweede deeltje in de reeks, is ook 
deze publikatie, op enkele exemplaren na, geheel uitverkocht. 
Tevens komen er nog steeds nieuwe aanvragen binnen voor het eerste deeltje. 
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Het bestuur heeft nu besloten om nieuwe aanvragen voor uitverkochte boekjes 
op een lijst te plaatsen en indien deze lijst voldoende omvang heeft een her
druk te laten verschijnen. Dus ook leden die na uitgave van één der publikaties 
lid geworden zijn en toch de gehele serie kompleet willen hebben, kunnen dit 
melden bij het secretariaat en ontvangen bij voldoende belangstelling t. z. t. 
tegen kostprijs het (de) gemiste deeltje(s). 

Onze derde publikatie zal in het najaar worden uitgegeven en ligt inmiddels 
persklaar. Het onderwerp is dit maal de opgraving op het terrein waar de 
vroegere boerderij IIDe Eendebout ll heeft gestaan. Het werd samengesteld door ons 
bestuurslid, de heer Arnold de Haan, die -als archeoloog een bijzonder interessant 
boekwerkje over deze opgraving heeft samengesteld. 
Als verdere bijzonderheid kunnen wij melden, dat het voorwoord werd geschreven 
door Burgemeester Brinkman. 

"Keesie" gered 

Het laatste binnenvaartschip op de Giessen, de "Cornelis", van Cees v.d. Berg 
is van de wisse ondergang gered. Enige maanden geleden werd dit vrachtschip 
gesaneerd waardoor het schip voor de sloop werd bestemd. Enige leden van onze 
Vereniging hebben zich echter over het schip ontfermd en zijn momenteel bezig '. 
het schip een fikse opknapbeurt te geven. '-' 

De "Cornelis" vervoerde graan en voer via de Giessen van en naar de haven 
van Rotterdam. Het beurtschip was één van de kleinste binnenvaartschepen 
die onze rivieren bevolkten, waardoor het in de Rotterdamse haven de bijnaam 
"Keesie 11 verwierf. 

200ste lid 

Enige weken geleden bereikte onze Vereniging weer een nieuwe mijlpaal door- de 
aanmelding van het 200ste lid. Nas Mevrouw G. Stam-Bongen in februari 1978, 
tijdens de officiële oprichtingsvergadering, het 100ste lid, nu viel, 
geheel bij toeval, de éer te beurt aan onze vroegere plaatsgenoot, 
de Minister van Justitie, Z.E. Minister J., de Ruiter .. 

De Minister gaf ons in een schrijven o.a. te kennen dat hij verheugd is 
dat er al zovelen zijn, die zich de geschiedenis van Hardinxveld-Giessendam 
aantrekken en wenste graag op de hoogte te blijven van het werk van onze 
Vereniging. 

Historisch depot 

In de afgelopen maanden zijn er weer nieuwe schenkingen voor het depot 
binnengekomen. In een volgend nummer hopen wij hierop uitgebreider terug te komen. 

Contributie 

Wij verzoeken de leden die de contributie voor dit jaar nog niet hebben over
gemaakt dit te willen overmaken op giro 38 79 669 t.n.v. de penningmeester van de 
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. De contributie is voor dit jaar 
vastgesteld op minimaal f 10,--. 

Kontaktadres voor oude ansichten, 
schenkingen, etc.: 
M.J.A. de Haan, Buitendams 79 
Hardinxveld-Giessendam, 
tel. 01846-6586 

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

28 jaargang, nr. 5 

Hardinxveld-Giessendam, 14 september 1979 

Aan de Leden 

Daar het bestuur u weer enkele actualiteiten met betrekking tot de 
Vereniging kan melden, ontvangt u dit nieuwe mededelingenb l ad. 

Waardering 

In de gemeenteraadsvergadering van 28 augus tus j.l. besloot onze gemeente
raad unaniem de H.V. een symbolische bl i jk van waardering toe t e kennen. 
Dit geschiedde in de vorm van e en jaarlijks toe te kennen z . g. waarderings
subsidie, die voor dit jaar op f 275 ,-- werd gesteld. 

Het feit, dat de gemeenteraad met a lge mene s t emmen onze Vereniging deze 
subsidie heeft t oegekend, onderstreept dat de H.V . weerk l ank v indt in 
alle lagen van o nze bevolking en bij a lle gezindten, zonder enige uit
zonde ring. 

Waardevolle boerderij op (voorlopige) lijst van Beschermde Monumenten 

Enige weken geleden werd de Lijst van Beschermde Monumenten van onze 
gemeente uitgebreid. Onder de bescherming van de Monumentenwet werd namelijk 
gebracht de voor onze gemeente en voor onze streek zo unieke boerderij , 
gemerkt Buitendams 118. Deze 18e eeuwse boerderij is het laatste originele 
overblijfsel van de vele dijkboerderijen die eens langs onze dijken stonden. 

U z ult begrijpen dat wij, als bes tuur , verheugd zijn, dat onze 
Mini ster van CRM deze voor onze gemeente zo belangrijke beslissing heeft 
genomen , waardoor althans een laatste voorbee ld van de boerderij cultuur 
l angs onze dijken voor ons dorp en voor ons nageslacht bewaar d blij ft . 
Wij hopen, dat de eigenaar de waarde va n dit monume nt onderkent e n een 
passende bestemming zal we ten te vinde n. 
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Braderie in de Peulenstraat 

In augustus was er de jaarlijkse braderie in de Peulenstraat. Ook leden van 
onze Vereniging verrichten hierbij hand- en spandiensten bij de diverse 
activiteiten. Vele poffertjes werden gebakken en er werde n ook lootjes verkocht 
bij het rad van avontuur. 

De verenigingskas werd hierdoor met een bedrag van maar liefst f 950,-
aangevuld . 

Vooral onze penningmeester , de heer J. Dubbeldam en zijn echtgenote 
Mevrouw A. Oubbeldam-de Waal van Dijk mogen hierbij genoemd worden voor de 
enorme inzet die zij hierbij geleverd hebben. Ook mejuffrouw H. van Houwelingen 
en mevrouw L. van der Meijden-Boer hebben zich op een voortreffelijke wijze 
ingezet bij de poffertjeskraam. 

Buitengewone algemene ledenvergadering 

Op 27 juni j.l. was er een buitengewone algemene ledenvergadering voor 
onze Vereniging. cJ.

1ijdens deze bijzonder druk bezochte vergadering werd uit 
het midden van de leden van onze Vereni~ing · de "Stichting Dorpsbehoud 
Hardinxveld-Giessendam" opgericht . Deze Stichting zal de daadwerkelijke 
restauratie van het inmiddels in onze regio zo bekend geworden pand 
Buitendams 4 onder haar hoede nemen. Naar wij hopen zullen in de toekomst ook 
andere historisch waardevolle bouwwerken b innen ons dorp door de Stichting 
worden gerestaureerd. 

Naast de oprichting van de s tichting-werd er die avond een werkelijk voor
treffelijke dialezing over ons dorp gehouden, verzorgd door de heer D. Looij. 
T.z.t. worden de notulen van deze ledenvergade ring aan al le leden gezonden, 
zodat een ieder het een en ander nog eens kan nalezen. 

Het motorschip "Cornelis" 

In het be gin van deze eeuw woonde in Mo l e naarsgraaf schipper Gerrit van den Berg. 
Hij voer aanvankelijk met een tjalk , genaamd "Nooit Volmaakt". Het zeiltijdperk 
liep echter ten einde en om de concurrentie te kunnen volhouden , besloot 
Van den Berg een motorschip te laten bouwen. Dit gebeurde in 1924 bij de 
scheepswerf Gebr . Kooiman te Zwij ndrecht . Het schip werd "Cornelis" genoemd, 
naar de zoon van de schipper die toen 3 jaar oud was. 

Nadat zijn vader bij een ongeval op het schip om het leven was gekomen 
werd zoon Cornelis zelf schipper op de "Cornelis". Na de oorlog gaat 
Cornelis van den Berg op kontrakt graan varen naar Giessenburg en wordt zodoende 
een vertrouwde verschijning op de Gies sen. Dit bleef zo totdat Van den Berg 
eind vorig jaar zijn bedrijf beëindigde. Even zag het ernaar uit dat het schip 
gesloopt zou moeten worden. Gelukkig ontkwam het aan dit l ot en werd het verkocht 
voor recreatievaart. Het heeft nu zij n thuishaven in Giessendam. 
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Het laadruim is wel wat veranderd en ingericht als verblijf. Er is echter 
naar gestreefd het schip verder zoveel mogelijk in originele staat te houden, 
welke opzet, naar wij menen, goed is geslaagd. Het schip wordt tegenwoordig 
voortbewogen door een DAF dieselmotor van 80 PK, wat heel wat meer is dan 
de 18 PK Bolnes motor die in 1924 werd ingebouwd. 

De afmetingen van het schip zijn: lengte 18,06 m, breedte 4,28 ID. 

De diepgang ongeladen bedraagt ca. 0,90 ffi. Het schip had aanvankelijk een 
laadvermogen van 43 t; later werd dat 47 t doordat het ruim wat hoger werd 
gemaakt. 
De laadmast met hijstuig, die vroeger op het dek stond, is reeds lang 
verdwenen. In plaats daarvan kwam een kleine lichtmast. 

Wat gelukkig sinds 1924 niet veel veranderd is, is de geheel met grenenhout 
betimmerde roef. Voorheen woonde in deze kleine, maar sfeervolle ruimte 
de schipper met zijn vrouw. In de roef vinden wij dan ook een bedstede, 
maar ook een schoorsteen met een mantel van gemarmerd hout. Vroeger stond 
hierin het fornuisje waarop de dagelijkse maaltijd werd klaargemaakt. 
Deze roef waarin in al die jaren toch wel wat aanpassingen hadden plaats 
gevonden, werd onlangs weer geheel in zijn oorspronkelijke staat terug
gebracht. 

Helemaal voorin het schip vinden wij het vooronder, waar vroeger de 
schippersknecht sliep. Ook hier zijn sinds 1924 vrijwel geen veranderingen 
aangebracht. 

Al met al mogen wij wel stellen, dat de "Cornelis" een drijvend monument is, 
een levende herinnering aan een vrijwel voorbije tijd, de tijd van de 
kleine binnenvaart. 

Antiekrubriek 

Bij wijze van service aan de leden is het vanaf heden mogelijk bij het 
secretariaat van de Vereniging inlichtingen te vragen betreffende 
historische voorwerpen. Het komt meermalen voor, dat iemand iets in zijn 
bezit heeft waarvan hem of haar niet bekend is wàt het is en waarvoor het 
diende. Ook de ouderdom van bepaalde zaken kan de bezitter of bezitster ervan 
voor problemen stellen. Kortom, men blijft zitten met vragen die vaak niet 
zo één, twee, drie te beantwoorden zijn. 

In het bestuur van onze Vereniging zitten enkele mensen die enige kennis 
van zaken bezitten en die bereid zijn u zo mogelijk te helpen dit soort 
problemen op te lossen. Heeft u vragen van bovenomschreven aard, stuurt u 
dan even een berichtje naar ons secretariaat (Buitendams 77) of meldt het 
bij een van onze bestuursleden. Dan zullen wij zien wat wij voor u kunnen doen. 

Voor de duidelijkheid nog even dit: 
Het is zeker NIE'I' de bedoeling dat wij zaken op waarde gaan taxeren, 
het gaat alleen om determinatie (= vaststellen hoe en wat) en datering! 
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Nieuwe aanwinsten historisch' depot/archief 

1. Van mevrouw M. den Breejen een gedecoreerde tromme l uit het 
eerste kwart van deze eeuw . 

2. Van de heer D. Looij 32 oude ansichten . 

3. Een aantal kranteknipse l s met een artikel over de bevrijding van de 
dorpen in de Merwestreek : november 1813. 

4. Het boekje " Alblasserwaard , Vij fheerenlanden I een uniek polder- en 
riviergebied i n het hart van Nederland". Uitgave naar aanleiding 
van het bezoek van H. M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard aan 
deze streek in 1951. 

5. Boekj e 11Kent gij uw e ige n omgeving?" waarin fotols van onze gemeente. 

6. Boekje onder de titel "He t gedenken van de daden des Heeren ll
, 

waarin een gedachtenispr edikatie uitgesproken ter ge l egenheid van de 
75-jarige herinnering aan de afscheiding te Giessendam en 
Neder-Hardinxveld op 16 oktober 1910 door Ds. K.J. Kapteijn . 

I jjÁ.1.. ;.vlj-i"'-) 
7. Een aantat luchtfotois, gemaakt in 1967, waarop een gedeelte van onze 

gemeente voorkomt. 

8. Kopie van het kaartje van de Alblasserwaard uit 1277. 

9. Van de heer J. Damen diverse interessante krante-artikelen en -knipse l s . 

, ., 

Met dank aan mevrouw Den Bree jen, de heer Looij en de heer Damen voor hl.ln 
waardevolle bij dragen, die zij geheel belangeloos aan de Vereniging afstonden. 

Contributie 

Wij verzoeken de leden d i e de contribut i e voor dit jaar nog niet hebben 
overgemaakt dit te willen overmaken op giro 38 79 669 t.n.v. de 
penningmeester van de Historische Vereniging Hardinxveld-Gies sendam. 
De contribut i e is voor dit jaar vastgesteld op minimaal f 10,--. 

Kontaktadres voor oude 
ansichten, schenkingen, etc. : 

M.J.A. de Haan, Buitendams 79, 
Hardinxveld-Giessendam 

tel.: 01846-6586 

Met v riende lijke groeten, 

Het Bestuur 
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