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Hard inxveld-Giess endam, april 1981 

Aan de Leden 

Binnen het bestuur van onze Vereniging, maar ook daarbuiten, leefde de 
,,"'ens om ons mededelingenblad in een wat meer l eesbare vorm uit te geven 
e n meer een e.c h t vere nigingsblad te doen laten zijn. 

Wij zijn dan ook bijzonder b lij , dat ons lid Agnes de Kok bereid is 
g ev-onden het mededel ingenbl a d te voorzien van de nodige illustraties 
en de lay-out ervan voor ons te verzorgen. 

Dit maal dus een e erste mededelinge nblad ll n i e uwe stijlH en vlij hopen r 

dat u met nog meer interesse dan voorheen het re ilen en zeilen van 
de Verenigi n g zult vol gen. 
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700-jarig bestaan Giessen-DAM 

Dit jaar is het 700 jaar geleden dat de Giessen definitie f werd afgedamd. 
In enkele vorige mededelingenbladen z.ijn wij hierop reeds ingegaan. 
De laatste tijd besteedt de plaatselijke pers hieraan ook steeds meer 
aandacht. 

Om de viering van dit jubileum wat kracht bij te zetten is inmiddels 
een comité opgericht onder voorzitterschap van àe heer W. Bohré. 
Dit "Comité 700 jaar Da.m" is op dit moment druk. bezig een programma van 
festi viteiten op te stellen, dat: zo mogelijk i.n een (feestlweek zal 
wo,rden a,fgehandeld. Naast een vertegenwoordig;ing van de gemeente hebben 
hierin ook z i tting afgevaa.cdi9den van de vQlgende organisaties: 

- Middensta.ndsvereniging 
- Historische Vereniging 
- Industriekern 
- Ondernemersvereniging 
- enkele raden uit de Stichting Dorpsgeme enschap 
- Oranjevereniging 
- Braderiecommissie 

Dez.e feestweek zal beginnen op 17 augustus en eindigen op zaterdag 
22 augustus , hetgeen tevens de laatst.e dag van de jaarlijkse braderie 
zal zijn . 

Zo wordt Q.a . gedacht aan het organiseren van een stratenloop, een puzzel
tocht voor de schooljeugd langs historische objekten, demonstratie brandweer, 
koorzang , spuitbal voor de jeugd , badkuipenrace in het 
Kanaal van St.eenenhoek, volksdansen I demonstraties van oude ambachten en 
ten laatst.e op zaterdagavond een volksfeest . 

De Historische Vereniging zal, behalve het geven van medewerking aan enke le 
van bovengenoemde festiviteiten , ook een fotowedstrijd (waarover meer in dit 
blad) uitschrijven. Ook zal er een tentoonstelling worden ingericht in het 
bankgebouw van de Bondsspaarbank, Peulens t raat 240, vlakbij "De Dam" • . 

• 

Deze tentoonstelling zal in hoofdzaak bestaan uit het exposere"n van enkele t 
belangrijke archiefstukken m.b .t. de afdamming van de Giessen, het sluishuis 
en de schutsluis . Er zullen ook enkele foto ls over dit onderwerp aan de 
tentoonstelling worden toegevoegd . 

Voorts zal er een speciale jubileumuitgave in de Hi storische Reeks over 
de afdamming van de Giessen het licht doen zien. De uitre iking van deze 
publikatie zal tijdens de braderie of in de daaraan voorafgaande feestweek 
plaa tsvinden. 



• 

• 

De publikatie za l uitgebre ider z lJn dan t ot nu toe de gewoonte was. 
Di t komt. in hoofdzaak door d e vee lheid van onderwe rpen d ie behandeld 
worden die ni e t l os van elkaar gez ien mogen worden en dus tezamen 
e en eenheid vormen . Zo zal uiteraard aandacht wo rden beste.ed aan .de 
afdamming van d e Giessen in 123 1 e n het moge l ijke weder opruime n hier
van in later jaren en de def i n i tieve afdamming in 1281. Mede hie rdoor 
bleek het onvermijde lijk .zeer in h e t kort in te gaan op de bedi jking 
va n ·onze streek. 

'!'e vens zal aanda cht worden geschonken aan het slu ishuis van de 
" Ove rwaardIl , dat tot 1925 op "de Dam" heeft gestaan. Ook za l worden 
ingegaan op het on t staan van het wat e rschap "de Overwaard II. In de 
publikatie za l ru ime aandac ht besteed wo rden aan de bouw van de 
$chutslui s e n a lles wa t d aaraan 'Joorafgegaa n i s . Voor t s zal ni e t onvermeld 
blij ven her fei t dat men al in 1 755 het plan had opgevat a l h i er een 
schutsluis te bouwen. P.chter,doo r een dubie uze dubbelrol l gespee ld door 
t W?P bestuursleden v an het t oenmali ge waterschapsbestuur, verboden de 
Statpo van Ho lla nd e n Westf riesland in 17 59 a lhi e r een schutsluis te 
bo"'J v-'en • 

Al met al be loo f~ d e ze publikati e wee r een belangrij ke aanwinst te 
.. ordE"o voor d e q p. nen di e de kennis va n de plaats e lijke geschiedeni s wi llen 
·;ergroten . 
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ZAMU-avond 

Be gin maart hee ft onze Vere n igi ng zich voo r de e (~; ·s te maa l gepresenteerd 
binne n het ve rband van de Culture l e Raad van de St i chting Dorps geme ens chap. 
Onze V(~reniging ve r zo r gde n ame li j k e en tentoonstell~_ng in het kader van 
de door de Culture l e Raad georgani see rde ZAMU-avond, d ie jaa rl i jks in d e 
sporthal wordt gehouden. 

De t e ntoonstelling bestond uit een collec tie oude ansichten , d ie voor het 
grootste d ee l te ma,J.~ e n ha.dd en met het onde rwerp van de avond en wel 
!'zan9 en muzi e k u

• De oude ansi ch-t en van k o ren en muziekverenigingen, uit 
he t y-erre e n meer r ecente verleden, waren door o nze d rukkerij uitvergroot 
en opgeplakt . Al met al een fraaie ten t oonste lling en 0 .1. zek e r de 
moeite waard om t .Z. t . nog e ens e en exp ositie van h et tentoo nge ste lde 
materiaal te organ~seren. 

Ledenvergadering 

Op maandag 16 maart j.l. is on z e j aarlijkse a lge mene lede n ve rgade r ing 
ge houden. Nu, na drie jaren Histo r ische Ver:eniging Har-dinxve l d-Gi e ssendam, 
mogen wij stellen, dat d e belan gs t e lling v an de l eden voor de Ver eniging 
nog steeds bijzonder gro o t i s . Het bestuur is d a n ook ve r heugd, d a t d e 
werkzaamheden die er zoal verric ht worden binn en de Ve r eni ging door zoveel 
leden me t e nthousi a s me word en ge'Jolgd e n onder steund . 

Ook voor deze avo nd Wdren weel' ve l e l eden ge kome n o m voor de pauze de 
bijzonde r inte re s sante lez ing van de h e er S. van Harten o ver de 
wa terhuishouding in onz,e Alblass'erwaard te volgen e n na de pauze het 
v e rslag van h e t be stuur van de werJçzaamh e den in h et af0elnpen jaar en 
de plannen VOOr di t jaa r t .e hor e n . 

Het voert te ve r om in het kader van dit mededelingenblad e e n verslag
geving met betrekking tot deze avond t e doen. ~ . z.t . zul len u de notulen 
Vc;in deze avond 1-lorde n t oegezo nden , z odat u alles nog e ens rustig kunt lezen. 

Kwartetspel voetbalvereniging 

Enkele weken geleden werd d oor de ~/oe tba l ve renigin g Hardinxve ld 
ter gele g enheid v an haar 40-j ar ig bestaan e e n kwarte t spe l uitgebracht . 
Onze Vereniging ver lee nde h i e raa n medewerking door het b eschikbaar 
stellen van fotomateriaal. Op elke speelkaart bevindt zich een foto 
met betrekking tot o ns dorp of haar geschiedenis . 

Zo lang de voorraad strekt zijn de kwartetten te verkri jgen bij 
de h e er · ;". Stam, Heymansweer 34 , te lefoon 01846-2 2 14. 
De prij s bedraagt f 6, 50 . 



"De Melkbron ll 

Het bestuur heeft aan het gemeentebestuur het verzoek gedaan te 
onderzoeken in hoeverre het m0ge l ijk is de boe rderij !CDe Melkbron ll 

in Buitendams te behouden. Deze uit 1872 daterende boerderij is 
destijds door de gemeente aangekocht in verband met een mogelijke 
nieuwe uitbrei dingswi jk IIGiessendam-west ll genaamd. 

De staat van onderhoud van d e boerderi j is vooral de laatste 
maanden sterk teruggenomen; dit doordat bet geheel momenteel n i et wordt 
gebruikt en leeg staat . Het type boerderij i s niet uitzonderlijk 
spectaculair. He t pand heef1: echter een bij zonder mooie makelaar 
(zie ook publikatie nr. 5) en heeft fraai uitgezaagde boeiborden. 
Al met al ts het o. 1.. zee_r de moeite waal:d een nader onderzoek met 
oetrekking tot handhavi.ng te doen en wellicht is restauratie mogelijk 
door middel van particlllier initiatief. 

De gemakkelijkste weg is natuurlijk altijd weer slopen, maar zoals 
6e:r. ieder weet is dit in de laatste jaren dermate vaak gebeurd, dat enige 
bezinning thans wel geboden is. 

6 
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Cursus --oud schrift U 

Op initiatief Vdn d e GeschiedJ-:l1nóige vereniging Gi essenburg e n Schelluinen 
zal .i n de komende wi ntermaanden een cursus "oud schrift!! worden verzorgd, 
waaraan ook l eden van onze Vereniging kunnen deelnemen. 

De cursus is opgezet voor beginners (d.w~z. me nsen me t interesse doch 
zonder ervar ing), zal ca . 10 avonden in beslag nemen en st~aat onde r 
leiding van de heer Buseh, die o . a . werkzaam is als archivari s '/an het 

Hoogheemraadschap te Gorinchem. 

Aan de cursus zijn wel en ige kosten v erbonden, doch h oe hoog deze zijn 
is momentee l nog niet. bekend. Aangezien er een beperkt aantal leden van 
d e vereniginge n aan k an deelnemen verzoeken wij u vooral op dit aanbod. 
te reageren indien u echt Ugemotiveerdll de cursuS wil 't vo lgen en deze 

ook wilt afmaken. 
Indien u interesse heeft , gaarne e en t e lefoont je naar ons secretariaat. 

Fot.O\-ledstrij d 

In ons vorige mededelingenblad hebben wi j u reeds aangekondigd , 
dat wij, als Vereniging, in h et kade r van h e t "700 jaar Dam" een 
fotowedstrijd willen organiseren. Dit idee is door ons in het hier
bovengenoemd comité 11700 jaar Dam H gebracht en kreeg alle steun . 

Ho e een en ande r za l worden georganiseerd, welke prijzen er zoal te 
ve r dienen zij n en waar de expositie van dB ingezonden foto ' s za l 
worden geho ude n wordt momentee l door onze Veren iginçr in s a rnen"'Jerk ing 
m(~t het carni té nader IJi tgewe rkt. Op korte termi jn zal h ieromtren t 
via de lokale pers pn ook in ons vo lgende blad mee r informatie worden 
gegeven. 

In elk geval gaat het om foto' s van onze historische dorpsbebouwifl9 
en /of dorpsgez i c hten waarbij bij de b eoordel ing ni e t zo zeer d e n a druk 
z a l worden ge legd op de fototechniek damvel op de o r iginalite i t van 
het ingezonden onderwerp . De lie fh e bbers die straks aan dez e f o to
wedstrijd wi llen deel nemen kunnen nu re eds een nlaatje binnen ons dorp 
gaan schi eten . 

Contributies 

Het verzenden v an acceptgirokaarten ter inning van de contributies 
b lij.k t een s ucces te z ijn. De contributies voor 198 1 zi jn mome ntee l 
voor ca. 90 % betaald, he tgeen betekent I da t de werk zaamheden geen 
stagnaties in financiële zin behoe~J·en te ondergaan. 

Een v;raa9 van de penningmeester en secretaresse is of er lede n z~Jn 

die voor de vereniging de adressen op de a cceptgiro k aarten kunnen 
e n willen t ypen. Gaarne kontakt opnemen me t het secretariaat. 



Huibjesbrug 

In onze vo rige mededelingenblad en hebben wij u steeds uitgebreid 
verslag gedaan omtrent de ontwikkelinge n aangaande de I:Iuibjesbrug. 
Sinds deze verslaggeving zi jn er ja~nergenoeg geen nieuwe gezichts
punten e%f ontwikkelingen t e me lden. 

Wi j hopen voortdurend dat op he t bestuurlijk niveau onzer g emeente 
de suggesties, die zijn uitgegaan van de hogere overheid, van onze 
Vereniging en van a ndere i ns"tellingen , nu ui "t eindelijk serieus 
zcIlen worden genomen e n dat e r straks een oploss ing za l worde n 
gereali seerd waa rin a lle p ro' s e n con t ra 's zich zullen kunnen vinden. 
Het gaat hier ten slotte om een un iek stuk je Nederland waarbij zorg, 
aandacht en cr:eativ-i.teit v·ao onsch~tbare waarde z ijn e n waarbi j 
alle dweperij b inne n de be i de kampen o .i. voo rko men moet worde n. 

-
- -~ 

-------~ 
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100 jaar o p e nbaar onderwtj s in Hardinxvêld-Ciesse n jara 

In dit kader h e eft het bestuur -.·an de Historische 'lerenigi ng geme e nd 
te moeten inspelen op de ti: ne.en aktivit:eiten ror.dom het l Oa-jarig 
bes taan van het openbaar onderwijs. 
Omstre eks het jaar 1881 werden te Bardinr."eld vrij'Nel gelijktijdig vier 
schol e n gebouwd e n wel: 

school in Oen Bout 

school 2 op de Buurt 

school 3 aan de Sluisweg 

school 4 in de tegenwoordige M1elvijk 

Deze vier scholen , die in vorm "'''rijvel identiek 21. )n gebouwd , h ebbe n 
natuurlijk ee n belangrijke rol gespeeld bij al die Hardinxvelders 
die daar naar s chool zi jn gegaan en so.s nog les krijgen, want van d eze 
vi.er s c holen is er no g é-ên in "rrij CXlrspronkelijke staat in gebruik als 
school en wel die a a n de Sluisweg . 

Gelijktijdig aan deze herdenking in 1991 lee~ het ons een goede zaak 
om door middel van onze Historische Reeks aandacht te vragen voor h e t 
lOa-jari g bestaan v an deze v i e r scholen en de entwikkeling die het 
openbaar onderwijs in deze plaats heeft .eegemaakt. Gaarne willen wij aan 
dit onde rwerp danook een publikatie vij~. 

In d e zen zijn wij als bestuur dan ook heel gelukkig dat d e heer 
S.P. V. d . Kamp, oud-hoofdonderwi jzer van schoo l 3 aan de Sluis\veg, 
bereid is g .:;;- v o nden o m in dit vert.anà als coördinator op te treden, 
waa,rmee ons l aatste probleem echter nog niet is o pge lost. Ons onderzoek 
heeft namelijk aange t .oond, da t de. .eeste aspekten die passen b i nnen deze 
uitgave, l even en b ewaard worden bij al degenen die op één van deze 
scholen onde r wi js hebbe n g evolgd. 

En daarom ons verzoek: hee ft u ter zake doend .ateriaal in de vorm van 
foto's , gesch r even rnat.eriaal c f andere geqewns? Wij zouden he t bijzond~r 

op prijs stellen als u dit materiaal ons tijdelijk in bruikleen z o u 
willen afstaan, zoda t de uitgave -100 jaar ope.nbaar onderwi js ll i ri ve lerlei r 
opzicht een g e slaagde e n volledige publikatie zal worden. t 
Voor nadere informatie kunt u kontakt *.,.- wao met de heer S . P . v.d. Kamp, 
Jupiterstraat 9 7, Hardinxveld-Giessendim. telefoon 01846-2881. 



van school .1 tn 

$choolh:'Jis van scho o l 4 in de 
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De o udheidk a mer 

Op de in maar t gehouden jaarvergadering is medede ling gedaan 
van de geboden mogelijkheid in het leegstaande pand Peul en straa t 225 
(naast het voorma l ige postkantoor) eventueel een oudheidkamer in te 
richten . Hiermee ZOu een lang gekoesterde wens van het bestuur in 
vervulling k unnen gaan. 

Er i s een plannetje gemaakt om een i dee te krijge n hoe dit pand 
voor het beoogde doel ge schikt gemaakt zou kunnen worden. In de kamers 
b eneden zouden wisselende tentoonstellingen kunne n worde n inge richt . 
Hierbij behoeft dan niet alleen aan plaatse lijk van b elang zijnde 
antiquiteiten gedacht te worden. (Daar hebben wij nog geen huis vo l 
van trouwens !) Ook een expositie van schilderijen, tekeningen, foto's 
of beeldhouwwerken zou mogelijk moeten zijn . Hi e rdoor kunnen belang
stellenden geregeld eens een kijkj e komen nemen en ziet men niet steeds 
hetze lfde plus de laatste aanwinsten~ Op de verdieping zou een vas te 
expositie v a n hi storische bezienswaardi-gheden kunnen komen, met de 
mogelijkheid ook groepjes (b.v. een schoolklas) te ontvangen of voor 
een beperkt gezelschap een lezing me t lichtbeelde n te verzorgen. 

Aan het ten uitvoer brengen van een derge lij k plan zit echter nog heel 
wat vast . Ook al wordt het huis gratis ter beschikking gesteld, 
er zal flink wat aan opgeknapt en verbouwd moe ten worden. Ook de 
inrichting, met vitrines en ander noodzak e lijk meubi l air , is geen 
peuleschilletje. Misschien zijn de "oudheden", waar het uiteindelijk om 
gaat, nog het eenvoudigst. Want wij rekenen we l da t e r t .z.t., wanneer 
het z over is , we l het een en ander a an de oudhe idkamer wordt v e rmaakt 
of geschonken . 

Om een en ander uit te werken en op de financiële haalbaarheid te 
toetsen is een commissie gevormd, waarvan burgemeester Dijkstra het 
voorzitterschap op zi.ch wilde nemen. 
Leden zijn ve rder: 

Mevro uw Lubbers- Klaaysen 
Hr~ Van den Bout 
Hr. Visser 
Hr . May 
Hr. De Kok 
Hr. E. van Lopik 
Mevrouw Van de Bree-Ooms 
Hr. Van der Mei j den 
Hr . Dubbeldam 
Hr. P. den Breejen 

(Vo l ks universiteit) 
(Cu lturele Raad SDG) 
(gemeente) 
(Stichting Dorpsbehoud ) 
(Stichting Dorpsbehoud) 
(kunstenaar) 
(Hist. Vereniging) 
(Hist. Vereniging) 
(Hist. Vereniging) 
(Hist. Vereniging) 

Voor de gemeente is het idee van een oudh e idkamer, waar ook gasten 
ontvangen kunnen worden, zeker aantrekkelijk. Voor het bedrijfs,leven 
zou het dit ook kunnen z ijn. De historie van de plaatselijke bedrijvighE 
zal ook zeke r aan z ijn trekken komen. I ets dergelijks kan echter alleen 
met ver-eende krachten van de grond komen. De financiën z ullen van 
allerlei kanten bijeengebracht moeten worden, waarbij het in de bedoeli! 
ligt een aparte stichting voor het beheer van de oudheidkamer in het 
l even -te roepen . 



n~ ~-
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Het i s niet l~.i. tgesloten dat. ook nog andere mogel ijkheden dan 
Peul enstraat 225 zullen worden bez.ien. De oplossin g die voor het 
mi nste geld de meeste mogelijkheden biedt i s uiteraard het 
aan trekkeli j kst. De ingestelde commissie gaat zeker niet Qver ij s 
van één nacht. Wi j hopen u i n het vol gende medede lingenb l ad meer 
n i e uws hierover te kun nen vertel l en . 
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Vitrine in de openbare bibliotheek 

In deze vitrine , di e eigendom i s van onze Vereniging, worden s teeds 
wisse l ende o nderwerpen van onze plaatsel i jke geschiedenis geë xposeer d. 
Deze ruimte is o .a . e nige tijd gevuld ge weest met h oepmakersgereedschap, 
da t deel s uit ons e i gen histo risc h depot e n deels door ons lid 
de heer H .1\. de Kok in bruikleen werd gest.eld . 

In verban d met het fe it dat de Giessen 700 jaar gelede n definitie f 
werd afg-eslote n voor de scheepvaart doo r middel v an een dam met duiker 
(tot aa.n de bouw van d e s chutsluis), bevinden zich in deze vitrine 
nu kopieë n van oude a r c hiefstukken en oorkondenboeken over dit onderwerp. 
Ook worde n hiervoor foto 's geëxposeerd. 

Ov-er igens staat e en b e zoek aan de vitrine u iteraard voor i e de reen vrij. 
Al l een als men boeke n ter l e ning wi l me eneme n moet me n lid zijn of 
"'Iorden van de bibliothee k. 

"Beelden ui.t de Histo:t;'ie" 

Onder d eze titel l aat onze Vere niging o m de v i er weken een foto v an 
een d o rpsgez i c ht i n het weekbl a d "De Merwestreek" p laatsen. 
Al b ijna van de oprichting van onze Vereniging af wordt hie rvoor door 
bovengenoemd nieuwsblad de mogeli jkheid geboden. De te plaatsen foto's 
k o men steeds uit ons e igen fo to-archie f. Het betreft opname n waarvan 
wi j niet met zekerhe i d kunn e n vaststelle n of deze wel in ons d o rp z ij n 
ge~akt en z o ja , waar en op we lk t ijds t ip . He t is d e b edoel i n g dat 
na de plaatsing van zo ' n fot o in "De Merwestreek I~ de lezers hierop 
,r~~eageren bij een mede ve rmeld adres van één der bestuursleden . 
De gegevens di e hierop binne nkome n zijn van grote waarde voor Qns 
,fo t o -arc hi e f. 

Historisc h depot 

Onlangs werd ons depot uitgebreid met de volgende geschri ften : 

- van mevrouw De Bruijn uit de Tioe lstrastraat ontvingen wij 
d e delen I, 11, I I 1 , I V en V ui t d e seri e 
"Zuid Hollandse Studiën", u itgegeven d oor de Histo rische Ve reniging 
Zuid-Ho lland 
Hierin vinden wij tal van interessante artikele n over de geschi~denis 
v an onze provinci e . 

.... Verde r we r d door het wa t erschap "De Overwaard" aan ons afges taan: 
"Een verzameling publ ikaties van M~W. Sc hakel". 
Een aantal historische zaken die in h e t bijzonder op deze s treek 
betrekking hebben , worden in dit boe kwerkje nader toegelicht. 

Voor beide schenk ingen onze welgemeende dank _ Ze vormen een we lkome 
aanvulling voor ons dokumentatie centrum. 


