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Najaarslezing 

De najaarslezing zal dit jaar geheel in het teken staan van de 
praktische monumentenzorg en de met name zich hierbij aandienende 
problematiek. De spreker zal zijn de heer N.C. Los, stedebouwkundige 
van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, die o.a. veel ervaring 
met de historische bebouwing in onze gemeente verkreeg door zijn, 
in opdracht van het gemeentebestuur gemaakte inventarisatie van 
historisch belangrijke panden. Deze inventarisatie zal, zoals wij 
reeds eerder aan u hebben medegedeeld, de basis zijn waaruit de 
gemeentelijke monumentenco~ssie een voordracht voor een gemeentelijke 
monumentenlijst zal doen. De resultaten van de inventarisatie 
zullen het voornaamste onderwerp van een kleine, doch voor ons dorp 
belangwekkende expositie zijn. 

Na de heer Los zal de heer L.J. van den Boogert, lid van de 
Provinciale Monumentencommissie in Zuid-Holland en technisch adviseur 
van de Bond Heemschut een korte inleiding houden over het beleid 
rondom de historische bebouwing van rijk, provincie en gemeente en 
zal ook ingaan op de mogelijkheden die er zo al zijn op het gebied 
van subsidies. 

Na de pauze zal een forum zich uitspreken over de moeilijkheden 
waarmee de zorg voor onze monumenten te kampe n heeft8 Dit zal geschieden 
naar aanleiding van een vijftal, hierna te noemen vraagpunten: 

1. Wat is de betekenis v an onze historische dorpsbebouwing 
voor de mens van deze tijd? 

2. Wanneer heeft een bouwwerk cultuur-historische waarde 
(en wanneer niet)? 

3. IS het nu zo erg als er t.b.v. restauratie of 
renovatie mode rne materialen worden gebruikt? 

4. Is er behoefte aan een vrijblijvend advies wanneer men 
wil verbouwen, restaureren of renoveren? 

5. Is bescherming van historische panden noodzakelijk? 

Indien de tijd het toelaat zal ook vanuit het publiek gereageerd 
kunnen worden omtrent de vraagstellingen en zal het forum evt. 
vragen zo mogelijk beantwoorden. 



Dit alles zal zich afspelen op dinsdag 10 november a.s. in he t 
Hervormd Centrum aan de Talmastraat te Hardinxveld-Giessendam. 
De aanvang is om 19.30 uur, waarbij een ieder de gelegenheid wordt 
geboden de tentoonstelling te bezichtigen en om 20.00 uur zal de 
lezing van de heer Los aanvangen. Gelet op de verwachte grote 
belangstelling verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn. De toegang 
is gratis voor leden van de 'Historische Vereniging en zuster
verenigingen. Per lid kan maximaal één introducé(e) worden 
toegelaten. De expositie is op dezelfde avond in het Hervormd Centrum 
te bezichtigen. 

700 jaar dam 

De f e stiv ite ite n rondom het "700 jaar Dam" gebeuren liggen al weer 
enkele weken achte r ons, maar het is misschie n toch aardig om het 
een en ander in dit blad te verhalen, zonder echte r in details te 
treden. Vooral onze leden buiten de gemeente zullen dit mogelijk 
op prijs stellen. 

Feestweek 

De feitelijke herdenking spitste zich toe op een gehouden feestweek 
van 17 t l m 22 augustus j.l. en concentreerde zich niet alleen t ot de 
Dam in de Pe ulenstraat, maar werd tot een feest voor de gehele 
gemeente. Op de Dam stond een fraaie ereboog, die door de Oranje
vereniging "Oranje 'l'rouw" was vervaardigd. 

De fee s t week begon op maandagavond 17 augustus toen de leden van 
het "Comité 700 jaar Dam" in historische kledij vanaf het 
gemeentehui s naar de Dam liepen. Daar aangekomen beklom de voorzitter 
van het comité , de heer W. Bohré , een aldaar opgesteld spreekgestoelte 
en zette in het kort uiteen wat de aanzet was geweest voor dit feest. 



Daarna werd door burgemeester Dijkstra officieel de feestweek in
geluid door het · aan de burgerij voorlezen van een "handvest", waarin 
hij de bewoners van Hardinxveld-Giessendam toestemming gaf een week 
lang feest te vieren_ Daarop betraden de heren Van der Meijden en 
Van der Plas (H.V.) het plankier . De heer Van der Meijden hield als 
":Toorzitter van de Verenigi ng een korte speech ~laarin hi.j o~a .. bet 
enorme be lang voor de streek aanhaalde om dit gebied te bedijken en 
de Giessen af te dammen .. Ook wees hij erop, dat er ove r drie jaar 
weer een historisch feit kan worden herdacht. Dru~ zal het namelijk 
350 jaar geleden zijn dat de Buurt op Boven-Hardinxveld en de Peulen
straat in Neder-Hardinxveld voor het eerst werden bestraat (1634). 

Hierna overhandigde ons bestu~rslid Arie van der Plas - a ls schrijver -
het eerste exemplaar van het boekje "Zevenhonderd jaar Dam" aan 
burge.meester Dijkstra . Hiermede was de fei tel j jke openingsceremonie 
ten einde. Prompt werd dan ook vanaf de Dam per mobilofoon het start
sein gegeven voor de stratenloop_ De dee lnemers hiervoor stonden 
opgeste ld bij sporthal "De Wielewaal". 

Na deze officië l e opening, waarbij ook onze oud-burgemeester, 
de heer A.L.C. Brinkman en zijn echtg~note aanwezig waren, was er 
echter voor de leden van het Comité 700 jaar Dam nog meer te openen: 
er waren drie tentoonstellingen ingericht , die na het bezoeken ervan 
door de comitéleden voor geopend werden verk laard. De aard van dEZP 
tentoonstellingen zal in het kort worden weergegeven. 

In het gebouw van deze bank in de Peulen straat was door onZE V.sreniging 
een expositie ingericht die de geschiedenis van de Dam en zijn omgeving 
door de eeuwen heen belichtte. Dit aan de hand van enige kopieën van 
archiefstukken die hierop betrekking hadden. 

'l'evens was een groot aantal (uitve rgrote) foto I S aan de tentoonstelling 
t.oegevoegd. Van 19 september tlm 16 oktober was deze tentoonstelling 
te zien in het kantoor van de Bondsspaarbank in Boven-Hardinxve ld. 
De expositie werd geheel bekostigd door de Bondsspaarbank . Al het 
geëxposeerde materiaal is aan onze Vereniging geschonken, waarvoor wij 
de Bondsspaarbank uiteraard zee r erkentelijk zijn. 

~~~~~~~~~~~~~~!!!~g_~~9:~~~~ 

In het kader van het "damfeest" werd door onze Ve"t"'eniging een foto
.... ledstrijd ui tgeschreven. Alle binnengekomen foto 1 s (ca. 80 stuks) 
waren te bezichtigen in de AMRO-bank aan de Molenstraat. Hier werden 
ook de prijswinnaars bekend gemaakt door het jurylid de heer Vis. 



In de categorie tot zestien jaar behaalden Esther Lerensveld met een 
foto van de voormalige boerderij "De Melkbron" in Buitendams en 
Lijnie Boer met haar foto van de Sluisweg een eervolle vermelding. 
Bij de tweede categorie (zestien jaar en ouder) was het de heer 
J. Verkayk die met een foto van het "Jodensteegje" de eerste prijs 
in de wacht sleepte. Een tweede prijs werd toe gekend aan de familie 
A.J. Koorevaar voor een foto van een rijtj e voormalige arbeiders
huisjes met klompenhokken en klompen op de stoep en aan 
mevrouw W.F. van de Bree-Ooms voor een zomer- en winteraanzicht van 
een voormalige braakhut (gebruikt bij het bewerken van hennep) 
in Buitendams. Vervolgens waren er nog twee derde prijzen te verdelen. 
De eerste was voor een fo to van een mededelingenkastje in Buitendams, 
gemaakt door de heer M. Smit en de tweede voor een foto van de nor 
aan de Wiel, nogmaals van de heer J. Verkayk . 

Ook hier mag een woord van dank aan de AMRO-bank niet ontbreken voor 
het beschikbaar ste llen van hun kantoorruimte en mankracht tijdens 
de expositie. 

~~E~~!~!~_!~~~~~=~~~~~~ 
Op het parkeerterrein aan de Talmas traat is door de Industriekern 
een exposi tieruimte ingericht waarin de plaatselijke industriële 
ontwikkeling werd tentoongesteld. Dit aan de hand van vele foto's 
(gedeeltelijk door o nze Ve reniging aangedragen), oud gereedschap, 
hoepels, klederdrachten, een oude drukdegelpers, scheepsmodellen, etc. 
Ook buiten had men het een en ander opgesteld, t e weten e en hyper
moderne touringcar , een cementwagen van een transportbedrijf en een 
levensgroot (scheeps) anker. Ook stond er nog een echte, ouderwetse 
drijversschuit met gehesen zeil opge steld. Dit scheepje wordt nog 
steeds gebruikt voor de kleine visvangst , o.a . in de Bies bosch. 
Grote waardering mag dan ook worden opgebracht voor de eigenaar 
(de heer Van Bennekom) van deze drij versschuit, dat hij hiermede aan 
de t entoonstelling dee lnam. 
Aan belangstell e nde n gaf hij steeds tekst en uitleg over zijn beroep 
en zijn schuit. De expositie gaf een goede indruk van de industriële 
vooruitgang binnen ons dorp , vooral wat de expansie van de scheepsbouw 
betreft. Het geheel was keur ig en ove rzichtelijk ingericht en een 
pluim op de hoed van de Industriekern waard ! 

Van de z ijde van de Ind ustriekern is ons medegedeeld, dat alle ge
exposeerde fotols in handen van onze Vereniging zullen worden gesteld. 
Hiervoor onze hartelijke dank . Na afloop van de tentoonstelling 
is het bovengenoemde fotomateriaal "ve rhuisd" naar de RABO-bank in de 
Peul enstraat, waar he t tot 19 september opnieuw werd geëxposeerd. 



Hierna gingen de foto's tot 16 oktober naar het RABO-bankkantoor in 
Boven-Hardinxveld om ook daar de bevolking in staat te stellen deze 
unieke foto's te bezichtigen. Alle medewerksters en medewerkers van 
de RABO-bank hadden zich tijdens de feestweek in oudhollandse kledij 
gestoke n, wat iedereen erg aansprak en het gehee l een feestelijk aanzien 
gaf. 



Na deze uitweiding over de exposities weer even terug naar het begin 
van de feestweek. Na bovengenoemde openingen ging het comité naar 
sporthal"De Wielewaal" waar de prijzen werden uitgereikt aan de 
winnaars van de stratenloop. Ze werden overhandigd door onze 
burgemeester Dijkstra en de voorzitter van de Sportraad van de SDG, 
de heer C. van Garderen. 
Aan de stratenloop hebben in totaal 186 mensen deeliweno:men. 

Op dinsdag werd een samenzangavond gehouden op het plein voor bejaarden
flat "Wielinghof" . De algehele leiding van de avond lag bij de 
heer P. Vlot met "zijn" muziekvereniging EMS. Ook veel plaatselijke 
kore n namen deel aan deze avond. 

Op woensdagmiddag werd er voor de kinderen van de vijfde en zesde 
klassen v an de basisscholen een "historische puzzeltocht" op de fie.ts 
gehouden. Onderweg moest een formulier worden ingevuld waarop vragen 
stonden over diverse historische objekten die ·zij passeerden binne n het 
dorp. 
Bovendien kregen zij op negen haltes een puzzelstukje dat zij thuis 
op een bijbehorende grondkaart konden ,plakken. Eenmaal opgeplakt vormde 
dit de foto van het sluishuis en de sluis in ca. 1908 . 

Aan het e inde van de route, bij de Koepe l, kregen zij een herinnerings 
vaantje "700 ' jaar Dam" en werden zij getrakteerd op een glas limonade. 
Deze traktatie werd gedeeltelijk gratis beschikbaar gesteld door 
Supermarkt L. Timmer. Onze hartelijke dank hiervoor aan de heer Timmer-!
In totaal hebben er ca. 400 kinderen aan de puzzeltocht meegedaan. 
De organisatie was in handen van de B.V. 

's Avonds werd er een spuitbalwedstrijd gehouden op het parkeer
terrein voor de "Wielinghof". Er werd gespeeld met vier teams, samen
gesteld uit de plaatselijke l.e.a.o. en de beide mavo-scholen en 
tussen teams van de brandweer van Boven- en Beneden-Hardinxveld. 

~ater op de avond vond een optreden plaats van de mandolinevereniging. 
"Plectrum Melodisten ll in de z.g. feesttent op de parkeerplaats aan 
de Peulen straat. Hieraan werd tevens medewerking v e rleend door de 
zangeres Margje van den Heuve l en de volksdansgroep van de sport
vere niging Boven-Hardinxveld. 
Aan het begin van de donderdagavond werd e r op het Kanaal van Stee nenhoek 
in Boven-Hardinxveld een wedstrijd "tobbevaren" gehouden. Deze snelheids
wedstrijd met zelfgemaakte bootjes en badkuipen trok een enorme belang
stelling. 

Hierna stond er in de feestte nt aan de Peulen straat weer heel wat te 
gebeuren: e r werd een stoelendans gehouden voor paren, met medewerking 



van de Egerländer kapel van de muziekvereniging EMS. Dit was het eerste 
openbare optreden van deze kapel. Juist door hun inzet werd deze avond 
tot een groot succes. 

Op vri jdagmiddag om 13.00 uur begon het paalzitten. Aansluitend begon 
een groots opgezette oudhollandse braderie. 's Avonds was er voor de jeugd 
een optreden van AVRO's Toppop in de feesttent. 

Op de zaterdag was er ook de gehele dag braderie met bovendien een spel
middag ~ de jeugd in de fees ttent. De organisatie van deze spelml.ddag 
voor de jeugd en ~lavond voor de ouderen was in handen van de Oranje
vereniging "Oranje 'i'rouw". Het naar beneden kornen van de paalzitters om 
23.00 uur betekende het einde van het grote dorpsfeest "700 jaar dam". 

Evenals aan het begin van de feestweek was ook hierbij burgemeester 
Dijkstra present om de vele belangstellenden toe te spreken f-~n een ieder 
hartelijk dank t(~ ze')'qen die Lij de organisatie van het feest ",ras 
betrokken. 

Bloemeneiland 

Op zaterdagavond 15 augustus j.l. was er op en rond de Wiel een :ïlûgal 
spectaculair gebeuren. Aanleiding was de ingebruikneming van het 
gerekonstrueerde I drij ven de bloemeneiland in het midden van de Wiel t 
waarme de door inbreng van onze Vereniging weer een stukje his·t.orie 
tot leven werd gebracht. De geschiedenis r.ond dit eila.""1d is als volgt.: 

Rond de eeuwwisseling waren de Wiel, de Koepel en het grote huis 
(waarin nu de bloetr.enzaak van l-1ostert i s gevestigd i eiS'8ndcm. van de 
f~ilie Langeveld. Deze aannemersfamilie had recht tegenover àe woning 
een z.g.overtuin, die aan de Wiel grensde (momenteel is hier 
Veenstra ' s Cafetaria). In het midden van de Wiel dreef toendertijd 
een fraai eiland, opgesierd met bloemen . 

Na het faillisement van de famil ie ~angeveld in 1904 ontfermden de 
omwonenden van de Wiel z ich over het. b l oemenei land, waarbij de vader 
van mejuffrouw De Geus de leiding op z i ch nam. Rond 1913 ",as het e iland 
in een dermate slechte staat dat het i s weggehaald. De heer De Geus 
heeft. toen de vaas el ie in het midden van het eil~d stç.nd in vej.1igheid 
gebracht. Enige maanàen geleden heeft mej . De Geus de vaas geschonken 
aan onze voorzitter I die momenteel bezig is met de resta.urati\~ van d€ Koepel. 

Vervolgens heeft een l .i d v an onZE~ Vereniging, de heF..-t" A"A. van de Bree, 
het p l an opgevat om het bloemeneiland aan de hand van oude foto's te 
rekonstrueren en ter beschikking te stellen van onze Vereniging. 
Ook werd door de heer Van de Bree een feest verlien1.:in9 op het e iland 
en rond de lo'liel aangebracht in het kader van het 700 jaar dam gebeuren. 



Hiermede werd een andere traditie tot leven gebracht, die voor het laatst 
in 1948 (inhuldiging prinses Juliana) plaats vond. 

Ons bestuur was zó verheugd over deze initiatieven, dat zij unaniem 
besloot de heer Van de Bree op de komende ledenvergadering voor te dragen 
voor het erelidmaatschap wegens I'bijzondere verdiensten" I zoals dit 
in de statuten s taat vermeld. 

De ingebruikneming werd opgeluisterd door muziek en werd naast de om-
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wonenden ook bijgewoond door leden van het College van B. & W. en het 
comité 700 jaar dam. 

Uit de omwonenden i s nu een "eilandraad" gevormd, die zich met he t beheer 
en de financiën ter instandhouding van het eiland gaat bezighouden. 
De tuinbouwschool in Gorinchem hee ft aangebode n de beplanting t e verzorgen, 
waarbij de heer Castelein, die leraar is op deze school, de leiding zal 
hebben . Wij hopen , dat het ei land weer tot in lengte van jaren een 
sieraad zal zijn in de Wiel. 



Een paar punten van ons verlangJ:ij stj e 

'J:'oen onze H. V. vier jaar geleden werd opgericht stond het behoud van 
enkele waardevolle oude panden centraal. Er worden er inmiddels een 
paar geres taureerd, enkele andere zi..jn jammerlijk afgebroken, terwijl 
er verder op dit terrein nog genoeg werk aan de winkel blijft. 
Van het begin af was het echter de bedoeling dat de Vereniging zich 
niet alleen zou richten op de historische bebouwing, maar op behoud 
en kennis van het historisch eigene van Hardinxveld en Giesscndam in de 
meest ruime zin. Een aanta l aspekten is in de loop van de laatste jaren 
dan ook al aan de orde gekomen. Er zijn echter nog onderdelen van onze 
ten doel gestelde taak, die nog volkomen braak liggen. Dit zijn de 
punten die wij zo gezegd op ons ver langlij stje hebben staan. 
Mogen wij er eens een paar noeme n? 

~~~~è~~~~~~~_~~~~~~~~~ 
Het zou natuurlijk leuk ZlJn als alle leden en sympathisanten van onze 
Vereniging hun voorges lacht eens gingen uitzoeken. Zij konden dan zien 
welke bijdrage hun voorouders hebben geleverd aan de opkomst van onze 
dorpen. Binnen de kortste keer zouden zij merken, dat zij op allerlei 
manieren voorouders met anderen gemeenschappelijk hebben, want 
Hardinxvelders en Giessendammers zijn - voor zover zij niet van elders 
komen - op alle mogelijke manieren familie van elkaar. Dit te ont
dekken zou een hele gezelligheid kunnen opleveren (Je krijgt er zo nog 
eens wat aardige achterneven en -nichten bij!), maar is toch niet wat 
wij in de eerste p laats bedoelen. 

Wanneer een ieder dit op zijn eigen houtje doet, wordt er niet alleen 
veel dubbel werk ve rzet, maar i s de kans op het maken van fouten ve~l 
groter en krijgen ",ij het nooit kompleet. Het zou vee l praktischer zijn 
om samen deze taak aan te vatten en hiervoor een werkgroepje van 
gefnteresseerden te. vormen. Wanneer dit in verband met de ILV. gebeurt, 
gaan de resultaten oek niet verloren en behoeft later niet iedereen 
v an voren af aan te beginnen. Wij z Ollàen een klapper, kaar tsysteem o f 
register kunnen maken van de gegevens uit de burgerlijke stand tussen 
1811 en - pak weg - 1900, van de kerkelijke doop- en trouwboeken voor 
die tijd, van lidrnaten - en begrafenisregisters, van notariële archieven 
en wat al niet meer . Pas als wij meeI weten over onze voorouders dan 
hun namen alleen, begint een e n ander voor ons te leven. 

~'er plaatse en in he t RijksarchIef in De n Haag is nog geweldig veel 
be\'laard gebleven, v-ocral ~Tan Hardinxveld. In Gies sendarn is het è.rchief 
bij de grote brand van 1777 verloren gegaan, maar ook over de Giessendammers 
bleef op andere plaatsen (kerk, notaris en polderarch.ief) nog heel wat 
bewaard. 

Wie voelt ervoor dit onderwerp eens met een enthousiast werkgroepje 
aan te pakken? 



Oude foto's 

In versch illende families worden nog oude foto's of zelfs portretten
albums bewaard, wa~rvan men niet meer weet wie er allemaal op staan. 
Wanneer het foto's uit de vorige eeuw betreft, is er niemand meer in 
leven die de geportretteerde zo gekend heeft en wordt het achterhalen 
van zijn of haar naam bijna onmogelijk (Tussen twee haakjes, zet zoveel 
mogelijk namen en data achterop uw foto's. Als u er niet meer bent 
weet niemand meer wie het is en heeft men er niets meer aan. Vraag 
oudere familieleden om hulp bij het achterhalen van de namen van vroeger 
gefotografeerde personen. Nu kan het misschien nog!). 

De enige manier om te achterhalen wie de persoon op de foto van meer 
dan 70 of 80 jaar geleden is, blijkt vaak het ontmoeten van een ander 
te zijn, die dezelfde foto heeft en wèl weet wie het is. Zou het niet 
mogelijk zijn onbekende oude portretten, waarvan wij graag zouden weten 
wie het is, eens op een avond van de Historische Vereniging ten toon te 
stel len om zo nog eens een aantal foto's "thuis te brengen"? 
Dit is ook van belang in verband met het genealogisch onderzoek. Wat is 
het niet leuk te ontdekken dat e r nog foto's van uw bet-overgrootouders 
bestaan waarvan u niets wist. En dat kan gemakkelijk , want er werd al 
voor 1860, ook in Hardinxveld en Giessendam, druk gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid in de stad een portret te laten maken. 

~~~~~~!~~~_~~~~!~~~~_~~~~_e~e~~~~~g_~~_e~~~~~~g_ 

De schrijvers van de boekjes over Buitendams 4 en 118 hebben goed 
gemerkt hoe moeilijk het is om eigenaars en bewoners van oude panden 
in het verleden na te speuren. Dit is niet omdat er geen gegevens over 
bewaard zijn gebleven, maar omdat vroeger de huisnummers regelmatig 
veranderden en men voor de invoering van het kadaster in feite zoekt 
naar een speld in een hooiberg met gegevens. Dit werk zou bijzonder geschikt 
zijn voor een aantal werkgroepjes (afzonderlijk voor Giessendam en 
Hardinxveld, moge lijk nog wel in onderdelen gesplitst). Regelmatig zal 
ook in de toekomst de vraag terugkomen: wanneer is dit huis gebouwd, 
wie woonde er vroeger en wie was de eigenaar? Ook voor het genealogisch 
onderzoek is dit van belangi waar woonden mijn voorouders? 

Er is in de boeken over de bevolking, het kadaster, in verkoopakten en 
testamenten nog heel wat te vinden en wij s luiten niet uit dat het 
mogelijk moet zijn de bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van alle 
panden na te gaan vanaf de tachtigjarige oorlog. Een voordeel van het 
gezamenlijk optrekken hierbij is ook dat men, wanneer men een verklaring 
van de rijksarchivaris kan krijgen dat het onderzoek een wetenschappelijk 
doel heeft, gratis inzage krijgt bij het kadaster, terwijl men voer 
individuele onderzoekjes daar vaak heel wat legeskosten verschuldigd is. 



Als grondmateriaal voor alle historisch onderzoek is een dergelijke 
registratie van de panden - en hun voorgangers - in onze gemeente 
van groot bela~g. Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd, 
maar wie zou ervoor voelen de historische stap te nemen en te besl1.1.i ten 
een bijdrage te leveren aan het begin van dit werk? 
Liefhebbers voor! 

He s taurat.ie Buitendams 4 

Het zal de meesten van u, voor zover u in de buurt woont , al wel z ijn 
opgevallen, dat de restauratie van het pand Buitendams 4 in een ver-· 
gevorderd stadium is, althans wat het exterieur hetreft. 
Naar wij hopen zullen op hel moment dat u dit leest. voor- en zijgevel 
(oostzijde) ontdaan zijn van het al bijna vertrouwd geworden steigefil'er]:. 
Dan pas :::'.al het r esldtaat van maa:\den l anqe arb:.:id ç ()cd t·:>t ~~tjn !:'echt. 
komen en zal di t voor ons dorp zo kara'kteristiek('~ pand weer in volle 
glorie t r zien ziin . 
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Oe restauratie van het interieur zal zeker nog enige jaren vergen, daar 
hier slechts 's avonds en op zaterdag aan wordt gewerkt. Dit werk is 
zeer arbeidsintensief, daar zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de 
originele elementen, zoals deuren, lijstwerk, betimmering, hang- en 
sluitwerk, e.d. Dit houdt in, dat al deze zaken voorzichtig gedemonteerd 
dienen te worden. Vervolgens moeten tientallen lagen verf van het oude 
hout worden geschrapt, zodat alle profielen, die meestal door de vele 
verflagen bijna 'onzichtbaar waren geworden, weer tevoorschijn komen. 
Daarna moeten erg beschadigde delen worden verwijderd en nieuwe stukjes 
ingelijmd. Vervolgens gronden, p lamuren, schuren enz. en die laatste 
zaken vaak nog twee maal en dan weer monteren. Desondanks zijn ook wat 
het interieur betreft vorderingen zichtbaar. 

Op de woonverdieping werden de meeste binnenmuren, die overigens niet 
origineel bleken te zijn, gesloopt en opnieuw opgetrokken, waarbij 
zovee l mogelijk rekening werd gehouden met de originele indeling voor 
zover deze te reconstrueren viel. Ook de later (ca. 1900) ingebouwde 
schoorsteen werd gesloopt. Hierbij kwamen de sporen van een grote schouw 
aan het licht, die weer zal worden teruggebracht. Het rookkanaal van 
deze schouw is gelukkig op de bovenverdieping nog intakt . 
Verder werd de grote achterkelder ca. 25 cm uitgegraven ten einde daar 
stahoogte te verkrijgen, waarna weer de authentieke plavuizenvloer 
werd aangebracht. 

Al dat breek- en graafwerk leve rde een aantal aardige bijkomstigheden 
op, die de geschiedenis van het pand en zijn bewoners iets dichter bij 
ons brengt. Allereerst werd bij het slopen van een muur naast een deur
stijl een achter het cement verstopt boekje aangetroffen, opgefrommeld, 
vies en verteerd. Ook dit boekje werd gerestaureerd e n van een nie uwe 
kaft voorzien. Het bleek de gevleugelde titel te dragen van "Eerste 
beginselen der rekenkunde voorgesteld in vragen en antwoorden ten dienste 
der scholen, dit alles geschrev.en door ene J. Brunt, in leven stads
schoolhouder te Leijden". 
Gedrukt bij D. du Hortier en Zoon te Leijden in het jaar 1811. 
Op het schutblad staat in inkt geschreven de naam van (kennelijk» 
de eigenaar van dit werkje: H. van Steenbergen. 
Merkwaardig is, dat Van Steenbergen denkelijk een hekel aan rekenen 
had want het boekje werd nooit gebruikt. De katernen waren niet 
losgesneden, zodat de meeste bladzijden nog aan elkaar vast zaten. 
Overigens staan er in het boekje best interessante dingen, o.a. over 
oude maten zoals schepels en lasten en over muntsoorten zoals goud
guldens, etc. Als er onder u misschien iemand is, die verband weet 
te leggen tussen H. van Steenbergen en Buitendams 4, dan zouden wij 
dit graag vernemen. 



Ook het uitgraven van de kelder bleek onverwachte resultaten te hebben . 
Onde r de huidige achterkelder bleken namelijk resten aanwezig te 
zijn van twee oudere kelders. De gewelven van deze kelders waren niGt 
meer aanwezig en ze wa;ren oudttjds volgestort met puin. He laas 
konden door t_echnische beperkingen beide kelders niet worden uitgegraven. 
Ook onder de vloer van de voormal ige bakkerij werd een ke l der aan
getroffen, ook zonder gewelf. Deze kelder werd gedeeltelijk. uitgegraven 
en hierin bleek op ca. 1,60 onder het huidige niveau een vloer v an 
rode plavuizen aanwezig te zijn. Het bleek, dat deze ke lder door middel 
van een deur in verbinding had gestaan met een van de eerder genoemde 
kelders. Opmerkelijk is, dat het metselwerk van deze kelders een geheel 
vormt met de onde rbouw van het huidige pand. 

Alles wijst erop , dat men na de dorpsbrand va."1 1777 het pand heeft 
opgebouwd met (gedeelte lijk) gebruikmaking van reeds bestaande, oudere 
fundamenten, maar dat de vloerniveaus z ijn aangepast aan de toen 
bestaande dijkhoogte, zodat alle vloeren ca . 1,5 m hoger kwamen te liggen 
dan voorheen. De voorganger van het huidige pand moet dan ook op het moment 
van de brand al vrij diep in de d ijk hebben gesr.aan. Dat die brand 
hevig is geweest blijkt uit de vondst van een secundair v6:t:we-rkt.:e 
17e eeuwse tegel, die grotendeels is zwartgeblakerd en gesinterd. 
Bij de nieuwbouw in 1778 werd deze tegel samen met enkele andere onder de 
balkkoppen in de muur gemetseld .::'115 bescherming 'Jan de balken tf'gen 
optrekkend vocht . 

Overigens zijn alle gevonden keldermuren en funderings resten opgetekend, 
zodat naar wij hopen in de toekomst e en meer gedetailleerd verslag van 
deze zaken gemaakt zäl kunnen worden. Voorlopig moet er nog veel werk 
verzet worden voordat het pand echt af is, maar als het zover is 
hopen wij dat het een goed voorbeeld zal zijn van wat men behalve slopen 
ook nog met een oud pand kan doen. 

Paria Nebo 

Onze Vereniging heeft aan het College van B. & W. aandacht gevraagd 
voor het pand Peulenstraat 219 , dat in de volksmond nog steeds b"k<öná 
staat als "Pand Nebol!. In het kade r van een mogelijke ui.tvoering van 
een nieuw bewinkelingsplan nabi.j de Peulenstraat (di t plan werd enkele 
jaren geleden ont\-likkeld) zou dit markante pand moeten verdwijnen 
en zou ter plaatse een verkeersdoorbraak gemaakt moeten werden . 
Momenteel staat he T_ echte:c geen-=:zins vas t cf , gezien de eC:Jnom.i..sche 
teruggang, ooit tot ui tvoering van het nieuwe plan zal worden 



overgegaan . Hi e rto e i s duor de gemeente r aad een h aa l baarhe i dsonde r z oek 
i ngt~steld. 

On s bes t uur i s va n mening d a t afb r a a k v a n Nebo , vooruitlopend op de 
o ndtrzoeks r e su l taten , een onverantwoor d e daad zou zi j n die i n n iema nds 
b e lang i s . Ook h ebbe n wij on z e twijfe ls o f het n u wel zo jui st i s om 
te r plaa t se van Nebo e en ve rkeersdoorbraak te maken. Kort na e lkaa r 

zouden er dan d r i e o naantrekk e l i j k e gaten i n d e wand en van de Peul e nstraa t 
on ts taa n , waardoor de r u i mt e l i j ke s tr uk tuur ve r der aangetas t zal wo r d.e n 
e n d e s feer van de Peu leris tra at zal i nboete n. 

De v e r kee r s doorb raak i s gep l and o m een gedeelte va n de Pe u l ens tra a t 
(gedee l te Ne bo t o t 'l'a lmast raat ) au tovr i j t e ma ke n e n al s voetgangers
gebied in te ri c ht,e n. Het au t o verk ee r zou d an d oo r mi d de l v an de doorb raa k 
Nebo ui t de Peulen s traa t wo rde n ge leid naa r de parkeerp laats aan de 



'I'almastraat. Ons lijkt het logischer om juist het begin van de Peulen
straat (gedeelte Nebo tot Damstraat) autovrij te maken en in te richten 
als voetgangersdomein. In dit gedeelte is de Peulenstraat het smalst en heeft 
door de bochten in de straat een veel intiemer karakter dan het 
gedeelte Nebo - Talmastraat. 

Nog logischer is het onzes inziens om de gehele Peulenstraat (gedeelte 
Damstraat tot Talmastraat) op piekuren (vrijdagavond en zaterdag) 
geheel tot voetgangersgebied te maken en de rest v an de week de auto 
als "getemd huisdier" door de Peulenstraat te leiden. Ook bij dit 
alternatief kan Nebo blijven. 

Wij vertrouwen erop dat ons gemeentebestuur het markante pand Nebo, 
waaromheen zo'n rijke geschiedenis is verweven, niet zo maar met de 
grond gelijk zal maken en dat uiteindelijk op grond van de onöe rzoeks 
resultaten en de verkeersproeven zal blijken dat er geen extra 
onaantrekkelijke gaten in de Peulenstraatwanden geslagen behoeven te 
worden. 

Boekje "700 jaar dam" 

Zoals wij U al in de maand juli hebben bericht (en ook de pers heeft 
ruimschoots aandacht aan dit onderwerp besteed), heef"t onze 
Vereniging een publikatie samengesteld, die handelt over de afdamming 
van de Giessen in het jaar 1281 en de verdere ontwikkelingen ter plaa.t:se .. 
Vele leden hebben inmiddels dit boek je tegen gereduceerde prijs aan
geschaft. Het tachtig pagina's tellende boekwerkje is verdeeld over 
enkele hoofdstukken waarin o.a. aandacht wordt gesc honken aan de 
Giessen (met de scheepsstrijd hierop in 1019), de afdamming van de 
Gi essen (700 of 750 jaar geleden), het ontstaan van het waterschap 
de Overwaard, het sluishuis op de Dam, de poging al in 1754 een 
schutsluis te bouwen , de dorpsstegen van Hardinxveld en Giessendam~ 
lIàen Nieuwe n Dijkil , de huidige schutsluis, etc., etc. 

De prijs van het boekje bedraagt f 12,50, doch leden van de Vereniging 
behoeven slechts f 8,-- per publikatie t e betalen. Zij kunne n het 
"bemachtigen" op het secretariaat (Buitendams 77) of bij de 
heer J. Dubbeldam, Peulenstraat 198. Het boekje is ook te koop voor 
f 12,50 bij de ijzer"inkel van de hee<: Coenraads te Boven-Hardinxveld 
en in de kantoren v an de Bondsspaarbank in z owel Boven- als Beneden
Hardinxveld (resp.· Prinses Margrietstraat 25 en Peulenstraat 240). 
:Leden kunne n slechts één boekje tegen gereduceerde ,prijs kope n. 

Regioneel over~ 

Op 29 september j.l. vond er op initiatief v~~ de Geschiedkundige 
Vereniging Giessenburg en Schelluinen en onze Vereniging in De Til te 
Giessenburg een regionaal overleg plaats tussen de verenigingen in 



de Alblasserwaard, die zich alle richten op de historie van de diverse 
dorpen in de Waard. Naast vertegenwoordigers van bovengenoemde 
verenigingen waren aanwezig: afgevaardigden van Oudheidkundige 
Vereniging Gorinchem, Historische Vereniging Nieuwpoort, 
Stichting Streefkerker Kring, Historische Vereniging Sliedrecht i.o., 
Historische Vereniging West-Alblasserwaard i.o. 

Naast het uitwisselen van gegevens over de diverse werkzaamheden 
werd uitgebreid gesproken over een overkoepelend orgaan in de 
Alblasserwaard, waarin alle verenigingen een vertegenwoordiging zouden 
krijgen . Duidelijk werd hierbij dat alle behoefte hebben aan 
uitwisseling. Door de initatiefnemers zal nader worden uitgewerkt hoe 
een evt. overkoepeling met behoud van ieders zelfstandigheid 
opgezet zou kunnen worden. 

Verkoopadres boekjes gewijzigd 

Sinds enige weken is het vaste verkoopadres voor de boekjes 
van onze Vereniging ge wijzigd. Momentee l zijn de verkoopadressen: 

- tijdens kantooruren en 
op vrijdagavond 

- tiJdens openingstijden 
winkels 

- na sluitingstijden 

Bondsspaarbank, Peulenstraat 240 

IJzerwinkel van de heer Coenraads, 
Rivierdijk 344 

op het secretariaat, Buitendams 77 
en 
bij de penningmeester, Peulenst raat 198 

De delen die tot nu toe in onze Historische Reeks zijn verschenen 
zijn: 

"Buitendams 4, 1778 - 1978" Prijs: f 8,50 (+ f 1,45 verzendkosten) 

"Molens van Hardinxveld
Giesse ndam" 

"Den Ee ndenbout, verslag van 

" 

een opgraving in een Giessendamse 
woonheuvel" 

"Het Stoomgemaal t e Hardinxveld-
Giessendam" 

"Makelaars in Hardinxveld-Giessendam" 

"Buitendams 118, de geschiedenis van 
een Giessendamse boerderijll 

"700 jaar dam" 

f 8,50 (+ f 1,45 " 

f 8,50 (+ f 2,10 " 

f 7,50 (+ f 1,45 " 

f 7,50 (+ f 1,45 " 

f 12,00 (+ f 1,45 " 

f 12 ,50 (+ f 2,10 " 



Nieuwe publikaties 

In ons vorige mededelingenblad hebben wij gemeld,dat WLJ Ln het 
najaar een publikatie over "openbaar onderwijs de laatste 100 jaar" 
zouden laten uitkomen. Momenteel is niet met zekerheid te zeggen 
of dit boekje inderdaad nog dit jaar zal verschijnen. 

Wèl is het zeker,dat in het komende voorjaar een publikatie zal worden 
uitgegeven over de parlev inkers, die zich in de loop der jaren aan 
onze rivier hadden gevestigd. 

-- - :::..---

-------
IIBeelden ui t de Historie" 

Al bijna van de oprichting van onze Vereniging af wordt door het 
nieuwsblad "De Merwestreek" de mogelijkheid geboden om in dit blad 
- om de vier weken - e en foto te plaatsen van een oud dorpsgezicht of i.d. 
De te plaatsen f oto 's komen uit het fotoarchief van de Vereniging. 
Hierbij zijn opnamen waarvan wij soms niet weten waar en wanneer ze zijn 
gemaakt, of welke personen er op voorkomen. Bij het afgebeelde dorps
gezicht worden de lezers opgewekt hun kennis t. a .v. de desbetreffende 
foto aan ons door te ge ven. He t adres e n telefoonnummer van een onzer 
bestuursleden wordt dan ook a ltijd mede vermeld. 

Voor mensen die hun oude dorpsfoto's e.d . van de hand willen doen, 
of deze tij delijk aan ons in bruikleen wi llen afstaan om er een duplikaat 
van te maken, houden wij ons nog steeds aanbevolen! 



Huibjesbrug 

Over de Huibjesbrug valt momenteel weinig positiefs te melden. 
Het karakteristieke brugwachtershuis is gesloopt, de fraaie bomen 
die de oprit langs de Koningin Wilhelminalaan flankeerden zijn 
omgezaagd en een dezer dagen zal ook de brug worden weggehaald. 
Wij betreuren het zeer dat het niet mogelijk is geweest dat de 
pro's en contra's van een nieuwe brug elkaar in redelijk overleg 
hebben kunnen vinden. Ondanks inspraak en alle adviezen, die er 
ook van hogere overheden zijn geweest, is onze gemeente weer een 
beeldbepalend dorpsgezicht armer geworden. 

Historisch Depot 

Het historisch depot van onze Vereniging breidt zich gestaag uit. 
Daar zijn wij bijzonder verheugd over, want als een studie over 
een bepaald onderwerp gemaakt wordt,is het natuurlijk fijn als allerlei 
gegevens uit het eigen archief kunnen worden geput. Dat bespaart veel 
moeite en tijd en vaak zijn zaken uit de plaatselijke historie 
moeilijk of in het geheel niet in rijksarchieven of musea te vinden. 
Dus onze welgemeende dank aan degenen die zaken afstonden aan ons depot~ 

De hierna volgende voorwerpen en geschriften werden sinds ons vorige 
mededelingenblad voor ons depot afgestaan: 

Van de heer S. V.d. Kamp 
Album waarin aantekeningen van voordrachten van het departement 
Hardinxveld van de Maatschappij tot nut van It Algemeen 1856-1871. 

Van mevrouw De Bruin-Muilwijk 
"Keur op de wegen en kunstwerken etc., etc. in den polder het land 
der zes molens. 1899" 

IIStad en land onder de zeespiegel" door F. Landmeter, 1953. 

"Mededelingen van de Centrale Commissie voor onderzoek van het 
Nederlands Volkseigen, c.q. Instituut voor Dialectologie, Volkskunde 
en Naamkunde", 14 jaargangen, vanaf 1958. 

IIJanuarivloed 1916" door M. van der Staal, 1916. 

Van Drukkerij Van den Dool 
IIVan Hennepland tot Huizenzee", een studie over de geschiedenis van 
Sliedrecht door Ir. W. Bos Jzn., 1978. 

Van de heer Den Breejen 

"De Giessenburg", door J.H. Busé, 1926. 

Van de heer C. Sterrenburg te Boven-Hardinxveld 
Een tabakssnijmachine van ca. 70 jaar oud. Een fraaie aanwinst voor onze 
toekomstige oudheidkamer~ 

Door het welwillend afstaan van originele ansichten ter kopiëring 
hebben diverse personen bijgedragen tot de uitbreiding van onze 
verzameling (kopie) ansichten. Ook zij onze dank voor hun mede
werking! 



300ste lid H.V. 

Enige weken geleden bereikte onze Vereniging weer een mijlpaal in 
haar korte bestaan. Tijdens het "700 jaar dam" gebeuren meldde zich 
het 300ste lid aan. De eer viel dit maal te beurt aan de 
familie 'irapman, die tijdens de oprichting van onze Vereniging nog 
in het zo bekend geworden pand Buitendams 4 woonde. 

Momenteel is onze Vereniging de grootste in de regio, maar ook een 
van de grootste van het land. Een overtuigender bewijs dat de doel
stellingen van onze H.V. aanslaan bij de bewoners, oud-inwoners en 
belangstellenden is bijna niet t e leveren. 

Wij hopen dat onze inzet, als het gaat om een van de belangrijkste 
doelstellingen, n.l. het behoud van waardevolle historische 
dorpsbebouwing, een verdere tastbare uitwerking zal krijgen. 
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