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VOORWOORD
Na deze vakantieperiode
begint ook voor onze
Vereniging weer het nieuwe seizoen. De meesten
ons zullen weer inspiratie hebben opgedaan in
binnen- of buitenland.

400 leden
van

Vreemd is het, dat wij op vakantie zo kunnen genieten van schilderachtige
dorpen en steden en
grote waardering kunnen opbrengen wanneer deze
plaatsen in oorspronkelijke
stijl zijn gehandhaafd.
Als het over onze eigen woonomgeving
gaat,
dan is het vaak zo, dat "een buitenlander"
ons
moet laten zien hoe uniek deze hier en daar nog is,
omdat wij er zelf helemaal geen erg meer in
hebben.
Eenvoudige Griekse huisjes b.v. gaan in de
vakantie op de dia of foto, omdat wij deze zo uniek
vinden. Eenvoudige huisjes aan onze Rivierdijk
zijn anders, maar hebben op zijn minst eenzelfde
uniekheid. Een rondleiding door "een buitenlander"
in ons eigen dorp zou wel eens verhelderend kunnen
werken.
Hoe het ook zij,
mededelingenblad
de Vereniging op
Wij hopen, dat u
dat er weer vele
u zullen komen.

voor u ligt weer een nieuw
waarin u de ontwikkelingen
binnen
de voet kunt volgen.
veel leesplezier zult hebben en
reakties, suggesties, etc. van

de voorzitter

Het aantal

leden van onze Vereniging

Half juli was het zo ver.
lid werd geboekt:

Het vierhonderdste

JAN DE JONG
oud-schilder, wonende in het karakteristieke
pand Buitendams 32. Wéér werd een mijlpaal
bereikt.
Op de voorpagina poseert Jan de Jong,
samen met zijn zuster, met wie hij samen
woont.

Tijdens de oprichtingsvergadering
op 27 februari
telde de Historische Vereniging reeds 90 leden.
Het 100ste lid was mevrouw G. Stam-Bongen, die
zich bij deze vergadering
opgaf.

1978

In mei 1979 meldde zich het 200ste lid, onze
vroegere plaatsgenoot,
Minister J. de Ruiter.
Een nieuwe mijlpaal werd bereikt toen
zich aankondigde, de familie Trapman.
augustus 1981.
Inmiddels is het 400ste lid geboekt,
kunnen lezen. Op naar de 500:
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stijgt

nog steeds. Het gaat niet altijd even hard,
maar er zit groei in. Al geruime tijd was
bekend dat binnen niet al te lange tijd
het vierhonderdste
lid zich zou aanmelden.

lid nr. 300
Dit was in
zoals

u hebt
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Ledenbestand
Zoals

u reeds

in de nieuwsmedia

of elders

in dit
Nieuwe leden z~Jn altijd van harte welkom!
Misschien weet u wel iemand die eigenlijk
best lid van onze Vereniging zou kunnen
worden. Vraag het hem of haar eens. Tevens
is het misschien een aardig idee om iemand
ter gelegenheid van een verjaardag of
andere festiviteit een jaar lidmaatschap
van de Vereniging te schenken. De prijs van
de contributie kan geen probleem zijn; zeker
niet als wordt bezien wat ervoor wordt
verkregen.

blad hebt gelezen, heeft onze Vereniging al meer
dan 400 leden. Het leek ons aardig eens een
geografisch
overzicht samen te stellen betreffende
het ledenbestand
(de hier genoemde percentages zijn
afgerond) :

1. leden binnen Hardinxveld-Giessendam:
a. Bovenhardinxveld
b. Nederhardinxveld
c. Giessendam

12%
38%
17%

67%
2. leden buiten

Hardinxveld-Giessendam:

a. Alblasserwaard
b. rest van Nederland
c. buitenland

12%
20%
1%

GIESSENDAM

33%
Dit vindt u hiernaast
diagram weergegeven.

nog eens in een staaf-

Wanneer wij rekening houden met het aantal
inwoners per 1 januari j.l., dan blijkt,
dat in Bovenhardinxveld
1% van de inwoners
lid is, in Nederhardinxveld
1,7% en in
Giessendam 2,3%.

BUITENLAND
NEDERHARDINXVELD

REST

ALBLASSERWAARD

BOVENHARDINXVELD

LEDEN
DE

6

BINNEN

GEMEENTE

NEDERLAND

LEDEN
DE

BUITEN

GEMEENTE
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Noodkreet

van de penningmeester

Enkele

Voor het contributiejaar
1983 is een nieuwe
accept-girokaart
gedrukt, waarop u kunt invullen waarvoor en hoeveel u betaalt, b.v.:

In het vorige mededelingenblad
is verzocht datgene
wat u weet van ons plaatselijk volksleven of de
plaatselijke geschiedenis op te schrijven en ons mede
te delen. Op die manier is het mogelijk op overlevering berustende verhalen voor het nageslacht te
bewaren. Aan deze oproep is nog maar erg weinig gehoor
gegeven. In de hoop, dat u erdoor aangemoedigd zult
worden, plaatsen wij onderstaand een tweetal verhalen.

contributie
het bestellen
porto

van

een publikatie

+

een vrijwillige
bijdrage
het inschrijfgeld voor een excursie
Maar wat gebeurt er? De meeste leden vullen
bovenaan de kaart een bedrag in, waaruit ik dan
mag opmaken waarvoor het is: contributie
(en
voor welk jaar?)??? Of is het een vrijwillige
bijdrage of een bestelling van een boekje?????

Trui de Zeemeermin
In Den Bout woonde een zekere Trui, bijgenaamd
"de zeemeermin". Zij woonde in een huisje, dat om een
boom heen was gebouwd. Vermoedelijk was het een
pruimenboom. Dit werd vroeger wel meer gedaan voor
de stevigheid van de woning.

U begrijpt, met een ledental van meer dan 400.
geeft dit veel - onnodig - werk en de kans
op vergissingen
neemt toe.
Daarom een vriendelijk,
doch dringend
verzoek het bedrag op de accept-girokaart
te specificeren.
Alvast bedankt:

de penningmeester
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Trui was een wat zonderlinge vrouw. Zo gaat het
verhaal, dat Trui de Lange Leen "zijn kop heeft
afgehakt". 'l'ruiwas toen de zeventig al gepasseerd.
Op een gegeven moment kwam zij bij haar geiten
vandaan, toen zij de Lange Leen tegenkwam. Waarom
is niet bekend, maar zij dacht dat deze haar wilde
aanranden. Om zich te verdedigen zwaaide zij lukraak met de wiehaak, die zij bij zich had
(zij was gras wezen snijden voor de geiten) en
raakte Leen in zijn nek. Leen was op slag dood.
Direkt daarop liepTrui naar de Buurt om zich bij
de politie aan te geven. Velen hebben haar over
de Buurt zien lopen, toen zij dit ging doen.
"Het bloed zat nog aan haar handen", zei men.
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Lustrumboek

"Het Verleden,

Nu"

!~~~~~!~~_~E_~~_~~~~~~~
De bekende schrijver van "O'..erlek",Herman de Man,
schrijft in zijn boek "De barre winter van negentig"
over een deftige vrouw die door het ijs zakte,
verdronk en door de stroom onder het ijs werd meegevoerd. Doordat het ijs erg helder was, kon men haar
een heel eind volgen.
Dit verhaal zou in onze gemeente gebeurd kunnen zijn.
In de strenge winter van 1890 zat de Merwede dicht
en was het ijs zó sterk, dat men er met paard en wagen
op kon rijden. De toenmalige Heer van Hardinxveld,
de heer De Kat uit Dordrecht, maakte met een aantal
familieleden van de gelegenheid gebruik om naar
Hardinxveld
te komen ijszeilen. Ergens in de buurt
van de sluis kwam de boot echter in een wak terecht,
waarbij een dame te water raakte en onder het ijs
schoot. Aan redden viel niet te denken, want de
stroom voerde haar lichaam mee en kilometers verder
zou zij nog door het ijs te zien zijn geweest.

Nogmaals vraagt het bestuur van onze Vereniging u om
medewerking.
Het bewaren van dergelijke anekdotes
is van groot belang voor de historie van ons dorp.
Nu zijn een aantal verhalen nog bekend; over een
aantal jaren
weet misschien niemand er meer van.
Als u geen kans ziet het een en ander op te schrijven,
dan kunt u ook gerust kontakt opnemen met ons
secretariaat of eens een bezoek brengen aan de
winkel Buitendams 4.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum h~eft de
Vereniging een fotoboek uitgegeven, waar~n een
beeld wordt getoond van de veranderingen
die er
in ons dorp hebben plaatsgevonden.
Naast elke .
historische afbeelding is een foto geplaatst d~e
genomen is op dezelfde plaats als die oude prent.
Velen van u hebben zeer positief gereageerd op
dit boek. Ook niet-leden blijken er bijzonder
mee in hun sas te zijn. Het boek is nog steeds
te koop voor f 25,--. De leden kunnen maxim~al
exemplaar voor f 15,-- krijgen. Bij toezend~ng
worden deze bedragen verhoogd met f 5,-- voor
porto- en verpakkingskosten.
Ondanks zorgvuldige voorbereidingen
blijken
enkele foutjes in het boek te staan.

één

er

Bij afbeelding 15 wordt melding gemaakt van
het kruidenierswinkeltje
van Kalis (later de
bekende winkel van Lizebeth Boerman). D~t
moet natuurlijk andersom zijn. Eerst was het
de winkel van Lizebeth Boerman, later de
kruidenierswinkel
van Kalis.
Bij dezelfde afbeelding wordt vermeld, dat op
de hoek links de smederij van Dukel is
te zien. Dit moet de hoek rechts zijn.
Bij foto 36 wordt gezegd dat de Nieuweweg de
eerste verkeerslichten
in onze gemeente heeft.
Dit is niet juist. Die primeur had de
Peulenlaan, bij de voetgangersoversteekplaats
nabij het Peulenplein.

wat de verhalen van "de zeemeermin" en het "ijszeilen" betreft zou het bestuur graag van u horen
of u ze al eens heeft gehoord. Misschien kunt u
ze zelfs bevestigen. Graag uw reaktie.
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Dan nog even een toelichting op het feit dat
Boven-Hardinxveld
wat minder vertegenwoordigd
is.
Bij het samenstellen van het boekje moesten er
een vijftigtal nieuwe foto's worden gemaakt
(in werkelijkheid
zijn er dat natuurlijk meerj
er zijn altijd wèl foto's die om de een of
andere reden afvallen). Bij het maken van deze
foto's diende erop te worden gelet, dat er minstens
één, liefst meerdere herkenningspunten
aanwezig
waren. Het is anders immers niet mogelijk om een
goede vergelijking
te maken tussen de oude en de
nieuwe foto.
Veel

historische

foto's

konden voor

dit boek niet

worden gebruikt, omdat er op dit moment geen
herkenningspunten
uit het verleden meer zijn, of
omdat er nu wat voorgebouwd
is. Dit is ook de reden
dat de nieuwe foto's in de winter zijn gemaakt.
Dan heb je de minste last van bomen, die een
bepaald gezicht wegnemen.
Nadat er op deze wijze een vijftigtal fotokombinaties waren gemaakt, bleek, dat
Boven-Hardinxveld
er wat slecht afkwam. Enerzijds
komt dit doordat wij in het foto-archief
betrekkelijk
weinig foto's van Boven-Hardinxveld
hebben en de foto's die er zijn niet geschikt
zijn voor plaatsing in verband met genoemde
redenen.
Dus Boven-Hardinxvelders,
neemt het de samenstellers
niet kwalijk. Zij kunnen er ook niets aan doen.
En bovendien is de kans groot dat er een volgende
keer, door louter toevalligheid,
weer wat meer
aandacht aan Boven-Hardinxveld
wordt geschonken,
dan aan Neder-Hardinxveld
of aan Giessendam.
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Het lustrumboek

"Het Verleden,

Nu"
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Straatnamenkommissie
Historisch
Het gemeentebestuur
heeft een nieuwe kommissie
in het leven geroepen, die tot taak heeft te
adviseren e.d. met betrekking tot het geven van
namen aan nieuwe straten en wegen in onze gemeente.
De voorlopige werkzaamheden
bestaan uit het adviseren
over namen voor de straten in het bestemmingsplan
Giessendam-West~
Behalve een aantal ambtelijke
deskundigen heeft ook onze Vereniging zitting in deze
kommissie. Vertegenwoordiger
van ons bestuur is
de heer Jan den Breejen.
Mocht u suggesties hebben, voor Giessendam-West
of
voor andere toekomstige bestemmingsplannen,
dan zlJn
uw gegevens van harte welkom op het secretariaat.
Het bestuur hoopt dat de geschiedenis van onze
gemeente - in het bijzonder die van Giessendam in de nieuwe straten van Giessendam-West
zal zijn
terug te v inden.

Bibliotheek
In de gemeentelijke
bibliotheek,
Pietersweer
34,
is al geruime tijd een vitrine van onze
Vereniging aanwezig. Hierin worden zaken met betrekking tot de Vereniging tentoongesteld.
Sinds
kort heeft men de boeken over de plaatselijke
en
streekhistorie
een plaatsje gegeven bij deze
vitrine. Hierdoor is er een "historisch hoekje"
ontstaan, waar geïnteresseerden
graag vertoeven.
Het bestuur is de Commissie Plaatselijke
Bibliotheek hiervoor zeer erkentelijk.
Er wordt naar gestreefd om in de toekomst ook in
het andere gedeelte van onze gemeente een vitrine
te plaatsen. Waar dit zal gebeuren is nog niet
bekend. Het moet een plaats zijn, die voor
iedereen - vrij - toegankelijk
is.
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Informatie

Centrum

Na vijf jaar te hebben gewerkt zonder een centraal
punt, is de Vereniging sinds 16 april 1983 een eigen
informatie centrum rijk. Op die datum vond de
opening plaats van het Historisch Informatie Centrum
in de gerestaureerde
winkel van het pand
Buitendams 4.
De openingshandeling
geschiedde in beperkte kring.
Gebrek aan ruimte noopte het bestuur hiertoe. Het
centrum werd geopend door de eigenaresse van het pand,
Lammy van Rees, die onder het toeziend oog van het
College van B. & W., de bestuursleden van de
stichting Dorpsbehoud en onze Vereniging, alsmede
de heer Woudenberg, restaurateur, de sleutel in het
slot stak en een spandoek onthulde, waarmee de
plechtigheid ten einde was.
"-

Later op de middag werd veel gebruik gemaakt van de
mogelijkheid
de winkel te bezichtigen. Klokslag
half drie verscheen de eerste klant:
mevrouw Middelkoop-Verhoeff.
Nog dezelfde middag
werden de eerste nieuwe leden aangemeld en werden
er enkele schenkingen gedaan.
Intussen zijn fr al heel wat bezoekers geweest:
Vooral de eerste zaterdagen liep het storm. Maar
nu het nieuwtje eraf is, zijn er alleen hoogtijdagen als er een nieuwe publikatie of dergelijke
is verschenen. Met het openstel\en van de winkel,
is er een vast punt voor onze Vereniging gecreëerd.

Het bestuur is van mening, dat er duidelijk in
een behoefte is voorzien, gelet op het aantal
bezoekers dat regelmatig in de winkel komt.
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Het Historisch

Informatie

zaterdagmorgen

van

10.00

Centrum

--,

is elke

- 12.00 uur geopend.

Men kan er voor van alles terecht: om iets te
kopen, iets te vragen of om zo maar eens rond
te kijken. Ook kan het foto-archief van de
Vereniging worden ingezien. Voor slechts een paar
gulden is er al een reproduktie verkrijgbaar
van een van de aanwezige foto's.
Van harte

16

welkom~

Het interieur van het
Historisch Informatie Centrum

De Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden
het midden van de 1ge eeuw

rond
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Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
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Hardinxveld-Giessendam,

augustus

1983

U
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NAJAARSEXCURSIE

HISTORISCHE

VERENIGING

DOOR DE ALBLASSERWAARD
op zaterdag

1 oktober

1983

Het bestuur van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
nodigt
uit voor een lokale excursie door één der fraaiste gebieden van
Zuid-Holland. Onder leiding van de heer M. van Hoogstraten zal de dag
worden doorgebracht.
Hoe wij precies gaan, blijft een verrassing.
In ieder geval zullen de verschillende
boerderij typen en andere
speciemen van de landelijke bouwkunst aan de orde komen. Speciale
aandacht zal ook worden besteed aan de ontwatering van de
Alblasserwaard,
wat zijn hoogtepunt - van wereldklasse!
- vindt in de
molengroep van Kinderdijk.
De bus van

"De Snelle Vliet"

zal om 08.30 uur voor het station

u

staan.

Om 08.45 uur vertrekken wij richting Alblasserdam,
daar stapt de
heer Van Hoogstraten bij ons in de bus. Wij drinken om ongeveer 1q.30~uu~een ()PJe~ie
met gebak en gebruiken om omstreeks 13.00 uur een
eenvoudige lunch.
De kosten voor deelname bedragen f 25,-- per persoon voor leden en hun
gezin. Ook niet-leden zijn welkom; zij kunnen deze unieke excursie
meemaken voor f 30,-- per persoon. Kinderen tlm 16 jaar: f 20,--.
Inschrijving vindt automatisch plaats als u het bedrag heeft overgemaakt op girorekening
38 79 669 ten name van de penningmeester
van
de Hist. Ver. Vermeldt tevens het aantal deelnemers. Plaatsing is
afhankelijk van de datum van aanmelding, alsmede van de totale
belangstelling.
De aanmelding sluit op 17 september a.s.! Deelnemers
die geplaatst worden ontvangen geen extra bevestiging.

J.D. den Breejen
excursie-organisator
namens
het bestuur van de H.V.

Archief

No. 8.

No. 1. Schuierwagen
voor Zoden en Steekgrond,
met smal wiel geulbeslag f 3.75
met breed wiel plat beslag f 4.--

No. 2. Polderkruiwagen
voor Grondwerk,
inhoud

50 L.

met smal

wiel geulbeslag

f 4.--

met breed wiel plat beslag f 4.25

Basaltsteenwagen

met ijzeren

".,.

Losse Wielen
smal met geulbeslag
breed met plat beslag
voor Steen- en Speciev.agens

ZEER STERK,

55 L.

No. 4.

Belon-

f 4.25
f 4.50

ol Modderwagen

met

1:\li~'
·;!I
.
::r,~ '1••

f

6,--

f

6.50

'.

.....

.~

.
"

.. ,,.

inhoud

W?=

inhoud
inhoud

Grintwagen

~'

zwaar

wiel

No. 6.

Groofere

Stortkruiwagen

maten

f 7.50

N) Liter
i 5 Liter

met

7.50

f

.•I~IIIiIr:W':".

voor Beton, Specie,
inhoud
75 L.
inhoud
100 L.
inhoud
125 L.

kopsfeunen,

f 8.--

I'!o. 15. Stortkruiwagen

75 L.

met oreed

ijzeren

voor Wegenbouw, Beton- en
Bouwwerken,

Ir\'-'~:" ..

No. 5.

model

No. 12. Bakwagen

f 4.75

met breed wiel plat ~eslag f 5.--

handgrepen,

Groot

met

wiel Q:eulbeslag

4

Klt"in model

inhoud 75 L.
met smal

2.--

f

Handheien

voor Zand, Grond en Puin,
met smal wiel geulbeslag
met breed wiel plat beslag

1.25
1.50

f

f

----------------

---

No. 3. Tripwagen
inhoud

steunen

tusschen de pooten f 8.50

~tf

ijzeren kopsfeunen

inhoud

Sierlijk
80 L.

j"lhoud

100 L.

model
f 12.--

12.50

f

Steenkolen

17.50
18.--

No. 16. Steenkruiwagen

I 9.--

met gebogen

op aanvrage.

met ijzeren

priemen.

poolsteunen

f

9.50

No. '7. Metselsteenwagen
met ijzeren kopsteunen

f

6.50

met extra ijzeren
pootsteunen

20

Alle

Kruiwagens

f

7.50

Uit een "prijscourant
D. de Jong"

kunnen

ook

geleverd

ijzeren Wielen.
Prijs f 0.50 per stuk extra.
met

van firma

Regelmatig wordt in dit mededelingenblad
melding
gemaakt van aanwinsten voor het archief van onze
Vereniging. Dit archief bevindt zich in het
Historisch Informatie Centrum, Buitendams 4.

worden

Het ligt in de bedoeling t.z.t. een inventaris
samen te stellen van het archief. Om dan een zo
kompleet mogelijk geheel te krijgen, doen wij nogmaals een beroep op u. Ook op andere terreinen zijn
er vele zaken die voor de plaatselijke historie
een zekere waarde vertegenwoordigen.
Gedacht wordt
aan brochures en boekjes, die bedrijven uit
onze gemeente in het verleden hebben uitgegeven.
Maar ook serviesgoed, zoals glazen, bekers, asbakken zijn van harte welkom. Velerlei reklameartikelen zijn in de loop der jaren door het
plaatselijke bedrijfsleven
als attentie gebruikt.
Ook d~ze zijn - zeker
historisch belang.

in de toekomst

- van

Eigenlijk kunnen wij alles gebruiken wat in een of
andere m9te betrekking heeft op de geschiedenis
van onze gemeente. Zijn er echter zaken, die u
liever niet afstaat, dan kunnen wij misschien een
kopie krijgen. Ditzelfde geldt voor oude foto's
en eventuele andere prenten, zoals pentekeningen,
plattegronden,
schilderijen, etc.
Ook wanneer u twijfelt of iets wel van belang is,
kunt u met ons kontakt opnemen.

21

Najaarslezing
Graag hadden wij u op deze plaats een uitvoeriger aankondiging gedaan over onze najaarslezing. Helaas is dit om organisatorische
redenen niet mogelijk.
Onze gedachten gaan uit naar een lezing over
boerderijen
in onze omgeving. Of dit gerealiseerd
zal kunnen worden is nog niet zeker.
De heer Van Hoogstraten, die ook de excursie
verzorgt, zal voor de lezing worden gevraagd.
Als hij bereid is, zal het een soort aanvulling
zijn op de excursie.
Wanneer een en ander is geregeld zullen
over de najaarslezing
nadere informatie
zenden.

Schoonmaken

wij u

De nieuwe

Huibjesbrug

Lang is er gedacht; veel is er gepraat!
Het mocht echter allemaal niet baten. Wij hebben
een nieuwe brug in onze gemeente; een nieuwe
Huibjesbrug. Weer moest er iets unieks, iets leuks
worden ingeleverd. De voortschrijdende
maatschappij
eiste weer een tol.
In het mededelingenblad
van het najaar 1982 is
reeds gesproken over een positieve bijdrage van
de zijde van onze Vereniging. Dit om de brug de
vanouds zo bekende ontmoetingsplaats-funktie
te
laten behouden. Twee van onze suggesties zijn inmiddels gerealiseerd: de sfeerverlichting
en het
"dorpspleintje".
Hoewel deze helaas niet op' historisch verantwoorde wijze zijn gecreêrd, is het
bestuur toch blij dat het gemeentebestuur
dit
mogelijk heeft gemaakt. Misschien zijn de andere
door ons gesuggereerde
zaken, zoals een vis- en zwemsteiger en een tweetal balkonnetjes,
ook nog eens
te realiseren

winkel

Hoewel het Historisch Informatie
enkele uren per week is geopend,
regelmatig worden schoongemaakt.
immers altijd.

Centrum slechts
moet het toch
Stof valt er

Indien u zich hiervoor als vrijwilliger wilt
opgeven, kunt u kontakt opnemen met
Arnold de Haan, Buitendams 4, tel. 6586.
Deze kan u meer vertellen en zal ook de tijdstippen waarop de schoonmaakwerkzaamheden
zullen
worden verricht met u doorspreken.
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Aanwinsten
De ijskelder

van Hardinxveld

In het regionaal-historisch
tijdschrift
"Holland"
(15e jrg., nr. 2 van april 1983) staat een recensie
van het boek "IJskelders - koeltechnieken
van
weleer". Dit in 1981 uitgegeven boek is geschreven
door A.W. Reinink en J.G. Vermeulen. In de korte
beschrijving van het boek staat dat ook de ijskelder van Hardinxveld wordt beschreven.
Inmiddels hebben wij het boek te pakken gekregen.
Over de voormalige ijskelder van Hardinxveld
wordt in het boek het volgende vermeld:
De Hardinxveldse
ijskelder was gelegen op de plaats,
waar nu het pand Rivierdijk 334 staat. De ijskelder bestond uit een aantal gebouwtjes met
dubbele stenen muren, waartussen een spouw was en
waarin ijzeren balken waren gebruikt ter versteviging en als ondersteuning van de dakkonstruktie
van het pannendak. De ijshokken zijn alle verdwenen of verbouwd tot woningen.
De eigenaar/gebruiker
ten tijde van het bouwen
was Bastiaan de Boon, een opkoper van riviervis.
Deze had een aantal boten in bedrijf, die tot
ver in de omtrek zalm, winde en zelfs steur opkochten en deze naar Hardinxveld brachten,
waar deze op de plaatselijke
afslag werd verkocht.
Naar gelang het bedrijf zich uitbreidde,
er steeds meer hokken bijgebouwd.

werden

Vermoedelijk waren de oudste hokken al zeer oud,
want het was een bedrijf, dat al zeer lang van
vader op zoon overging. Het bedrijf werd omstreeks
1920 opgeheven. De naam is echter blijven hangen
en men noemt de er nu staande woning nog wel
"het ijshok".

depot

Ook in de afgelopen periode hebben wij ons weer
kunnen verheugen in een aantal schenkingen voor
ons historisch depot en foto-archief.
Hieronder
volgt het lijstje met de nieuwe aanwinsten:
- 2 grote ovale portretfoto's
zonder
schenking van mevrouw Monteban.

lijst,

- 1 getekend portret in lijst, voorstellend
mevr. Meintje Lock-Aantjes, geb. 1860,
schenking van de heer en mevrouw De Boer.
- 1 groot portret in lijst, voorstellend
mevr. Maart je Benders, echtgenote van
Dirk Perdijk, 1838-1913,
schenking van de heer Den Breejen.
- 1 tekening van de Peulen straat in lijst,
schenking van de heer Van der Meijden.
- Kopie van het "Reglement ende ordre
Heerlijkheden Giessen Oudekerk ende
Giessendam, 1692,
van de heer A.S. van Hoornaar.
- Een vierkant stuk natuursteen met gat,
afkomstig uit de dijk bij Boven-Hardinxveld.
Dit werd gebruikt voor het daarin plaatsen
van palen voor vloedschotten.
Gewoonlijk
was het gat in de steen afgesloten met een
houten stop, die bij gebruik moest worden
verwijderd.
Schenking

van de heer A. den Breejen.

- Een steurnet, groot 40 x 4 m, hetwelk werd
gebruikt voor de steurvisserij op de Merwede.
Hierbij een gevlochten tenen mand.
Schenking van de heer S. den Breejen.
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- Een dakpan waarin het jaartal 1888 is geschreven
voordat de pan werd gebakken. Gift van de
heer Kleijn en afkomstig van de onlangs helaas
gesloopte oude smederij aan de Damstraat.
- 3" puls en zeefpijp
ca. 1920.

t.b.v.

grondboringen

van

Gift van de heer J. van Dijk.
- a. Keur op het houden van de jaarlijkse paardenen beestenmarkt
te Giessendam uit 1848 met
b. Bijbehorende notificatie van burgemeester en
assessoren van Giessendam en Giessen-Oudekerk
over deze markten

(aanplakbiljet)

c. Bestek en voorwaarden voor het jaarlijks
onderhoud van de kunstwerken van het Steenenhoeksch Kanaal. Dienstjaar 1912.
d. Foto met passe-partout
in karton van school 1
te Giessendam, met o.a. de heer Steijnis als
schoolmeester.
e. Als boven,

doch

andere

klas.

f. Foto met passe-partout
van een feestgebeuren op het terrein van de firma
Hoogendoorn aan de Boorstoep
(1914?)
a. tlm f.zijn binnengekomen
van de heer J. v.d. Giessen
Giessen-Oudekerk.

Verder

'rekening Huibjesbrug
Zoals u in de plaatselijke en regionale nieuwsmedia hebt kunnen lezen, is de in Australië
wonende oud-plaats genoot Dirk Blokland het afgelopen voorjaar weer in Hardinxveld-Giessendam
geweest. Op zich is dit niets bijzonders.
Er komen regelmatig geëmigreerde plaatsgenoten
in
ons dorp.
Dirk Blokland echter heeft tijdens z~Jn aanwezigheid een schitterende tekening gemaakt van de
oude Huibjesbrug. Deze tekening heeft hij onze
Vereniging
(waarvan hij natuurlijk lid is) aangeboden en de Vereniging heeft er een beperkt
aantal reprodukties van laten maken. Deze zijn
nog steeds te koop in het Historisch Informatie
Centrum. De prijs bedraagt f 12,50.
Op 28 mei j.l. heeft Dirk Blokland de toen verkochte reprodukties gesigneerd. Ook was er een
expositie ingericht van zijn werk. Behalve dit
heeft hij een aantal tekeningen in opdracht
gemaakt van plaatsjes, die iemand lief zijn.
Wie eens nader met deze verre dorpsgenoot
kennismaken kan schrijven naar:

wil

als schenking
uit

is ook ons ansichtkaartenarchief

weer

gegroeid. Van diverse zijden hebben wij
ansichtkaarten
ontvangen, hetzij als schenking,
hetzij ter reproduktie.

D. Blokland
3 Smithfield Road
SM/437 Gatton
Queensland 4343
Australië

Aan allen, die op enigerlei w~Jze hebben
bijgedragen in dezen, onze hartelijke dank!
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Toezending

korrespondentie

Tijdens de algemene ledenvergadering
van
13 april j.l. is er door een van de leden de
suggestie gedaan de toezending van korrespondentie
e.d. te beperken. Het gaat hier om het volgende.
Naar diverse

adressen

worden van alle

korrespondentie
(uitnodigingen voor vergaderingen
of lezingen, boekjes, e.d.) meerdere exemplaren
gezonden, omdat in dat gezin verscheidene personen
lid zijn. Voorgesteld werd de mogelijkheid te
openen in dergelijke gevallen slechts één exemplaar
van alles toe te zenden. Dit uit kostenbesparende
overwegingen.
Het bestuur

is het hier voor

een deel mee eens.

Elk lid heeft recht op alle stukken en dat willen
wij zo houden. Maar mocht een gezin met meer dan
één lid het niet nodig vinden alles in meervoud
te ontvangen, dan doet u ons natuurlijk wel een
plezier met dit even door te geven aan het
sekretariaat, Buitendams 77 (tel. 01846-4563).
"Alle bietjies helpen" en wij moeten ook op de
kleintjes letten. Het is voor de verzenders te
ingewikkeld om het ene stuk wèl en het andere niet
in meervoud te sturen. Het is dus alles of niets.
Wij vinden het fijn wanneer u aan enkelvoud
genoeg heeft, maar nog fijner dat u in elk geval
lid blijft en ons steunt door uw contributie.
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De Huibjesbrug;

pentekening

van D. Blokland

Boek

"Industrialisatie"

"Swets tabak en daar blijf

Het ligt in de bedoeling dat eind 1983 een boek
gaat verschijnen
over de industrialisatie
in
Hardinxveld en Giessendam. Er zal aandacht
worden geschonken aan de oude beroepsstruktuur,
zoals de visserij, de griendcultuur,
de aannemerij,
de hoepmakerij,
de binnenscheepvaart,
de landbouw
en veelteelt en andere bedrijven~ Een belangrijk
onderdeel zal worden gewijd aan de opkomst van de
industrialisatie
in onze dorpen.
Het boek, dat wordt geschreven door ons bestuurslid de heer P. den Breejen K.A.zn. uit Utrecht,
wordt uitgegeven in samenwerking met de Rabobank Hardinxveld-Giessendam.
Zonder diens
financiële medewerking was een dergelijke uitgave
niet mogelijk geweest. Nadere gegevens zullen
u t.Z.t. via de nieuwsmedia worden medegedeeld.

ik bij"

wat later dan gebruikelijk is, is de voorjaarspublikatie van 1983 verschenen. Op 9 juli j.l.
werd het eerste exemplaar overhandigd door beide
schrijvers, Flok en Kees de Ruiter, aan de
heer W. van Beuzekom, oud-voorzitter
van de
plaatselijke middenstandsvereniging.
Dit gebeurde in min of meer besloten kring, op
het terras van Buitendams 4. Hiermede had de tiende
publikatie van de Vereniging het licht
aanschouwd.
Enkele dagen daarna zijn de boekjes naar de
leden, die hun kontributie voor 1983 al hadden
betaald, verzonden. Blijkens de reakties
valt de uitgave bijzonder in de smaak.
Onderstaand

treft

u nogmaals

een advertentie

aan:

---------------------- ...

MO

E N

F FEL

Wanneer U een oud karretje

hebt en U

vindt, hij rijdt nog licht en hij is nog
geen 35 jaar oud, maar U wilt toch een
knappe fiets hebben, .Iaat hem dan bij
p, VA N HOU W ELI N GEN moffelen,
Wij moffelen

met garantie wat lak en

sterkte van Uw fiets betreft, met nieuwe
spaken,

spatborden

merk

en

voor slechts , '. ' ; , , , , , , "
In ee•• week terug.

P. VAN

Industrialisatie

te Hardinxveld-Giessendam

f

7.-

HOUWEllNGEN

RIJWIELHANDEL
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biezen

Een van de in het boekje
advertenties

GIESSENDAM

opgenomen
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Reakties

op het vorige

"De Stede Nieupoort"

mededelingenblad

Naar aanleiding van het vorige mededelingenblad
zijn er bij het bestuur een aantal reakties binnengekomen:
- mevrouw Van Wingerden-Smit
in Bu itendams ;

wil post

rondbrengen

- de heer Van Wijngaarden uit Utrecht stuurde
informatie betreffende de Franse Tijd;
- de heer Klop deelt een en ander mede over de
familie Meiboom. Ook weet hij veel van de riviervisserij. Hij heeft zelf nog op zalm gevist.
- een drietal personen vraagt om de notulen van de
ledenvergadering
en/of het financieel jaarverslag
1982;

Kort geleden kwam er onder deze titel een boek
van de pers: een uitgave van de
Historische Kring Nieuwpoort. Het betreft een
eerste verzameling bijdragen betreffende de
geschiedenis van het stadje Nieuwpoort. Ook voor
degenen, die geen direkte binding met Nieuwpoort
hebben, is dit fraai uitgevoerde boek bijzonder
interessant.
Het boek telt tien hoofdstukken, verdeeld over
176 pagina's. Het is in de boekhandel verkrijgbaar. Ook kan het besteld worden door
overmaking van f 19,25 (inkl. porto) op bankrekening 32.35.11.953 bij de Rabo-bank te
Groot-Ammers ten name van de Historische Kring
Nieuwpoort te Nieuwpoort.

- Historische Vereniging Vianen vraagt om een ruillidmaatschap
(dit betekent dat er mededelingenbladen e.d. worden geruild);
- Historische Vereniging "Oud Gorcum" wil graag
komen praten over het motiveren van leden, wat
bij hen. niet zo wil lukken;
- een persoon informeert
1983 al is betaald;
- de heer Leenman

of het lidmaatschap

uit Dordrecht

biedt

voor

de

Vereniging zijn diensten aan als hij - na
september - is gepensioneerd.
Voor alle reakties
hartelijk dank!
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zegt het bestuur

de leden
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Volledigheidshalve
vermelden wij onderstaand
nog eens welke publikaties de H.V. tot nu toe
heeft uitgegeven. Alle boekjes zijn momenteel
nog verkrijgbaar.
- "Buitendams

+ porto f 1,60

4, 1778-1978"

f

8,50

van H'veld-G'dam"

f

8,50 + porto

f

8,50

+ porto f 2,30

- "Het Stoomgemaal te
Hardinxveld-Giessendam"

f 10,--

+ porto f 1,60

- "Makelaars

f

+ porto f 1,60

- "Molens

- "Den Eendenbout, verslag
een opgraving in een
Giessendamse woonheuvel"

f 1,60

van

van H'veld-G'dam"

8,50

- "Buitendams 118, de geschiedenis van een Giessendamse boerderij"

f 12,-- + porto

f 2,30

- "700 jaar DAM"

f

7,-- + porto

f 2,30

- "Parlevinkers in
Hardinxveld-Giessendam"

f

8,50 + porto

f 1,60

14,50 + porto

f 2,30

f 14,50 + porto

f 2,30

- "Rondom de Giessen,
de krant van Floor de Ruiter"f
- "Swets tabak
ik bij"

en daar blijf

-"Groeten uit Giessendam
Hardinxveld,
Het Verleden, Nu"
(lustrumui tgave)

en
f 25,--

(leden één ex. van het fotoboek
voor f 15,--)

34

+ porto f 5,--

"Het Verleden,

NU"

