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VAN DE VOORZITTER

., cr tariaat/redaktieadres:
Onze vereniging viert dit jaar haar tweede lustrum:
wij zijn tien jaar oud. Eigenlijk niets als wij
dat vergelijken met andere verenigingen.
Ook in
relatie tot een mensenleeftijd
is het nog erg jong.
Een kind van tien jaar kan al aardig meepraten
over het dagelijks gebeuren. Het heeft net de
leukste jaren achter de rug. Er breekt een tijd
van studeren en werken aan. Inherent daaraan zijn
de problemen van een mensenleven.

Buit ndams 77
~J71 BB Hardinxveld-Giessendam
01846-14563

t~l.

Redaktie

en samenstelling:

W.F. van de Bree-Ooms
A. van der Plas
M.J.A. de Haan
D.J. de Jong (eindredaktie)

Met onze vereniging ging het echter heel wat
anders. Wij waren al volwassen op het moment
dat wij waren opgericht. De problemen kwamen
al direkt. En dan merkt ook een bestuur van

De minimum contributie bedraagt voor 1988
f 15,--. Donaties aan de Vereniging kunnen
worden overgemaakt op gironummer 38 79 669
ten name van de Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam
onder vermelding
van "donatie".
De Vereniging

e

telt momenteel

bijna

600 leden.

Niets uit dit mededelingenblad
mag ter
publikatie worden overgenomen zonder
schriftelijke
toestemming van de
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
en/of de met name genoemde auteur

een historische vereniging dat het leven bestaat
uit geven en nemen. Soms wat meer van het één,
dan wat meer van het ander.
Toch kan ik concluderen, dat WlJ ln een bewogen
tiental jaren heel wat resultaten hebben geboekt.
Ik ben trots op de vereniging, waarvan ik
voorzitter mag zijn. Wij hebben een groot
aantal leden. Andere verenigingen kijken daar
met jaloezie naar. Wij hebben actieve leden,
die, als zij worden gevraagd, zich graag
inzetten voor onze doelstellingen.
Trouwe
bezoekers van de lezingen, goede deelnemers
aan de excursies en trouwe betalers van de
contributie en ook van de vrijwillige
waarom wij hen jaarlijks vragen.
I

bijdragen,
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Ook het actieve bestuur van onze vereniging
geeft mij aanleiding om mij bijzonder gelukkig
te voelen. Het is een fijn bestuur dat ik
minstens één maal per maand mag voorzitten.
Er wordt goed vergaderd, opbouwende kritiek
geopperd en na afloop wordt er een glas gedronken:
wat fris, een glas wijn, een biertje en soms
wat sterkers. Dat betalen wij als bestuursleden zelf.
Het bestuurslid
in wiens huis wij vergaderen
zorgt voor de koffie, voor wat erbij, voor
de borrel en wat dan ook. Alle bestuursleden
zijn er trots op om de vergadering bij hen
te laten plaatsvinden.
En het laten afweten
van een vergadering gebeurt sporadisch.
Laten wij zo voortgaan, niet alleen de
komende tien jaar, maar ook nog, naar wij
hopen, lange tijd daarna.
Ik mag u allen van harte gelukwensen lid te
zijn van onze vereniging,
een vereniging
die een voortrekkersfunktie
heeft betekend
in de gehele regio. Na onze oprichting
kwamen vele andere verenigingen
in de
Waard.
Redenen genoeg om trots en blij te zijn.
Ik reken op uw aller inzet, ook nu wij
de beschikking
krijgen over het museum
"De Koperen Knop", een uniek monumentaal
pand in ons dorp.

Dick de Jong
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DE OPRICHTING

VAN DE VERENIGING

Aan de oprichting van de Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam
ging een hele geschiedenis
vooraf.
Bij verscheidene
inwoners van ons dorp leefde er
al jaren een behoefte om het behoud van
karakteristieke
panden en plaatsen te steunen. Wij
moeten hierbij bedenken, dat wij toen leefden in
de jaren zeventig, een periode waarin - hoewel het
woord nog nauwelijks bestond - stadsvernieuwing
(in ons geval dorpsvernieuwing)
hoog in het
vaandel stond. Weg met al dat oude. Vooruit kijken
nieuwbouw plegen, eenheidsworst creëren, dat is
gemakkelijker
en dat kost minder:
Eén van de personen die zich keerde tegen het
plaatselijke beleid inzake de Peulenstraatplannen
en de totstandkoming
van het bestemmingsplan
Tienmorgen, was Arie van der Meijden. In aansluiting daarop begon hij in het voorjaar van
1977 te pleiten voor behoud van de Koepel.
Later werd Buitendams 4 aan het rijtje toegevoegd.
Beide panden konden, naar de mening van het
gemeentebestuur,
nog beter vandaag dan morgen worden
gesloopt.
Het gemeen~ebestuur
zag echter - nog - geen heil
in de plannen van Van der Meijden. Deze benaderde
de plaatselijke pers. De Merwestreek plaatste
een artikel, wat resulteerde in een reactie
van een oud-Bovenhardinxvelder,
de inmiddels
overleden hoogbejaarde heer J. de Jong Czn. uit
Bloemendaal.
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Van hem kwam het idee om een geschiedkundige
vereniging op te richten met als doel:
behoud van hetgeen nog niet verloren was gegaan.
De Jong noemde in zijn reactie enkele unieke
plaatsen uit het verleden: De Wiel met bloemeneiland en de Koepel, het bos van de bierbrouwer
Van Eck en de grote tuin van de familie Wisboom.
Tegelijkertijd
met zijn reactie zegde De Jong
f 100,-- toe voor het behoud van de Koepel.
Later kwamen - op verzoek - ook de Bond Heemschut
en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
om de
hoek kijken. Ook van die zijde kwam de
suggestie een oudheidkundige
vereniging in het
leven te roepen.
Rond die tijd hield Van der Meijden een lezing
voor de plaatselijke afdeling van de V.U. over
de leefbaarheid van Hardinxveld-Giessendam.
Het mogelijk oprichten van een vereniging tot
behoud van zaken uit het verleden werd daarbij
door hem ter sprake gebracht. Een tweetal
belangstellenden
meldde
zich aan als lid en
ook anderen waren van mening, dat er een dergelijke
vereniging moest komen.
Op de bruiloft van een van de dochters van
Huib de Kok werd de zaak nogmaals besproken en
een volgend lid meldde zich. In de herfst van
1977 kon een voorlopig comité een eerste
vergadering houden, waarbij een vertegenwoordiger
van de Bond Heemschut aanwezig was. Een en ander
leidde er uiteindelijk toe dat op 27 februari 1978
een oprichtingsvergadering
kon worden gehouden.
De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
was een feit!
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BLOEMLEZING

UIT TIEN JAAR HISTORISCHE

VERENIGING

Het is heel aardig om veel van hetgeen eens een
rol speelde binnen de vereniging de revue te
laten passeren. In onderstaande
jaaroverzichten
vindt u een aantal interessante zaken genoemd.
Het blijft echter een bloemlezing, dus u z~lt
misschien tevergeefs naar een bepaalde
activiteit zoeken, soms ook omdat deze elders
al is genoemd.
1978
De oprichtingsvergadering
was meteen een groot
succes. Naar aanleiding van de vergadering
gireerde de 90-jarige J. de Jong Czn. uit
Bloemendaal f 200,--, bedoeld als contributie
voor het leven.
Mevrouw

G. Stam-Bongen

werd het 100ste

lid.

De voor de oprichting reeds begonnen
activiteiten met betrekking tot "De Koepel"
en Buitendams 4 gingen gewoon door.

Raadsvergadering
Openbare vergadering van de
raad var. de gemeente Hardinxveld-Giessendam op dinsdag, 27
juni 1978, des avonds 7.30 uur,
ten raadhuize.
De agenda luidt als volgt.
25. Alsvoren inzake de plaatsing van "De koepel" (Kerkweg
27) op het ontwerp van een aanvullende lijst van beschermde
monumenten.
26. Alsvoreri inzake het pand

In het voorjaar kwam de eerste publikatie uit:
"Buitendams 4". Binnen enkele weken was een
tweede

druk nodig.

De Koepel werd op de aanvullende monumentenlijst geplaatst. In juni vond een groots
opgezette opgraving plaats in Binnendams,
op de plaats waar eens de monumentale
boerderij "Den Eendenbout" had gestaan.
De vereniging begroette het lS0ste lid en
Buitendams 4 werd uiteindelijk van de
slopershamer gered.

1979
In januari werd Buitendams 4 op de landelijke
monumentenlijst
geplaatst. De positieve ontwikkelingen gingen voort en in juni kon er een
buitengewone
ledenvergadering
worden gehouden.
Tijdens deze vergadering werd de
Stichting Dorpsbehoud opgericht.
In het najaar volgde een excursie met het
voormalige vrachtscheepje
"Cornelis".
De boerderij Buitendams 118 werd op de
voorlopige landelijke monumentenlijst
geplaatst.
De rubriek in "De Merwestreek":
"Beelden uit de Historie" werd gestart en
in de bibliotheek kregen wij een vitrine
ter beschikking.
De vereniging
de toenmalige

verwelkomde haar 200ste
minister J. de Ruiter.

lid:

Ruitendam~ 4
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Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van Hardinxveld-Giessendam maakt bekend, dat ter
gemeentesecretarie bureau Welzijnszaken (kamer 5) voor een ieder
kosteloos ter inzage is neergelegd, de door de minister van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk bij besluit van 27 december 1979 vastgestelde

te aanvullende lijst van
monumenten in deze gemeente,

Monumentenverordening
In de vergadering van 18 december 1980 hheft de gemeenteraad een
plaatselijke
Monumentenverordening vastgesteld.
Met ingang van 28 mei 1980 ligt
deze verordening drie maanden ter
lezing op het Buro Welzijnszaken,
kamer 5 (houten gebouw) gemeentehuis. Het is ook mogelijk een
exemplaar van deze verordening,
tegen betaling van f 3,- op het Buro
Welzijnszaken af te halen.

als bedoeld in artikel 9 van de Monumentenwet.
Het betreft de panden Buitendams 4 en Kerkweg 27
(de z.g. Koepel).
Ingevolge artikel 26 van de Monumentenwet kunnen belanghebbenden
vóór 27 februari 1980 in beroep komen bij de Kroon.
De burgemeester van Hardinxveld-Giessendam.

Half september
presentatie.
Ook werden

deden wij mee aan een verenigings-

er activiteiten

ondernomen

om de

Huibjesbrug te behouden in haar oorspronkelijke
staat en werd Binnendams 26 op de landelijke
monumentenlijst
geplaatst.
1980
Een eerste expositie werd gehouden in de
plaatselijke
bibliotheek, over het
koninklijk huis. Op 5 mei deden wij mee
aan een allegorische optocht.
Ondanks de plaatsing op de monumentenlijst
werd Buitendams 118 plotseling afgebroken.
In het puin verdween voor tientallen
duizenden guldens aan waardevolle antieke
tegels.
Er kwam een gemeentelijke
monumentenverordening
en de raad installeerde de monumentencommissie.
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1981
Dit jaar startte met een deelname aan een
expositie in het Alblasserdamse
raadhuis inzake
opgravingen.
In maart werd het comité

700 jaar Dam opgericht.

Wij deden mee aan de samenstelling van een
kwartetspel voor de voetbalvereniging.
In juni volgde een fotowedstrijd en van
17 t/m 22 augustus waren er de grootse
festiviteiten rondom de viering van 700 jaar Dam.
De jeugd kreeg een historische puzzeltocht
aangeboden.
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Een replica van het oorspronkelijke
bloemeneiland keerde terug in de Wiel, dankzij de
welwillende
schenking van A.A. van de Bree,
die daarna tot erelid werd benoemd.
Wij deden mee aan een groots
van de Industriekern.
Het 300ste
Trapman.

lid werd welkom

opgezette

geheten:

expositie

familie

In september deed het bestuur een belangrijke
aanzet tot de oprichting van het Historisch Overleg
Alblasserwaard.
Er vond een dorps inventarisatie
plaats inzake
karakteristieke
bebouwing, als voorbereiding
op
een gemeentelijke monumentenlijst.

Onze secretaresse,

mevr. W.F. van de Bree-Doms, mocht op 8 dec. ]982

uit handen van de commissaris

De eerste plannen
ontwikkeld.

voor een oudheidkamer

werden

geschiedenis van de Hervormde Gemeente
Giessendam-Nederhardinxveld,
geschreven door
bestuurslid Drs. P. den Breejen, in opdracht
van de Hervormde Gemeente.

1982
De voorjaarsexcursie
was een boottocht
zeilschepen naar Woudiichem.
verdwenen

met oude

in de ijskast:

In november won de vereniging een prijs in het
kader van "Een kern waar pit in zit", een
landelijk bekende wedstrijd van de Heidemaatschappij.
De activiteiten met betrekking tot het behoud
van de Huibjesbrug konden als voor niets worden
beschouwd.
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oorkonde

in

ontvangst

nemen

van de koningin, flr. Vrolij k, de prijs
die

aan

onze

vereniging

was

toegekend

door de Heidemaatschappij.

Ten slotte moet worden genoemd het uitkomen van
het boek "Van Geslachte tot Geslacht" over de

De oudheidkamerplannen
daar blijven ze goed.

met

1983
In het begin van het jaar werd meegedaan aan de
activiteitenweek
van de "Raad voor de Vrije Tijd".
In april was er de lustrumviering van de vereniging,
ter gelegenheid waarvan het fotoboekje
"Het Verleden, Nu" werd uitgebracht.
Kort daarna vond de opening van het
Historisch Informatie Centrum, Buitendams 4,
plaats. Dit bleek een goede keuze! Elke zaterdagmorgen is Buitendams 4 een ontmoetingspunt
voor
velen.
Jan de Jong,

oud-schilder,

werd het 400ste

De eerste gedachten inzake het opknappen
Jodensteeg ontwikkelden zich.

lid.

van de

De eerste pentekening kwam uit, een produkt van
de in Australië wonende Dirk Blokland, voorstellende de Huibjesbrug.
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De najaarsexcursie
Alblasserwaard.

was een bustocht

De vereniging ging participeren
straatnamencommissie.

door de

in de gemeentelijke

Uit een onder de leden gehouden enquête
bleek, dat het bestuur gewoon door moest
zoals het ging.

gaan

In juni volgde een boottocht naar Tiel en
in augustus startte een actie inzake de
restauratie van de Tiendwegse molen.

1984
De eerste grote publikatie verscheen:
"Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en
hoepmakersdorpen
naar industriegemeente"
van
Drs. P. den Breejen, voorgefinancierd
door de
plaatselijke
Rabo-bank.
Eerder in het jaar kreeg de Burgemeester De Boerstichting een pentekening van de Huibjesbrug
aangeboden.

In het H.I.C. was een expositie
Rederijkerskamer.

over de

1985
Voor het eerst werd er echt aan heemkunde
toen K. Leenman herinneringen
opriep uit
Buitendams.

gedaan

Weer werd er een boom geplant. Dit keer een leilinde bij J. de Jong in Buitendams, ter vervanging van het door de asfaltering doodgegane exemplaar.
De "Rondom de Giessen" kwam op microfiche te staan
en werd daardoor voor iedereen toegankelijk.
De excursie
Leerdam.

ging dit keer met de trein naar

In mei werd gesproken over het opknappen van de
Jodensteeg en in het najaar verscheen de speciale
publikatie "Bui tendams huis-ter-om-op'; als
vervolg op de lezing, geschreven door K. Leenman.
In oktober

werden

de foto's

uit de collectie

Graftdijk geëxposeerd en een maand later werd
er huis aan huis een brochure verspreid ter
gelegenheid van de opening van een nieuwe bedrijfshal van Tuijtel b.v., getiteld:
"Van Hondekarren tot Hobbelbussen".
Vergane

glorie; de 'Huibjesbrug'

tussen Parallelweg
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als karakteristieke

schakel

en Kon. Wilhelminalaan.
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1986
Begin januari kon het 500ste
Mathieu Tromp.

lid worden

ingeschreven:

Twee maanden later was de eerste dialezing uit
een serie van drie aan de hand van oude ansichten
van Hardinxveld en Giessendam van de heer
F. van Gelder.
Er volgde een fotowedstrijd
kleine monument.
In mei was er de excursie
In september startte
Herberg De Zwaan.

in het kader van het
naar Zaltbommel.

een bodemonderzoek

Ook werd toen de gerestaureerde
in gebruik genomen.

in

Tiendwegse

molen

Van de provincie werd subsidie ontvangen voor
opknapwerkzaamheden
van het eiland in de Wiel.

1987
Op 4 maart was de tweede lezing van de heer
Van Gelder: "Bladeren in het album van het verleden".
Ook verscheen er een herdruk van het boek van
Drs. P. den Breejen.
Onze jaarlijkse

excursie

bracht ons in 1985 naar Leerdam, waar

we onder meer een bezoek brachten aan het 'Hofje van Aerden'.

De voorjaarsexcursie
voerde naar Dordrecht,
een stadswandeling werd gemaakt.

waar

In juni kreeg de voorzitter de Heemschutrestauratieprijs
voor zijn Koepel.
Ten slotte was de restauratie
In december

ten slotte waren

er de festiviteiten

rondom 125 jaar Rehobothschool,
boekwerkje hadden samengesteld,
vrijwel geheel was uitverkocht.
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van de kerktoren

in de Peulenstraat een heuglijk feit, ter
gelegenheid waarvan een lezing werd gehouden.

waarvoor wij een
dat in één dag

15

HET JUBILEUMJAAR

1988

Uit het voorgaande blijkt overduidelijk
dat,
als de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
iets doet, dan gebeurt dat goed. Zo ook de
viering van het tienjarig bestaan.
Op 10 mei j.l. verscheen het boek
"Hardinxveld en de Riviervisserij",
erg goed wordt verkocht.
In juni startte
wedstrijd.

de teken-,

Van 16 t/m 24 september
ter gelegenheid waarvan
blad verschijnt.

kleur-

dat nog steeds

en verhalen-

is er de expositie,
dit speciale mededelingen-

Een volgende stap is het museum. De uit een
Hardinxvelds vissersgeslacht
voortkomende
M.B. Vogel uit Giessenburg wist een zevental
andere industriëlen te bewegen tot participatie
in de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop.
Zij nemen elk deel voor het grote bedrag van
f 100.000,--. Dit betekent, dat zij de rente
daarvan (globaal zo'n f 6.500,-- per persoon)
jaarlijks beschikbaar
stellen. Ons bestuur is
hen bijzonder erkentelijk.

Zeer
met

binnenkort
de

inrichting

tale boerderij

zal

een

van

aanvang

het

worden

museum

in

de

gemaakt
monumen-

'de Koperen Knop'.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de exploitatiestichting: de Vrienden van De Koperen Knop.
Er zal in de komende maanden door bestuur en
andere betrokkenen veel moeten worden gedaan
om in 1989 het museum De Koperen Knop te
kunnen openen.

't

Wat verschijne,
Wat verdwijne,
Hangt niet aan een los geval.
In
Voorleden

't

Ligt het Heden;
In het Nu, wat worden

zal.
Bilderdijk
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HET H.V.-DEPOT,

EEN VEELZIJDIGE

COLLECTIE

In deze snel veranderende
tijd is men al gauw
geneigd dingen af te danken. Er mankeert iets aan of
het is "uit de mode", dus weg ermee. Onze consumptiemaatschappij
is zelfs geheel ingesteld op het snel
verslijten van artikelen. Er wordt bij de fabricage
al rekening mee gehouden, dat ze niet te lang
meegaan, want dat zou de omzet schaden.
Vooral jongere mensen kunnen zich nauwelijks
voorstellen,
dat het nog niet zo lang geleden wel
anders was. Men bewaarde veel meer, veelal uit
zuinigheidsoverwegingen,
omdat het veel goedkoper
was iets wat stuk was te laten repareren dan iets
nieuws aan te schaffen. Ook al was iets nog in
goede staat, maar was het uit de mode of raakte
het om een andere reden in onbruik, dan werd
~oiets niet weggegooid maar op zolder gezet,
want je weet maar nooit".
Zo zijn vele in onbruik geraakte zaken lange tijd
bewaard in vergeten hoekjes. Daarin kwam
eigenlijk pas echt verandering na de laatste
wereldoorlog.
Er brak een tijd van voorspoed
en welvaart aan en zaken die herinnerden aan
slechtere tijden verdwenen
vuilnisbelt.

in snel tempo op de

Je ging nu niet meer "in je huishouden" met
een tafel van opoe en een kastje van een oudtante, neen, die tijd was gelukkig voorbij!
"Weg met die oude troep!"
Er was echter nog een duidelijke oorzaak waardoor
veel werd weggedaan. Er werden flats gebouwd en
daarin was geen ruimte om ongebruikte zaken te
bewaren. Ook in nieuwbouwhuizen
in een rijtje met
een schuurtje waarin precies twee fietsen pasten,
was deze ruimte zeer beperkt. Wat overtollig was,
diende noodgedwongen
te verdwijnen.
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Toch is er in onze dorpen nog veel bewaard
gebleven uit vroeger tijden. De meeste oudere
huizen hier hebben nog wel wat ruimte waar niet
dagelijks gebruikte zaken niet direkt in de weg
staan. Maar ook de wat behoudende volksaard zal
hier zeker van invloed zijn. Vaak ook zijn
dingen bewaard omdat de eigenaar er een
persoonlijke binding mee had. Zo kan iemand een
wiedhaak bewaren, omdat zijn vader daar vroeger
meer in de griend werkte of een gehaakt mutsje
dat nog door grootmoeder werd gedragen.
Toch lopen al deze zaken het gevaar alsnog te
verdwijnen, b.v. door verhuizen naar een kleiner
huis, het overlijden van de eigenaar waardoor
de persoonlijke binding vervalt of gewoon door
meer natuurlijke oorzaken zoals molm, roest,
vocht, motten, e.d.
Gelukkig hebben veel mensen op tijd ingezien
dat het zonde zou zijn als er nog meer verloren
zou gaan van de tastbare zaken die onze voorouders ons hebben nagelaten.
Gelukkig is er dan een Historische Vereniging,
die zich o.a. tot taak heeft gesteld dit soort
zaken goed gedokumenteerd
voor het nageslacht te
bewaren.
Zo zijn er in de loop van de tien jaren van ons
bestaan als H.V. al heel wat zaken van zeer uiteenlopende aard bij ons in bewaring gegeven,
als schenking, hetzij als bruikleen.

hetzij

Om u een indruk te geven van de grote verscheidenheid
volgt hier een globale opsomming:
gereedschap
(ambachtelijk), kisten, koffers,
uithangborden,
makelaars, huisraad, bouwelementen,
graf-, gevel- en gedenkstenen, bodemvondsten
(glas, aardewerk, metaal), blikken, trommels en
bussen, gedenkborden, portretten in lijst,
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sleetjes, kleding (plaatselijke dracht), munten,
schoeisel, schaalmodellen
van zinkstukken en een
Fop Smit boot, speelgoed, weeginstrumenten,
maten
en gewichten, vlaggen, stempels, scheepsonderdelen,
manden, een tabakssnijmachine,
een bakfiets, een
mestkar, etc. etc.
Tot op heden een totaal van 175 schenkingen:
Een schenking kan bestaan uit meerdere voorwerpen.
Tot en met juli 1988 zijn zodoende 616 voorwerpen
geregistreerd,
zo nodig geconserveerd
en gerestaureerd en opgeslagen in ons depot.
Behalve een grote funktionele verscheidenheid
zijn er bij deze voorwerpen ook grote verschillen
in ouderdom. Lang niet alles is echt "stokoud".
Integendeel, een groot gedeelte van het bestand
stamt nog uit deze eeuw.
Van veel van deze voorwerpen weten de meeste
mensen echter al niet meer waarvoor ze werden
gebruikt. De oudste voorwerpen in ons depot
zijn bodemvondsten,
potscherven uit de 12e eeuw,
die werden verzameld tijdens ons onderzoek in
de woonheuvel van "Den Eendenbout"
(1).
De jongste zaken zijn een aantal plastic
schildjes met het opschrift "BLOKWACHT", die
werden gebruikt door de onlangs opgeheven
Bescherming Bevolking
(B.B.).
Ook zijn er wel gradaties aan te brengen in
het historisch belang van diverse voorwerpen.
Zo zal het duidelijk zijn, dat b.v. de polderkist van de polder Hardinxveld wat dat aangaat
meer gewicht in de schaal legt dan een boetnaald.
Toch vertegenwoordigen
beide een bepaald facet
van de historie van ons dorp.

(1) zie H.V. publikatie
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nr.

Ten slotte nog iets over de registratie van
deze zaken. Van elke schenking die binnenkomt
wordt een standaardformulier
ingevuld. Daar
wordt op vermeld het registratienummer,
b.v.
D/HV/0110. De letters D/HV staan voor
Depot Historische Vereniging. Bestaat de
schenking uit meer voorwerpen, dan worden per
voorwerp volgnummers toegevoegd, b.v.
D/HV/0110/1-8.
Dan worden genoteerd de datum
van verwerving en de herkomst, d.w.z. door
wie het voorwerp werd geschonken of in bruikleen
gegeven. Dan volgt de beschrijving waarbij
van het voorwerp worden genoteerd, de afmetingen,
de kleur, het materiaal waarvan het werd
gemaakt, de aard van een eventuele voorstelling,
vroegere reparaties, eventuele opschriften of
merken, de vorm, etc. Daarna komt de rubriek
"verdere gegevens" waarbij kan worden vermeld
waarvoor het voorwerp werd gebruikt of door wie,
de ouderdom of waar het vandaan komt of werd
gevonden, etc.
Verder wordt vermeld onder de rubriek "publikatie"
of het voorwerp of een soortgelijk voorwerp ooit
werd gepubliceerd en waarin. Dan volgen
gegevens betreffende een eventuele restauratie.
Hierbij wordt genoteerd welk deel of delen zijn
vervangen of het voorwerp een anti-molm behandeling
heeft gekregen, of het al dan niet opnieuw werd
geverfd, etc.
Ten slotte is op dit formulier ruimte voor
een foto van het voorwerp met vermelding van
negatiefnurnrner.
Is het standaardformulier
qua ruimte niet toereikend, dan worden één of meer vervolgbladen
toegevoegd. Het registratienummer
wordt ook

3
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sleetjes, kleding (plaatselijke dracht), munten,
schoeisel, schaalmodellen
van zinkstukken en een
Fop Smit boot, speelgoed, weeginstrumenten,
maten
en gewichten, vlaggen, stempels, scheepsonderdelen,
manden, een tabakssnijmachine,
een bakfiets, een
mestkar, etc. etc.
Tot op heden een totaal van 175 schenkingen~
Een schenking kan bestaan uit meerdere voorwerpen.
Tot en met juli 1988 zijn zodoende 616 voorwerpen
geregistreerd,
zo nodig geconserveerd
en gerestaureerd en opgeslagen in ons depot.
Behalve een grote funktionele verscheidenheid
zijn er bij deze voorwerpen ook grote verschillen
in ouderdom. Lang niet alles is echt "stokoud".
Integendeel, een groot gedeelte van het bestand
stamt nog uit deze eeuw.
Van veel van deze voorwerpen weten de meeste
mensen echter al niet meer waarvoor ze werden
gebruikt. De oudste voorwerpen in ons depot
zijn bodemvondsten,
potscherven uit de 12e eeuw,
die werden verzameld tijdens ons onderzoek in
de woonheuvel van "Den Eendenbout"
(1).
De jongste zaken zijn een aantal plastic
schildjes met het opschrift "BLOKWACHT" , die
werden gebruikt door de onlangs opgeheven
Bescherming Bevolking
(B.B.).
Ook zijn er wel gradaties aan te brengen in
het historisch belang van diverse voorwerpen.
Zo zal het duidelijk zijn, dat b.v. de polderkist van de polder Hardinxveld wat dat aangaat
meer gewicht in de schaal legt dan een boetnaald.
Toch vertegenwoordigen
beide een bepaald facet
van de historie van ons dorp.

(1) zie H.V. publikatie
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nr.

Ten slotte nog iets over de registratie van
deze zaken. Van elke schenking die binnenkomt
wordt een standaardformulier
ingevuld. Daar
wordt op vermeld het registratienummer,
b.v.
D/HV/Oll0. De letters D/HV staan voor
Depot Historische Vereniging. Bestaat de
schenking uit meer voorwerpen, dan worden per
voorwerp volgnummers toegevoegd, b.v.
D/HV/Oll0/1-8.
Dan worden genoteerd de datum
van verwerving en de herkomst, d.w.z. door
wie het voorwerp werd geschonken of in bruikleen
gegeven. Dan volgt de beschrijving waarbij
van het voorwerp worden genoteerd, de afmetingen,
de kleur, het materiaal waarvan het werd
gemaakt, de aard van een eventuele voorstelling,
vroegere reparaties, eventuele opschriften of
merken, de vorm, etc. Daarna komt de rubriek
"verdere gegevens" waarbij kan worden vermeld
waarvoor het voorwerp werd gebruikt of door wie,
de ouderdom of waar het vandaan komt of werd
gevonden, etc.
Verder wordt vermeld onder de rubriek "publikatie"
of het voorwerp of een soortgelijk voorwerp ooit
werd gepubliceerd en waarin. Dan volgen
gegevens betreffende een eventuele restauratie.
Hierbij wordt genoteerd welk deel of delen zijn
vervangen of het voorwerp een anti-molm behandeling
heeft gekregen, of het al dan niet opnieuw werd
geverfd, etc.
Ten slotte is op dit formulier ruimte voor
een foto van het voorwerp met vermelding van
negatiefnummer.
Is het standaardformulier
qua ruimte niet toereikend, dan worden één of meer vervolgbladen
toegevoegd. Het registratienummer
wordt ook

3
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aangebracht op het beschreven voorwerp.
De wijze waarop hangt af van het materiaal.
Op ijzer, meestal gereedschap, wordt het nummer
met witte inkt geschreven, waarna het met
lak wordt beschermd tegen slijtage.
Op aardwerk wordt zwarte, watervaste inkt
gebruikt, op hout een fijne viltstift, op glas
wordt een etiketje geplakt met het nummer
en aan kleding wordt een label gehecht.
Willen wij nu van een willekeurig voorwerp
iets weten, dan kijken wij welk nummer het heeft,
wij zoeken in de depotindex het formulier met dat
nummer en vinden daarop alle voorhanden zijnde
gegevens.

~~2~~~~_~~~~~QQ~~~~
Wat u hier ziet, is een gewicht van 20 kg
zoals dat vroeger werd gebruikt bij een
bascule. Het aardige van dit soorten gewichten
is, dat ze van tijd tot tijd moesten worden
geijkt om misbruik te voorkomen.
De ijkmeester bracht na keuring dan van rijkswege een ijkletter aan, die een bewijs was,
dat het gewicht betrouwbaar was. Omdat voor
elk jaar een andere letter of lettertype
werd gebruikt, kan worden nagegaan wanneer
het gewicht ongeveer werd gemaakt en tot hoe
lang het in gebruik is geweest.
Ons gewicht blijkt voor het eerst te zijn
geijkt in 1893 (jaarletter d) en voor het
laatst in 1904 /1905 (jaarletter p) .

16 april

1983: de opening

Informatie-centrum
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van ons Historisch

aan Buitendams

4.
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Reg.nr. D/HV/0021
-----------------

~~2~~~~~_~~~~~Q~~~~~~_~~_~§

Omdat een griendwerker vaak de gehele week
"buitenaf" werkte, was het zaak wat kleding,
voedsel en andere zaken zoals naald en draad mee te

Kleding is iets wat de tand des tijds vaak
niet lang doorstaat, vooral als het niet meer wordt
gebruikt. Het is nog niet zo lang geleden, dat nog
veel mensen rondliepen in karakteristieke
Hardinxveldse
of Giessendamse dracht. Er is echter

nemen. De mannen verbleven dan meestal in een griendkeet, een uit wilgenhout en riet opgetrokken bouwsel
met als enig comfort een rokerig potkacheltje,
wat oude stoelen en een tafel. Persoonlijke eigendommen werden vervoerd en bewaard in de griendkist,
die door middel van een hangslot kon worden
afgesloten.
De hier afgebeelde kist is voorzien van de
gestoken letters GDV:GSD en het jaartal 1884.
De letters staan voor de naam van de eigenaar
en zijn woonplaats: Gerrit de Vos, Giessendam.
Deze Gerrit werd te Giessendam geboren op
26 augustus 1872 en zoals blijkt kreeg hij al
op zijn 12e jaar een kist om mee te kunnen gaan
naar het griendwerk. Hij zal de kist aanvankelijk
nauwelijks hebben kunnen torsen.
Bij ontvangst ontbraken beide handvatten aan
de kist. Deze werden bijgemaakt zodat de kist
nu weer kompleet is.

toch blijkbaar

heel weinig

van bewaard

gebleven.

Het was dan ook bijzonder verheugend dat wij
begin dit jaar een aantal van deze oude kledingstukken mochten ontvangen. Wat wij hier zien is
een gedeelte van een omslagdoek, die bij kil
weer om de schouders werd geslagen. De andere
foto
toont ons een beursje, kunstig samengesteld
uit draad en kraaltjes. Dergelijke beursjes waren
gesloten door middel van een vaak zilveren
beugel met knip. Helaas ontbreekt bij ons
exemplaar deze sluitbeugel. Aan deze beugel waren
vaak kettinkjes bevestigd waarmee de beurs aan
de gordel kon worden gehangen.

~~2~~~~~_~~~~~2~~2~~~_~_~~_§
Het gereedschap van de griendwerker ontbreekt
natuurlijk niet in onze collectie. Het komt nog
wel voor, dat de wiedhaak, het hakmes en de
rijshaak in de nog resterende grienden worden
gebruikt. Ook dit is echter een kwestie van tijd,
want er is geen dorpssmid meer die dit soort
gereedschap kan maken. Wat nu versleten raakt,
kan dus niet meer worden vervangen.
Zoals u op de foto kunt zien, werd het geheel
vermolmde steelrestant van de rijshaak door
ons vervangen door een nieuwe steel naar
oud model .

Beursje

26

(helaas zonder sluitbeugel).

~~2~~~~~_~i~~iQ!~~i!=~
Enige tijd geleden werd het oude bruggetje
in de Wilhelminalaan
vervangen door een nieuwe.
Dat dit niet de eerste maal was dat zoiets gebeurde, bleek uit een in de oude brug ingemetselde
steen, waarop werd vermeld dat deze brug werd
vernieuwd in 1931. Klaarblijkelijk
was de brug
die toen werd gebouwd op zijn beurt weer de
opvolger van een brug uit 1798. Dit bleek uit
een tweede steen waarin dit jaartal was gebeiteld.
Deze steen diende ooit als sluitsteen van de
gemetselde boog van deze brug. Toen de brug in
1931 werd vervangen, had men blijkbaar de
behoefte om de herinnering
aan deze vermoedelijk
eerste brug te bewaren. De sluitsteen werd
opnieuw aangebracht in een zijmuur van het
bruggehoofd.
Het is bijzonder jammer, dat beide stenen in
1988 niet opnieuw in de nieuwe brug zijn
aangebracht. Beide stenen berusten nu in ons
depot/maar met weinig moeite hadden ze de
funktie kunnen behouden waarvoor ze werden
gemaakt, namelijk het levend houden van de
geschiedenis van een Hardinxveldse
brug.

28

Sluitsteen

uit de voormalige

brug in de Kon.

Wilhelminalaan.
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~~2~~~~_~i~~iQ!~~
In april van dit jaar kreeg onze vereniging
deze bakfiets aangeboden. Ooit ging Bakker J. de Grij]
met dit vervoermiddel
volgeladen met brood,
koekjes, etc. zijn klanten langs.
Nadat De Grijp het bakkersbedrijf
vaarwel had gezegd,
belandde de bakfiets bij familie in een schuur.
Daarna werd hij nog eenmaal gebruikt door een paar
mensen die er in de vakantie mee naar Arnhem
fietsten.
Vervolgens werd hij opgeslagen op een hooizolder
boven een koeienstal. Dat was wel een hoogst
ongelukkige plaats voor de bakfiets. De opsteigende ammoniakdampen
tastten in snel tempo het
metaal en het hout aan. In korte tijd veranderde
het vervoermiddel
in een stuk oud roest, dat op
de schroothoop zou zijn beland als niet iemand op
het idee was gekomen dat dit misschien wel iets
zou zijn voor de H.V.
Het bestuur

onderkende

direkt

De bakfiets

het historisch

belang van deze bakfiets, die voor zover bekend
was het laatst overgebleven
exemplaar in onze
gemeente is. De restauratie werd snel ter hand
genomen. Daarvoor werd de bakfiets geheel uiteengenomen en onderdeel voor onderdeel weer gereinigd
en opnieuw in de lak gezet. Een aantal onderdelen, o.a. de banden, dienden vervangen te
worden. Op zich al een probleem, want het bleek
niet eenvoudig om nog een rijwielhandelaar
te
vinden die deze zaken kon leveren. Zes weken
na aankomst was het karwei geklaard en zoals u
kunt zien is de moeite zeker niet tevergeefs
geweest.

en er na ...
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voor de restauratie,

ENKELE HISTORISCHE GEGEVENS BETREFFENDE DE
STICHTING DORPS BEHOUD HARDINXVELD-GIESSENDAM
De Stichting is officieel ogericht op
18 december 1979, doordat, volgens de voor notaris
Schuurbiers verleden akte, de heer Jan Hendrik de Boer
verklaarde een stichting te willen oprichten en
daartoe het bedrag van f 10,-- afzonderde. Het doel
van de stichting zou zijn: "Het in stand houden
van monumenten in de zin van de Monumentenwet
en voort
het behoud en de bescherming van die onroerende
goederen, die uit het oogpunt van karakter,
architectuur of historie voor het dorpsgezicht van
Hardinxveld-Giessendam
van belang zijn".
Overigens was de stichting informeel al eerder
actief, want het verslag van de eerste vergadering
dateert van 5 september 1979. Alles draaide in die
beginfase om het pand Buitendams 4. De kwestie
Buitendams 4, een geschil tussen de
Historische Vereniging en het gemeentebestuur
van
Hardinxveld-Giessendam,
vormde ook de feitelijke
aanleiding voor het in het leven roepen van de
stichting. Als voorbeeld diende de Stichting
Stadsherstel in Gorinchem.
De eerste bestuursleden
waren de eerdergenoemde
heer De B~er en verder de heren Bottenberg,
Groeneweg, De Kok, May, Van der Meijden, Muilwijk,
Sluimer en Schuurbiers. De heer Schuurbiers haakte
al vrij snel af en werd opgevolgd door de heer
De Ridder. In de loop van de tijd vonden diverse
bestuurswisselingen
plaats met even zovele
oorzaken.
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Thans is het bestuur samengesteld uit de heren
De Kok, Strop, De Jong, Muilwijk, Groeneweg,
Borsje, Van der Meijden, Van Lopik en Evertse.
Daaruit mag blijken dat nog een viertal werkers
van het eerste uur deel uitmaakt van het
stichtingsbestuur.
Het pand Buitendams 4 heeft lang de gemoederen
binnen de Stichting beziggehouden.
Intussen werd
overigens wel succes geboekt, aangezien de
Stichting het pand van de gemeente wist aan te
kopen en daarna doorverkocht aan een gegadigde,
die het geheel verantwoord heeft gerestaureerd.
Minder goed ging het met objecten zoals
Buitendams 118 en de hoepmakerij Paans, waarmee
de Stichting eveneens bemoeienis had. Beide
panden verdwenen van de aardbodem.
De relatie met het gemeentebestuur
was, nadat
de zaak Buitendams 4 tot een goed einde was
gebracht, goed te noemen. De Stichting kreeg
een plaats in de gemeentelijke monumentencommissie en leverde mede haar aandeel in de
beslissing om te komen tot een gemeentelijke
inventarisatie
van waardevolle panden en de
samenstelling van een gemeentelijke monumentenlijst.
In wat latere jaren verschenen objecten zoals
de huizen Den Breejen in de Peulenstraat en de
"vissershuisjes"
Stam aan de Rivierdijk ten
tonele. Ook stonden panden zoals de Tiendwegse
molen, de latten schuur achter de Peulenstraat
en de N.S.-goederenloods
op de agenda.

33

Telkenmale vindt men in de verslagen van de bestuursvergaderingen
ook de woorden oudheidkamer en
dorpsmuseum. Tot voor kort leek er weinig zicht
te bestaan op de realisatie van iets dergelijks.
Thans staat een en ander voor de deur. Weliswaar
is dit resultaat door anderen dan de Stichting
bereikt, maar daarom is het nog niet minder
verheugend.

Eén van de beide inmiddels

gesloopte

vissers-

huisjes.

Met het pand Den Breejen had de Stichting uitgebreide
bemoeienis, maar uiteindelijk werd een oplossing
gevonden door de eigenaar buiten de Stichting om.
In elk geval bleven de panden behouden. Van de
overige objecten werd de Tiendwegse molen, met een
bijdrage van de Stichting voor het zeilwerk,
gerestaureerd.
De overige panden werden gesloopt,
soms zelfs zeer rap nadat de Stichting van haar
belangstelling
had doen blijken.

Wanneer men de negenjarige historie (en wat is
overigens in de geschiedenis negen jaar) overziet,
zijn er successen, maar ook veel mislukkingen te
melden. Mislukkingen vooral in die zin, dat
eigenaren belangwekkende
objecten zonder enige
terughoudendheid
sloopten of grondig verziekten,
terwijl wellicht in goed overleg betere oplossingen hadden kunnen worden bereikt.
De Stichting heeft steeds beseft dat haar
krachten klein waren en zij zeker niet steeds
zou kunnen bereiken wat wel werd gewenst, doch
dat men het vaak geen poging waard vond om
overleg te plegen is een bedroevend feit.
Desalniettemin
is het stichtingsbestuur
zeker
niet pessimistisch.
Wie de maat zou aanleggen
van het historisch besef in Hardinxveld-Giessendam,
ook wat de gebouwde omgeving betreft, zou in
elk geval kunnen constateren dat dat besef is
toegenomen. In dat licht gezet is er perspectief
voor het werk van de Stichting Dorpsbehoud.

In 1984 werd op initiatief vanuit de Stichting
gestart met het vervaardigen van een dia serie over
Hardinxveld-Giessendam,
waarin getracht zal worden
de situatie van het dorp medio de tachtiger jaren
vast te leggen. Dit projekt nadert thans zijn
afronding.
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PUBLIKATlES
In de Historische
april
november
mei
november
juni
juni
april
juli
februari
augustus
december
augustus
augustus
november
mei

1988
1978
1979
1980
1981
1987
1982
1985
1986
1983
1984
1980

Reeks verschenen

Daarnaast zijn de volgende speciale uitgaven
verschenen:

de volgende publikaties:

- Het Verleden, Nu,
een fotoboekje met oude en nieuwe foto·s
van dezelfde plaatsen
(Arnold de Haan en Jan Dubbeldam)

Buitendams 4 (1778-1978)
(P. den Breejen, M.J.A. de Haan en A.C. van der Meijden)
Molens van Hardinxveld-Giessendam
(A. van der Plas)
Den Eendenbout, verslag
Giessendamse woonheuvel
(Arnold de Haan)
Het stoomgemaal
(J. Damen)

van een opgraving

te Harèinxveld-Gicssenöam

- Hardinxveld en Giessendam,van vissers- en
hoepmakersdorpen naar industriegemeente
(P. den Breejen)

in een

- Buitendams huis-ter-om-op
(K. Leenman)

(UITVERKOCHT)

- Hardinxveld en de Riviervisserij
(D.J. de Jong e.a.)

Makelaars van Hardinxveld-Giessendam
(ArnoId de Haan)
Buitendams 118, de geschiedenis
(W. van Wijngaarden)

van een Giessendamse

- Pentekeningen van de Tiendwegse molen en
de Huibjesbrug

boerderij

- Diverse kaartenmapjes

700 Jaar DAM
(A. van der Plas)
Parlevinkers .in Hardinxveld-Giessendarn
(J.B. de Ruijter)

(UITVERKOCHT)

Rondom de Giessen, de krant van Floor de Ruiter
(Flök de Ruiter en Kees de Ruiter)
$wets tabak en daar blijf ik bij. Aàvertenties
Rondom de Giessen
(Flok de Ruiter en Kees de Ruiter)
3ardinxveld en Giessendam
(Dick de Jong)

uit de

in de Franse Tijd

Café Schalk, herberg, verenigingsgebouw,
(P. den Breejen en A. van der Plas)
Honderd jaar boemelen
(Dick J. de Jong)

(UITVERKOCHT)

sportschool

(UITVERKOCHT)

Hardinxveld en Giessenàam
(Flok en Kees de Ruiter)

tijdens de hongerwinter

De Hennepteelt
(P. Verhagen)
Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam
(M.J.A. de Haan, D.J. de Jong en A.C. van der Meijden)
Dijken en dijkdoorbraken
(A. van der Plas)

in Hardinxveld-Giessendam

Aan dIn dijk, over het leven rondom de dijk
(P. Verhagen)
Gemeentehuizen

van Hardinxveld

(UITVERKOCHT)

en Giessendam

(D.J. de Jong)

Wisseling

van de wacht:

gaf A.C.

van der Meijden

ging
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