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C. Ad r i a a n s e
eer t min is ter"
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De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
mag terugzien op een bijzonder geslaagd jubileumjaar. Het sluitstuk daarvan - de expositie
"Hoe was het ook al weer?" - was daarbij een opvallend hoogtepunt met bijna 2.500 bezoekers!
Een hartelijke dank aan allen die hieraan hebben
meegewerkt is dan ook op zijn plaats. Dat geldt
vooral voor de vele leden, die als suppoost
hun sporen hebben verdiend.
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Maar er gebeurde meer in het roerige jaar 1988.
Allereerst was er het boekwerk
"Hardinxveld en de riviervisserij",
dat nog steeds
goed wordt verkocht. Voor het bedrag van f 45,-krijgt men dan ook een boek, dat volgens een
met mij bevriende uitgever eigenlijk f 120,-had moeten kosten~
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Dan was er de kleur-, teken- en verhalenwedstrijd,
waarop helaas maar matig werd gereageerd.
Kennelijk was "de markt" op dat moment verzadigd.
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Ook werd ons de gelegenheid geboden een boekje
samen te stellen over de gemeentehuizen
van
Hardinxveld en Giessendam. Dankzij
Aannemingsbedrijf
B.M. van Houwelingen B.V. en de
gemeente Hardinxveld-Giessendam
kon dit huis aan
huis worden verspreid.
In het najaar begroetten wij de heer
C. Sterrenburg als het 600ste lid, een pracht
mijlpaal.
En last but nog least kon de aankoop van
De Koperen Knop worden gerealiseerd.
Elders in dit
blad leest u daar meer over. Toch wil ik hier
nog iets over ons museum zeggen.
Wij krijgen als Historische Vereniging een unieke
gelegenheid om te gaan deelnemen in een prachtig
museum. En dat nog zonder dat wij er een cent in
behoeven te steken! Alles wat wij aan het museum
gaan geven, gebeurt op bruikleenbasis.
Dit om de
zaken op de juiste wijze gèscheiden te houden,
45
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van
Hardinxveld en Giessendam. Dankzij
Aannemingsbedrijf
B.M. van Houwelingen B.V. en de
gemeente Hardinxveld-Giessendam
kon dit huis aan
huis worden verspreid.
In het najaar begroetten wij de heer
C. Sterrenburg als het 600ste lid, een pracht
mij lpaal.
En last but nog least kon de aankoop van
De Koperen Knop worden gerealiseerd.
Elders in dit
blad leest u daar meer over. Toch wil ik hier
nog iets over ons museum zeggen.
Wij krijgen als Historische Vereniging een unieke
gelegenheid om te gaan deelnemen in een prachtig
museum. En dat nog zonder dat wij er een cent in
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Dit om de
zaken op de juiste wijze gèscheiden te houden,
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zo ls al met de gehele
mus um is gebeurd.

constructie

rondom

het

E n voorbeeld daarvan is het eigen bestuur, dat
het museum al heeft. Bewust hebben wij de
exploitatie van het museum buiten ons bestuur
g houden, want dan zouden de andere aktiviteiten
naar de achtergrond worden geschoven.
Bij het vele werk dat ons bestuur al voor het
museum heeft gedaan - en nog doet - valt het
reageren van onze leden wat tegen. Wij rekenden
op een gemiddelde donatie van f 10,-- per lid.
Wij krijgen - tot nu toe - gemiddeld f 2,50
per lid. Nog geen 10% van de leden heeft een
jaarlijkse donatie toegezegd. De verzoeken om
daadwerkelijke
hulp hebben geresulteerd
in een
minimaal aantal positieve reakties, die op één
hand te tellen zijn.
Bovendien worden er door niet-leden van onze
vereniging ook nog eens de nodige
diensten verricht.

hand-

Kennelijk speelt de onbekendheid met
De Koperen Knop een rol bij de weinige reakties.
Om aan dit probleem tegemoet te komen, wordt
u over enige tijd in de gelegenheid gesteld
met De Koperen Knop kennis te maken. Leden
van ons bestuur zullen u daarbij wegwijs maken
in het gebouwen
meer vertellen over de toch
wel ingewikkelde constructie, die er
organisatorisch
bestaat.
Laten

wij met elkaar een museum gaan inrichten,
de inwoners van Hardinxveld-Giessendam
trots op kunnen zijn, waar men regelmatig
positief over zal schrijven. Ik reken op een
ieders inzet, in welke vorm dit dan ook mag zijn.
W~dr

Dick de Jong

De

Koperen

Knop

tijdens

de gondelvaart.

en span-

MUSEUM

DE KOPEREN

KNOP

Eindelijk
is er een goede gelegenheid
om eens precies
te vertellen
wat er nu allemaal
aan de hand is rondom
het in oprichting
zijnde
museum
De Koperen
Knop.
In de volksmond doen allerlei
verhalen
de ronde,
die hoognodig
uit
de wereld
geholpen
moeten worden.
Die verhalen
zijn wellicht
het
gevolg
van de wat ingewikkelde
constructie,
die rondom
het museum
is bedacht.
Die ingewikkeldheid
valt overigens
best mee.
Er zijn

drie

organen:

1. Stichting
Eigenaren
van de Koperen
2. Stichting
Vrienden
van de Koperen
3. Museumcommissie
De Koperen
Knop.

Knop.
Knop.

~~_Q~~!~~!!~Q_~~~-~~-~!!~~!!~Q_~!Q~~~~~~
De al jaren bestaande
wens van leden en bestuur
om te komen tot een
eigen museum
in Hardinxveld-Giessendam,
werd twee jaar geleden
vertaald in de oprichting
van een museumcommissie.
Deze commissie,die
tot taak had de mogelijkheden
voor een museum
te onderzoeken,
kwam
ten slotte met het advies,
dat een museum
alleen kon worden
gestart
met financi~le
hulp van het bedrijfsleven.
Dit betekende
dat de
lokatie
van dien aard diende
te zijn, dat het bedrijfsleven
erin
was geïnteresseerd.
In die tijd kwam De Koperen
Knop te koop en er volgden
vrijblijvende
onderhandelingen
tussen
de museumcommis~ie
en de eigenaar
van deze
monumentale
boerderij.
De laatste
bleek bereid
een geheel nieuwe

4

v ougpr~Js

te accepteren,
waardoor
niet alleen
het pand kon worden
ook een groot deel van de waardevolle
specifiek
Alblasserwaardse
gebruiksvoorwerpen,
die zich in het pand bevinden.
Bovendien
is er nog een groot bedrag
beschikbaar
voor de voor de
11; uwe functie
noodzakelijke
aanpassingen
van het interieur.

III:lng ko ht, maar

Met dit gegeven
werden
naast de iniatiefnemers,
onze leden de heer
M.B. Vogel en de heer H.A. de Kok - de toenmalige
eigenaar
van De
Koperen
Knop - zes industriëlen
gevonden,
die ook wilden
participeren. Dit zijn de heren J. Boerman,
K. Damen,
A. de Kok, G. van
Noordenne,
J. Timmer
en J. van Vliet.
Gezamenlijk
vormen
zij het
bestuur
van de Stichting
Eigenaren
van De Koperen
Kriop.
De stichting
stelt het pand met omliggende
terreinen
om niet ter
beschikking
aan de exploitant
van het museum.
De enige restrictie
daarbij
is, dat ze als eigenaar
van het pand maximaal
tweemaal
per
jaar een zakenrelatie
mogen ontmoeten.
Dit moet dan wel passen in
het jaarprogramma
van het museum.
Als we bedenken
dat de eigenaren
ook nog eens het groot onderhoud
en de vaste lasten
voor hun rekening
nemen,
is er wel sprake
van
een bijzonder
grote gift!

1I"t: tweede
echalon
van de organisatie
vormd door deze exploitatiestichting.
wordt gevormd
door:
Mr. J.L. Evertse
A. Dubbeldam-van
der
T. Huisman
J. van Houwelingen
D.J.

de Jong

J.C.

Borsje

F.A.

Sturm-de

J.

van

Waal

van

rondom
het museum
wordt geHet bestuur
van de stichting

Dijk

voorzitter
secretaresse
penningmeester
namens
het bedrijfsleven,
tevens
vice-voorzitter
namens
de Historische
Vereniging
namens
de Stichting
Dorpsbehoud
namens de Museumcommissie

Boer

Vliet

namens

de

Stichting

Eigenaren

De taak van dit bestuur
is vrij duidelijk:
zorgdragen
voor de
exploitatie
van het museum.
Aan de Museumcommissie
dient een
budget
te worden
verstrekt,
terwijl
er ook kosten
zijn als
gas,
electriciteit,
water,
schoonmaak,
telefoon,
dokumentatie,
voorlichting,
enzovoort.
liet bestuur
moet derhalve
zorgen dat er jaarlijks
voldoende
geld
binnenkomt
voor de financiering
van deze uitgaven.
Deze inkomsten
bestaan
uit sponsoring
van bedrijven
(een bedrag
van f. 1.000,-per jaar),
bijdragen
van particuliere
donateurs,
terwijl
de gemeente
Hardinxveld-Giessendam
voor het eerste
jaar
wil zorgen
voor een sluitpost.
De subsidie
voor de volgende
jaren
wordt bepaald
aan de hand van de te organiseren
activiteiten.
Een belangrijke
taak van de Stichting
Vrienden
is ook het houden
van toezicht
op de activiteiten
van de Museumcommissie.
DE MUSEUMCOMMISSIE

DE KOPEREN

KNOP

De onder verantwoordelijkheid
van de Stichting
Vrienden
van De
Koperen
Knop ressorterende
Museumcommissie
krijgt
in I, t geheel
een zwaarwegende
taak. In deze commissie
hebben
p" fllllltal
personen
zitting,
die zijn gevraagd
op basis van 11\111 r pccifieke
kennis
en achtergrond.

Het gaat hierbij
om de volgende
vakgebieden:
oudheidkunde,
kunst,
muziek,
de public relations,
huishoudelijke
zaken en dergelijke.
De commissie
heeft de taak een jaar programma
op te stelle,
dat
met het bestuur
van de Stichting
Vrienden
wordt doorgesproken.
Dan volgt het uitvoeren
van het jaarprogramma,
dat ook voor rekening van de commissie
komt. Bij het inrichten
en verzorgen
van
exposities
kan de commissie
zich laten bijstaan
door werkgroepen.
Bovendien
komt hier het geven van bekendheid
aan de exposities
en
het aanstellen
van suppoosten
en andere
vrijwilligers
bij.
Een veelomvattende,
maar ongetwijfeld
leuke taak, die zal worden
verricht
door tien tot twaalf personen.

~QQ~~~~~~!~~~-~~~~~~~!~~~~-~~~-~~!_~~~~
Er zijn twee belangrijke
redenen,
waarom
De Koperen
Knop intern
moet worden
aangepast
aan de nieuwe
functie:
1. De gestelde
wettelijke
eisen en de wensen
van het publiek.
2. De ~ens van de eigenaren
om een beheerderswoning
te
creeren.
Daarnaast
zijn er nog wat activiteiten
nodig in het kader van
groot onderhoud.
De wettelijke
eisen,
waaraan
moet worden
voldaan,
betreffen
voornamelijk
brand preventieve
maatregelen
(noodverlichting,
vluchtroutes,
brandwerende
bekleding
van de rieten
kap) en
warmte-isolerende
activiteiten.
De andere aanpassingen
voor het museum
zijn het vernieuwen
van de
bestaande
toiletten
tot herenen damestoilet,
het verbeteren
van
de toegang
naar de verschillende
kamers,
optimaliseren
van de
beveiliging,
het maken van een informatiehoek,
het verstevigen
van de bestaande
zoldervloeren,
enzovoort.
De Koperen
Knop kan dan in een perfecte
staat van onderhoud
in
gebruik
worden
genomen,
waarbij
het bijzonder
geschikt
is gemaakt
voor zijn nieuwe
functie.
Dat er een beheerder
nodig is voor een dergelijk
pand met een
behoorlijke
oppervlakte
aan terreinen,
werd al heel snel onderkend.
Vooral
al? er met vrijwilligers
moet worden
gewerkt
is een
juiste
coordinatie,
vanuit
de basis heel erg belangrijk.
Tijdens
de gesprekken
met de - toen nog toekomstige
- eigenaren
heeft onze voorzitter
een daad gesteld.
Na rijp beraad
met zijn
gezinsleden
heeft hij aangeboden
om de eerste
vijf jaar te willen
optre~~n
als stimulator
om mee te helpen
het museum
van de grond
te krlJgen.
Om deze taak zo goed mogelijk
te kunnen
vervullen
en om in de behoefte
te voorzien
dat er iemand
in het pand zou
wonen oo~ .als h~t nog geen museumfunctie
heeft, is de voorzitter
er met zlJn gezln half augustus
ingetrokken.
Dit betekent
dat er
voor hem voOrlOpl&
geen tijd zal zijn voor historisch
onderzoek
laat s~aan het schrijven
van boekjes.
'
Het felt dat de voorzitter
in De Koperen
Knop woont betekent
overi~ens wel dat de belangen
van onze vereniging
optimaal
worden
lngebracht.
Ook

straks

als

hij

zal

verhuizen

naar

de achterzijde

van

het

pand.

~~!_~~_~~~!_~~~~~~EN
Zodra er toestemming
is van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg
zal eenaanvang
worden
genomen
met de aanpassingswerkzaamheden.
Als alles naar wens ~erloopt
kan het museum
nog in het voorjaar
worden
geopend.
Of dlt haalbaar
is, ~s thans nog niet bekend
zeker nu er problemen
zijn in het kader van de "bestemmingswijzi-
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De commissie
heeft de taak een jaar programma
op te stelle,
dat
met het bestuur
van de Stichting
Vrienden
wordt doorgesproken.
Dan volgt het uitvoeren
van het jaarprogramma,
dat ook voor rekening van de commissie
komt. Bij het inrichten
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van
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kan de commissie
zich laten bijstaan
door werkgroepen.
Bovendien
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en andere
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Er zijn twee belangrijke
redenen,
waarom
De Koperen
Knop intern
moet worden
aangepast
aan de nieuwe
functie:
De gestelde
wettelijke
eisen en de wensen
van het publiek.
2. De ~ens van de eigenaren
om een beheerderswoning
te
creeren.

1.

Daarnaast
zijn er nog wat activiteiten
nodig in het kader van
groot onderhoud.
De wettelijke
eisen,
waaraan
moet worden
voldaan,
betreffen
voornamelijk
brand preventieve
maatregelen
(noodverlichting,
vluchtroutes,
brandwerende
bekleding
van de rieten
kap) en
warmte-isolerende
activiteiten.
De andere
aanpassingen
voor het museum
zijn het vernieuwen
van de
bestaande
toiletten
tot heren- en damestoilet,
het verbeteren
van
de toegang
naar de verschillende
kamers,
optimaliseren
van de
beveiliging,
het maken van een informatiehoek,
het verstevigen
van de bestaande
zoldervloeren,
enzovoort.
De Koperen
Knop kan dan in een perfecte
staat van onderhoud
in
gebruik
worden
genomen,
waarbij
het bijzonder
geschikt
is gemaakt
voor zijn nieuwe
functie.
Dat er een beheerder
nodig is voor een dergelijk
pand met een
behoorlijke
oppervlakte
aan terreinen,
werd al heel snel onderkend.
Vooral
al~ er met vrijwilligers
moet worden
gewerkt
is een
juiste
coordinatie,
vanuit
de basis heel erg belangrijk.
Tijdens
de gesprekken
met de - toen nog toekomstige
- eigenaren
heeft onze voorzitter
een daad gesteld.
Na rijp beraad
met zijn
gez~nsleden
heeft hij aangeboden
om de eerste
vijf jaar te willen
optreden
als stimulator
om mee te helpen
het museum
van de grond
te kri~gen.
Om deze taak zo goed mogelijk
te kunnen
vervullen
en om ~n de behoefte
te voorzien
dat er iemand in het pand zou
wonen oo~ .als h:t nog geen museumfunctie
heeft,
is de voorzitter
er met z~Jn gez~~ half augustus
ingetrokken.
Dit betekent
dat er
~oor hem voorlop~g
geen tijd zal zijn voor historisch
onderzoek
aat s~aan het schrijven
van boekjes.
Het fe~t dat de voorzitter
in De Koperen
Knop woont betekent
overi~ens wel dat de belangen
van onze vereniging
optimaal
worden
~ngebracht.
Ook

straks

als

hij

zal

verhuizen

naar

de achterzijde

van

het

pand.

WAT
ER GAAT GEBEUREN
-------------------Zodra

er

toestemming

is van

de Rijksdienst

voor

de Monumentenzor

~~l e~~aanvang
worden
genomen
met de aanpassingswerkzaamheden.
s a
es naar wens ~erloopt
kan het museum
nog in het voorjaar
worden
geopend.
Of d~t haalbaar
is, ~s thans nog niet bekend
zeker nu er problemen
zijn in het kader van de "bestemmingswijzi-

g
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ging".
Hoe het ook ZlJ, de opening
zal gepaard
gaan met een
tjke expositie,
waarovernog
nadere
informati~
volgt.
,
liet museum gaat na gereedkomen
van de verbouw1ng
besch1kken

belangover:

I.

Een deftige
boerenwoning
met stijlkamer.
2. Een permanente
expositieruimte
in de hal.
,
3. Een expositieruimte
voor wisselende
tentoonstell1ngen.
,In deze
ruimte _ maar trouwens
ook in de hal - zullen ook de e1gendo~men
van onze vereniging
te bezichten
zijn. Daarnaas~
worden
hier regelmatig
wisselexposities
worden,~eorgan1seerd
met interessenate
thema's.
Enkele
van de mogel1Jke
onderwerpen
zijn: landbouw,
ijsvermaak,
veeteelt,
natuurbe~eer".
moderne
beeldhouwwerken,
fruitrassen
van vroeger,
sch1lder1Jen,
enzovoort.
4. Een diapresentatieannex vergaderruimte.
.
5. Een buitenterrein
met terras,
theehuis,
wagenschuur,
en tU1n.
6. Een boomgaard
met hoogstamvruchtbomen,
waa~onder
oude rassen.
7. Een kleine weide
voor schapen
en ander kle1n ~ee,
,,
Daa;naast
zijn er plannen
voor andere
opstallen,
zoals ~~n smeder1J.
een hoepmake~sschuur,
een grotere
wagenschuur
en dergel1Jk~.
,Ook
oen timmermanswerkplaats,
waar de eigendommen
van de,~eren1g1ng
kunnen
worden
gerestaureerd,
staat nog op de wenSenl1jst.
We mogen als vereniging
erg blij zijn met dit museum.
Op deze manier krijgen
wij gelegenheid
om onze bezittingen
aan de~vergetelheid te ~ntrukken.
U als lid krijgt
samen met andere
ge1nteresseerden de unieke kans om te genieten
van de zaken die het voorgeslacht
ons heeft nagelaten.
Het bestuur.

aktiviteiten
PRESENTATIE

"HARDINXVELD

EN DE RIVIERVISSERIJ"

Op 10 mei 1988 was het eindelijk zover, dat het boek
over de riviervisserij
kon worden gepresenteerd.
Twee jaren van voorbereiding
konden worden
afgesloten. Het resultaat kent u.
In zijn toespraak schetste de hoofdauteur
boek dit met de volgende limerick:

van het

Vijf zalmen hebben over Hardinxveld
De historie te boek gesteld
Van de vissers en de rivier
En al het verdere vangstvertier
Alle zalmen zijn nu uitverteld.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de heer
B. van Wouwe, burgemeester van Hardinxveld-Giessendam,
die nadien lovende woorden had voor de vele
aktiviteiten

van onze Vereniging.

Het boek is nog steeds
adressen:

te koop op de volgende

- Historisch Informatie Centrum,
Buitendams 4,
elke zaterdagmorgen
van 10.00 - 12.00 uur
IJzerwinkel van de heer Coenraads
buurt te Boven-Hardinxveld
Rivierdijk
winkel

344, tijdens

op de

openingstijden

Bondsspaarbank,
Peulenstraat
tijdens kantooruren

240,

- secretariaat Historische Vereniging,
Buitendams 77, maandag t/m zaterdag

'I' I .1'<I
I

'd)

I vi"

lil

V

l',t'il" I

s
I

en de
van "Hardinxveld
sentatie
Wauwe
Van
r-Lj" raakte burgemeester
111
I'
'0
oud visser T. Klop.

De prijs bedraagt f 45,--. Bij toezending worden
de verpakkingsen verzendkosten
van f 10,-- doorberekend.

pr

Een woord van dank gaat uit naar de heer Coenraads,
die mag worden beschouwd als hoofdverkoper
van "Hardinxveld en de Riviervisserij".
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WEDSTRIJDEN

TIENJARIG

Deze wedstrijd
1. voor

kende verschillende

de kleinsten

2. voor ouderen
wedstrijd
3. voor

BESTAAN

een kleurwedstrijd

en volwassene~een

dezelfde

categorieën:

groep

teken-

een verhalenwedstrijd

Hoewel de respons op de laatste twee wedstrijden
aan de matige kant was, konden toch voor elke
categorie drie prijzen worden toegekend:
1e prijs waardebon
2e prijs waardebon
3e prijs waardebon

van f 50,-van f 30,-van f 20,--

Bij de kleurwedstrijd
was er bovendien een eervolle vermelding
(waardebon van f 10,--).
Deze prijzen werden beschikbaar gesteld door de
Rabobank Hardinxveld-Giessendam,
waarvoor nogmaals
hartelijk dank. Eigenlijk stelde de Rabobank
f 350,-- beschikbaar, maar voor het resterende
bedrag werden bloemen voor de juryleden gekocht.
Onderstaand en op de volgende
uitslagen van de wedstrijden:

pagina's

de

~._K~e~r~e9s!r~j9
Het inkleuren van de plaat van het pand
"Kastanjehof"
(Peulenstraat 1) werd gejureerd
door de dames Borsje en Van Houwelingen.
1e prijs:

Pieter van der Linden (9 jaar)
Koningin Wilhelminalaan
20

2e prijs:

Cor van Vliet (5 jaar)
Nieuweweg 233

3e prijs:

Marina Verschoor
Sluisweg 1

eervolle

I n \ y; n
11

I I

j

n

te ken

i ngen.

vermelding:
Niek van Lopik
Damstraat 1

(4 jaar)

(9 jaar)
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~._T~k~n~e~s~r~j~
Ook hier bestond de jury uit de dames Borsje
en Van Houwelingen,
die tot de volgende conclusie
kwamen:

G'edieht.
Veel schoeisel

liep ik ooit kapot

van Binnendams

naar Rehoboth,

de plaats waar nUv're pedagogen
1e prijs:

de heer G.C. Ambachtsheer
Schoef 9

mUn kennis

trachtten

te verhogen.

Ach, had ik toch Welis'
2e prijs:

Laura Korevaar
Zwijnskade 22

tUdmachien

om die t~d nog eens weer
terug

te blikken

te zien,

in de jaren

toen er nog "ferme knapen"
3e prijs:

Arjanne de Jong
Wilhelminalaan
45 te Giessenburg

En zie, een Christmas'

waren ••••

Carrol geest

liet mU weer zien wat is geweest!
~._v~r~ale~w~d~tEijd
De jury hiervan bestond uit mevrouw Strop en de
heren De Ruiter en Verdonk. De uitslag was als
volgt, waarbij de motivatie van de jury is vermeld:

'k Ging weer naar school door groene dreven,
langs smalle

wegen, niet vergeven

van het motorische
1e prijs
Gedicht - de heer W. Leeuwis
Van Delftstraat
14 te Giessenburg
De sterke vorm van deze in niet onverdienstelijke
dichtvorm gegoten he~inneringen
van een schooljongen liggen ongetwijfeld
in de knappe sfeertekening. De dichter schildert ons een landschap
voor ogen waar druk autoverkeer ontbreekt en
waar de rust van de zonnige zomerdag het toelaat
vanuit de verte het getingel te horen dat
ontstaat wanneer de smeden Dukel en Meerkerk
hun aambeelden bespelen. Kortom, Giessendam
v n meer dan vijftig jaar terug.
1':<"'11 mooi
stukje werk.

geweld

dat nu ons in zUn dwangbuis
Ter duid'IUkheid

moet ik verklaren:

we gaan van nu min vUftig
Het schoolgaan

wordt

ervaren

als op de kerk de ooievaren
teruggekeerd

zUn uit het zuiden

om 't lentefeest

hiér in te luiden.

Maar meer nog wordt

het hart gekrenkt

als het de hooilanden

gedenkt

waar zeis en maaimachine

"Hooibouw!"
I

jaren.

als wreed

het feest der feesten

I

knelt.

beide

voorbereiden:

Hoe ik als jongen

om mee te rUden

op de krak, '

~nak
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een vrouw met het uitzonderlUk
(Vreemd,
Git

dat hoewel

woo~d

[eleund

zeer ter tale

ontbreekt

tegen

om ons te activeren in het pover pogen
.)
het grondprinciep van 't lezen te verstaan

in de van Dele)

het hOCl,

dat touwen

door

en polderboom

tesa~en

Ach, wie'geen

weet heeft van zo'n rit

kan zelfs
~t~ak3

Dat u,

IS I t" hooichie-trappen"

~Hnneer

aangebroken:

waren

't

smakt

h(

~rinken

van

staan

zich de boer verplicht

ons (voor wie~s

't

t ..

ln

Maar eerst wacht
de b2Sis aller
~at hier begint

hem de school,

voor

',~o",rr
,,1 kl~d~r
'..l
-."b a.~_
c.~

met a-aa-aap

m~ diep ontzag

waar rekenen

en le~en,

Ik werd weer neerge2et

en oom en eer.

geest

thuis getoond

en klaar diep in m'n brein gegerift,

uit de losse hand, dus niks geen overtrekken!

u iets herkent

't

en voor juffen,

is niet

om uit te stuff'en!

v66r in de eerste klas

van juff~ouw

Hoeflaak

dan zUn we wellicht

vuur met schrUven

bezig was

in onze volle klas.

van wat u aanstonds

't Is heerlUk
waardoor

lenteweer;

leest

was;

gezwollen

in Dr. Graftd~ks

in de sloot kabb'lend

diepe

geslopen.

zucht

borstkas

lucht.

bomen}
het water

stromen.

in de verte als Dukel of Meerkerk

hun aambeelden

bespelen

aan de stil~het

om daarin

open

naar binnen kom~

een enk'le

aqn een door inspanning

't Getingel

van geest.

wUd staan de ramen

kroontjespen;

en uit de welpUp

geeft

gelUkgestemd

de geur van lentebloei

Soms krasteen
geeft

mensen,

De bDen hoor je zoemen

weer herbeleef

voor meesters

't werk door hen verzet;

ile 21tUd het domein

Korevaar.

aan hem wordt onderwezen,

Nu ik dat ioor die goede
vervult

l·O'"
11._

te smachten:

te gaan hooien met Willem

kennis

blUven:

op een half blad uit een schrift

wan \3ak de stil~hoorbaar

naar zaterdag

d' e OC..
hte nv'" Wl'"t:: wee'". '.I

om aan de Kweldam

mochten

en die~ in zUn gedachten

loopt ht met heel zUn wezen

. s t,aa-le
d,an

schrUven

met lof en eef'" beloond.

Als ieder kind vol heilig

Indien
voort

die verborgen

waarderen!

Ik nog deze informatie, moet verstrekken:

we schreven

bier.

mee ooit hoog genoeg

van ons aarzelende

streepjes

duidelUk

waarbU

plezier?)

zelf gebrouwen

Zo stapt ons knaapje

voor te gaan.

het lezen mU te leren}

dus met trots den volke

De bibberige

~oor al het werk door ons verricht
cn laat

ons daarin

en nergens

geen schatten

en er,thousiast

verse hooi weg zakt.

Wie weet voelt

juf, vermocht

zU werden

in je maag

je naar beneden

0

De oerproducten

10/ en naar omlaag

en diep in

en in mimiek

dat kan ik nooit

hoe ddt zit!

als het voer is opgestoker

zodat het kriebelt

in gebaar

hou'en.

niet gissen

De balken

vermogen

in

't

accent

zuiver en volmaakt

kader van hun werk
dat we nog net beho~ven
van vrede

iets te proeven.
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Nog wakker
8en

wordend

in 't verl~den

'k met een schok weer in het heden.

H(12Hel normaliter

vrij nu"hter

ffi0etik bekennen,

zU het schuchter,

dat ik dit uittredingservaren
nog steeds
De sfeer

tracht

te verklaren.

is mU nog niet ontschoten,

ligt veilig
want

vergeefs

De heer L. Punt
die samen met
mevrouw
J. van
Rossum-Trapman
de leiding
had
over de suppoosten, tekent het
gastenboek.

'tis

in m'n hart
de sleutel

naar het verloren

besloten,

voor een reis

paradt~.

(Ik neem voor dit wat vreemd
veiligheidshalve

vervoer

een retour)

Komt deze ttdgeest

nog eens aan

dan zal ik zeker weer mee gaan.
Als het wellicht

u wel zou ltken

om mét die geest

terug

dan

't
wordt

u

wel bekend

te kUken

C. Adriaanse
en G. en J. Stam aan het
hoepmaken
in de kamer van de burgemeester.

gemaakt

als ht mt weer heeft aangeraakt
en maken

wt v~nuit

een sfeer-uitstapje

het heden
naar

2e PrJ.]S
Jaonus op vrijersvoeten

8

't verleden.

- de heer W. de Leeuwerk
Jupiterstraat
149

Veel waardering had de jury voor de grote zorg
die de schrijver aan het dialekt heeft besteed.
Het dialekt wordt consequent origineel toegepast
zonder gebruik te maken van moderne leenwoorden,
waardoor het verhaal zeer authentiek overkomt.
Er komen in dit werkstuk diverse oude, haast
59

vergeten woorden voor, waar onderzoekers
dialekt vast heel blij mee zullen zijn.

van het

jong

nechie,

Het schijnt dat de heer De Leeuwerk getuige
begeleidend
schrijven nog meer interessante
verhalen in portefeuille
heeft.
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d'r

was

wandeling

hoore.
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vong.

Jaonussie!

~

Bennekum
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~--~--------------------------------------
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3e prijs
De Fop Smit, mijn vader

Mijn moeder
had ons naar het Lange Veer gestuurd,
naar de boot, om mijn
af te halen, maar hij kwam niet met die boot mee vanwege
zijn vergeefse
met de klok. Toen hij later wel thuis kwam, was hij vreselijk
moe. Haar

en de klok mevrouw T. Tak
Peulenlaan 105

hebben
Totdat

De Jury had vooral waardering voor de
vrijmoedigheid
om op spontane wijze een jeugdherinnering
op papier te zetten. Wanneer
meer mensen op deze wijze op de verhalenwedstrijd
hadden gereageerd,
zou het aantal inzendingen
ongetwijfeld veel hoger zijn geweest.

EEN

ECHT

DE FOP

GEBEURD

SMIT,

VADER

EN DE KLOK

Mijn vader was geboren
in de Hoekse Waard,
in het dorp
het jaar 1882. Toen deze geschiedenis
plaats vond, was
een jaar of tien, dus zo'n 57 jaar geleden.
Dus, zoals

's-Gravendeel
in
ik zelf omstreeks
ik al schreef,
kwam

mijn vader van 's-Gravendeel
en zoals het een goede zoon betaamt,
ging
hij elke 14 dagen zijn ouders en broer bezoeken,
die daar waren blijven
En kwam er altijd
oma werd genoemd.

wel

Dus

14 dagen

waren

er weer

een

snoepje

mee,

om en was

van

het

opoes,

weer

tijd

zoals

om

in die

zijn

tijd

uitstapje

En deze keer kreeg
Maar hij moest wel
elke dag opgewonden
dan bleef hij stil

wonen.

te

Gorkum naar Rotterdam.
En aan het Lange Veer,
was de aanlegplaats
om op te stappen.
Zo ook deze keer,
mee ging naar Dordrecht
om verder
te reizen om zijn

hij van opoe en opa een klok mee, die hij graag wilde hebben.
gemaakt worden.
Het was echt een aparte
klok. Hij moest
worden.
Er zaten twee gewichten
boven in. Kwamen ze onder in,
staan. Dus mijn opoe deed de klok in een bont kussensloop

en de gewichten
in een broodzakje
dat vroeger
veel werd gebruikt.
vader op stap met de klok, naar een klokkenmaker
in Dordrecht.

En mijn

Toen werd er besloten
om over 14 dagen de klok weer op te halen, als
ouders
weer ging bezoeken.
Zo gezegd,
zo gedaan.
Na het familiebezoek
naar de klokkenmaker.
En nu komt het mooiste
van het verhaal,
want,
toen mijn vader afger~kend
had en de klok
hij op weg naar de aanlegsteiger
om weer
de Fop Smit. Bijna bij de bobt dacht hij:
zakje met gewichten
niet". Weer terug met
waar hij wat kwaad uitviel:- "Man, ik heb
Maar de gewichten
zaten boven in de klok
dat eind weer teruggelopen.
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ik echt

niet

weten.

Dit

was

mijn

verhaal

dan

Mijn
over

ouders

leven

de Fop

BIJDRAGE

Wij hebben de klok nog lang gehad.
verkocht.
Waar hij terechtgekomen
is,

Smit,

al

lang

mijn

niet

vader

meer.
en de klok.

NOODZAAK!

Bij dit mededelingenblad
is een acceptgiro
gevoegd.
Deze is bedoeld
voor de vrijwillige
bijdrage,
waar wij u éénmaal
per jaar om vragen.
Wij moeten helaas dit jaar een erg dringend
beroep doen op uw portemonnee.
Het afgelopen
jaar was voor het bestuur
een druk jaar. De
vele activiteiten
hebben geld gekost.
De
inhoud van de giftenbus
op de expositie
viel
jammergenoeg
tegen.

een

maken.
En dan ging hij niet met de trein, maar met de vertrouwde
raderboot,
die in de volksmond
de "Fop Smit" werd genoemd.
Ik heb zo'n idee dat hij
naar de rederij heette,
waarvoor
die boten voeren.
Eén naam kan ik mij
nog herinneren,
dat was de naam "President
Stein".
De Fop Smit voer dan van
dat nu nog bestaat,
daar
toen mijn vader ook weer
ouders
te gaan bezoeken.

zou

VRIJWILLIGE

VERHAAL

MIJN

wij er nog dikwijls
om gelachen.
ik hem later via een kennis heb

vader
reis
later

hij zijn
op weg

weer in het bonte sloop zat, ging
naar Hardinxveld
terug te keren met
"Verroest
nog aan toe, nu heb ik het
de klok, naar de klokkenmaker,
mijn gewichten
van de klok niet gehad".
gedraaid.
Dus had hij voor niets

De vereniging
moet echter verder.
Voortgaan
met haar activiteiten,
terwijl
de kosten
blijven
stijgen.
E~n voorbeeld
daarvan:
de steeds stijgende
drukkosten.
Mede daarom
moesten
W1J de afgelopen
ledenvergadering
vragen om de minimum-contributie
te verhogen
naar f.
17,50 (jeugdleden
en 65-plussers
f. 12,50). Een zeer bescheiden
bedrag als we
kijken naar onze zusterverenigingen
in de
regio. Bovendien
worden daar heel wat minder
publikaties
uitgebracht
dan bij ons.
Het bestuur
rekent op uw gulle giften.
Tot nu toe is het met de vrijwillige
bijdragen
altijd voor elkaar gekomen.
Laat het opvallend
actieve
jubileumjaar
1988 daar met kop en
schoudeers
bovenuit
steken!
Alvast heel hartelijke
dank.
Ret

bestuur.
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DE EXPOSITIE

"HOE WAS HET OOK AL WEER

... ?"

Een absoluut hoogtepunt vormde de expositie
in het voormalige gemeentehuis van onze gemeente.
Bijna 2.500 bezoekers maakten van de gelegenheid
gebruik om de eigendommen van de Vereniging te
bekijken en om op waardige wijze afscheid te
nemen van het gemeentehuis.
Opvallend hierbij was, dat er door verschillende
bezoekers werd gevraagd wat er met de stoelen
gebeurde, waarop zij destijds tijdens hun
huwelijksplechtigheid
hadden gezeten. Gelukkig
kunnen wij hier schrijven dat die inmiddels
in het bezit zijn van onze Vereniging.
Tijdens de openingsplechtigheid
op
16 september schetste minister Brinkman - lid
van onze Vereniging - dat hij tijdens een rit
door Hardinxveld-Giessendam
had gemerkt dat er
zo weinig van de eer langs waardevolle panden
was behouden. Hij wees daarbij met een waarschuwende vinger in de richting van het
gemeentebestuur~
Dat de expositie een zo geslaagd evenement
werd, kwam mede door de inzet van de gevraagde
"suppoosten"
(de heren Van Aken, Alblas, Boer,
Brandwijk, De Bruin, Van Gelder, Heykoop,
Klomp, Klop, Nomen, Parel, Van der Plas, Punt,
Van Wingerden, De Wit, Holster, Den Uil,
Klop, Den Breejen en de dames
Blokland-van Dommelen, Van den Boutvan den Boogaard, Hogewoning, Kazen-Stout,
Koning-van de Bree, Van der Wiel-de Rover,
Breedveld, Van Lopik-de Jong, Van Rossum-Trapman
en Dubbeldam-van
detWaal van Dijk).

De expositie
werd
bezocht.
Hieronder
alle basisscholen
66

door bijna 2.500
waren leerlingen
in ons dorp.

personen
van bijna

Daarnaast willen wij nog even noemen
mevrouw De Haan-van Rees, die alle fraaie boeketten,
die her en der door het gebouw verspreid stonden,
heeft verzorgd.
Vermeldenswaard

is ook dat de expositie

werd
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bezocht door bijna alle basisscholen
in de gemeente.
De jeugdige bezoekers kregen daarbij een vragenformulier over de expositie en een pen uitgereikt.
De jeugd - die de toekomst heeft - was bijzonder
enthousiast.
Het alleraardigste
van de expositie was de
hoepmakerij,
ingericht in de voormalige
burgemeesterskamer.
Daar waren C. Adriaanse,
de gebroeders
J. stam en G. stam en J. Tromp
regelmatig aan het hoepen maken. Er werd niet
alleen gewerkt, ook "gemauwd".
Twee van de mooiste
volgen:

uitspraken

"Die ut hardste waerkten,
klainste huisies"
"Vaifentwintig
(hoepen)
is un duzentie"

'I

laten wij graag

weunden

in de

in un bos, veertug

Wij mogen terugzien op een goede
Alle medewerkers hartelijk dank:
BOEKJE

I

en fijne

expositie.

worden geteld. Hierbij bleek dat de heer
B. van Wouwe, burgemeester van Hardinxveld-Giessendam,
het 591ste lid was geworden.

OVER GEMEENTEHUIZEN
Wij kregen

Op 26 augustus j.l. werd het nieuwe gemeentehuis
van Hardinxveld-Giessendam
officieel geopend.
Ter gelegenheid van dit feit verscheen er bij
onze Vereniging een publikatie, getiteld:
"Gemeentehuizen
van Hardinxveld
en Giessendam".
Dankzij de financiering door
B.V. Aannemingsbedrijf
B. M. van Houwelingen
en de gemeente Hardinxveld-Giessendam
kon deze
uitgave in de gemeente huis aan huis worden
verspreid.
600STE

lid:

uit Boven-Hardinxveld,

raadslid

voor de S.G.P.

Op 7 oktober werd hij met zijn echtgenote uitgenodigd in de stijlkamer van De Koperen Knop,
waar het bestuur hen beiden vergastte op een
geschenkenbon
en een herfstboeket.
BIESBOSCH

EXCURSIE
en leuk was de op 28 mei
door de Biesbosch.

1988 gehouden

LID

Wat al te veFwachten was gebeurde.
Tijdens de expositie "Hoe was het ook al weer ... ?"
werd het 600ste lid ingeschreven. Nauwkeurig werden
alle nieuwe aanmeldingen van een datum en tijdstip
voorzien. Toen alles achter de rug was, kon er
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ook het 600ste

de heer C. Sterrenburg

Leerzaam
excursie
HET

echter

Na afvaart bij de aanlegsteiger
van het Werkendamse
pontje voeren wij in rustig tempo naar de
Spieringsluis.
Voordat wij deze passeerden, werd
een bezoek gebracht aan het schitterende
Biesbosch-museum.
Na een hernieuwde inscheping
genoten de passagiers van een verrukkelijke
lunch.
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Omstreeks 15.00 uur arriveerden WlJ weer in
Boven-Hardinxveld.
Wij konden terugzien op een
interessante vaartocht: Dit blijkt ook wel uit
de hierbij afgebeelde tekeningen van de boot en
van de "horizonvervuiling"
of moeten wij zeggen
van het typische Biesbosch-beeld?

Gezellig
drinken

koffieaan boord.

geresulteerd dat er een brief aan het gemeentebestuur is gezonden. Daarin wordt een dringend
beroep op het gemeentebestuur
gedaan om alles in het
werk te stellen het op de lundelijke monumentenlijst
geregistreerde
gebouw te behouden.
Hoewel wij het er allemaal over eens kunnen zijn
dat dit op de plaats moet gebeuren waar het pand
zich thans bevindt, is de suggestie gedaan dat
het eventueel kan worden verplaatst. Immers, iets
dat elders kan, moet ook in Hardinxveld-Giessendam
kunnen.
Voorlopig zullen wij moeten afwachten
verdere ontwikkelingen
zijn.

DE KOPEREN

KNOP KREEG

EERSTE

wat de

PRIJS

Hoewel dit formeel gezien niet tot de aktiviteiten
van de Vereniging mag worden gerekend, is het toch
vermeldenswaard.
De traditionele Oukerkse gondelvaart leidt tot een enthousiaste tuinverlichting.
Enkele bestuursleden
van onze Vereniging waren
van mening dat ook het toekomstige museum in
het licht moest worden gezet. Met gezamenlijke
inzet en gebruik makend van de aanwezige
" entourage", waaronder een tilbury, werd op deze
wijze de eerste prijs voor de gevels behaald.
Een leuke binnenkomer!

.

BEHOUD

KASTANJEHOF

Rijkswaterstaat
heeft grootse plannen om de op- en
afritten van de AlS te gaan verbeteren. Dit betekent
dat ook het viadukt, dat de Peulen straat met de
Rivierdijk verbindt, moet worden aangepast.
Bovendien speelt een toekomstige verbreding van de
AlS een rol.
Door dit alles

is het pand Peulenstraat
1 gedoemd
Dat zou jammer zijn want
te verdwijnen.
"Kastanjehof"
is een van de laatste aannemerswoningen uit ons dorp.
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Het bestuur heeft zich uitvoerig beraden over wat
haar als vereniging te doen stond. Dit heeft erin

VERANDERING

VERKEERSBORD

Velen ergeren zich al jaren aan de verkeersborden
langs de AlS, waarop de parkeerplaats
"De Bout"
staat aangegeven. Verscheidene malen werd het
bestuur hierop gewezen. Als hierover bij
bepaalde instanties wat werd gezegd, kreeg men
steevast ten antwoord dat noch Rijkswaterstaat,
noch de ANWB hieraan iets zou veranderen.
Ten slotte trok de voorzitter in juni j.l. de
stoute schoenen aan en schreef de ANWB dat
de desbetreffende
schrijfwijze onjuist was.

71

Op 14 oktober j.l. scheef de ANWB terug dat
men bij het vervangen van de borden rekening
houden met de correcte schrijfwijze:
DEN BOUT. Tàch leuk~

zou

GEVRAAGD
1. HERINNERINGEN

REAKTIES
A. Mededelingenblad

10e jaargang,

nr.

1, maart

1988

- Op de oproep in het vorige blad voor iemand die
een drijverschuit
wilde onderhouden,
kwamen
drie positieve reakties. In onderling overleg
is met een van hen de afspraak gemaakt dat hij
de boot voor de Vereniging zal opknappen en
verder onderhouden.
- De vraag
rijksweg

naar de plaats van het proefvak
15 leverde één reaktie op.

- De correspondentiebezorging
prima geregeld.

is inmiddels

voor

weer

- Een tweetal enthousiaste video-makers
reageerde
op de oproep. Naar wij hopen kan hiermede
binnenkort worden gestart.
- Er is nog geen assistentie
de watersnoodramp
1953.
B. Speciaal

Gevraagd

mededelingenblad,

voor

een boek over

september

1988

- De in de derde regel van onder op pagina
genoemde rijshaak is een bandhaak.

27

- Op pagina 33 wordt gesproken over "vissershuisjes" van Stam. Dit moet zijn "vissershuisjes" ervan Exalto.

AAN DE TWEEDE

WERELDOORLOG

In 1990 zal het 50 jaar geleden zijn dat ons land
werd betrokken bij de Tweede Wereldoorlog.
Ons lid,
de heer G. de Heer uit Rotterdam, heeft het idee om
ter gelegenheid daarvan een boekje samen te stellen
In verband hiermede zou hij graag zien, dat degenen
die de periode 1940-1945 bewust hebben meegemaakt,
,hun herinneringen
eens op papier zetten. Weet u
zelf niets, dan is er wellicht iemand in uw omgeving
die dit kan doen. Wij verzoeken u deze herinneringen
door te spelen naar ons secretariaat, waarna de heer
De Heer ze verder zal verwerken.
2. KOPPEN

VOOR MUTSEN

Op de expositie hebben wij een aantal mutsen getoond.
Hiervoor kregen wij van hoedenspeciaalzaak
Den Dikken uit Sliedrecht glazen koppen te leen.
De Vereniging zou graag dergelijke koppen - ze mogen
ook van ander materiaal zijn - in bezit krijgen voor
het museum. Wie heeft er over?
3. GIESSENDAMS

VOLKSLIED

Tijdens de braderie is er gevraagd naar het uit dr'ie
coupletten bestaande Giessendamse volkslied.
Helaas wist niemand van ons bestuur daar iets van af.
Vandaar deze oproep aan de lezers om te reageren,
als men iets van dit volkslied af weet.
4. ETALAGEPOPPEN
Voor het museum zoeken wij enkele etalagepoppen.
Wie van onze lezers weet er nog enkele die wij
kunnen !<rijgen?
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5. SCHRIJVERS

GEVRAAGD

"DEN 30 AUGUSTUS
Het blijkt steeds moeilijker om schrijvers te vinden
voor de uitgaven in de Historische Reeks.
Om die reden hier een algemene oproep aan de lezers.
Misschien heeft u al iets liggen, dat voor
publikatie vatbaar is. Mogelijk heeft u ooit eens
een of ander onderzoek verricht, dat het uitgeven
waard is. Het kan ook zijn, dat u best wilt helpen
bij het samenstellen van een boekje, maar dat u
geen onderwerpen hebt.
Wij zoeken personen die ons willen helpen
uitgaven over de volgende onderwerpen;

bij

st.raatnamen in Hardinxveld-Giessendam

plaatselijke
en andere
Langs

die er vroeger

kunstenaars

STEEN GELEGT

AEN DE KOREMOLEN'
OP GIESSENDAM,
WILLEM
OUWD

DOOR

VAN REES

10 IAEREN."

Onze vraag is nu: wie van de lezers weet waar deze
steen na de afbraak van de molenromp in 1954 is
gebleven? Het kan toch haast niet zo zijn, dat
de steen tegelijk met het overige puin is w.eggevoerd. Waarschijnlijk
is dat de steen is afgevoerd naar iemand die er wel een mooie stoepsteen voor zijn huis in zag. Maar waar is hij dan?

binnenscheepvaart

de vele winkeltjes

DEN EERSTE

1775

waren

Als iemand ons hierover meer
dan graag even een berichtje

uit het verleden

informatie kan geven,
naar het secretariaat.

onderwerpen

deze weg doen wij een dringend

beroep

op u.

7.
Tekenaar Jansen
~----------------Op het dorp zijn verschillende
tekeningen aanwezig,
die gemaakt zijn door een zekere Jansen.
Wie weet wie deze mijnheer of mevrouw Jansen is?

6. KORENMOLEN

DE HOOP

Nog niet zo lang geleden publiceerden
wij in een
van onze mededelingenbladen
een artikeltje over
de stichtingssteen
van de voormalige "Spindersmolen",
die ten noorden van het (ook al voormalige)
station Hardinxveld-Giessendam
heeft gestaan. Deze
steen vermeldde het jaar 1773, het jaar waarin deze
achtkantige molen nieuw werd gebouwd ter vervanging
van de wipwatermolen
die als versleten werd
beschouwd.
Maar ook de korenmolen van Giessendam,"De
HOOp"
genaamd, heeft zo'n stichtingssteen
gehad. In die
steen was de volgende inscriptie aangebracht:
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8 ---------------------Foto's van herbergiers
In verband met een op handen zijnde publikatie
over hotel "De Zwaan" zouden wij graag beschikken
over foto's (portretten) van vroegere herbergiers.
Het gaat om de volgende personen:
1. Cornelis van der Vlies
herbergier van 1844-1886
Sijgje Baan

en zijn echtgenote

2. Reijer Dekker,
schoonzoon van 1, herbergier van
en zijn echtgenote
Sijgje Cornelia van der'Vlies

1886-1902
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3. Cornelis Dekker,
zoon van 2 en zijn echtgenote
Hendrina Walraven,
herbergiers van 1909-1941
4. Arie Assuaris
1941-1957

Delmee

5. Pieter Jacobus
1957-1978

Dirks

VOOR

en echtgenote,

MUSEUM

De magere resultaten
van de vorige oproep
nopen ons bestuur
tot een herhaalde
vraag.
Het museum
De Koperen
Knop kan alleen van
de grond komen met hulp van een groot
aantal vrijwillgers.
Graag doen wij een dringend
beroep op u om
u aan te melden als vrijwilliger.
De werkzaamheden,
die moeten worden
verricht zijn van verschillende
aard. Op dit
moment
zoeken we vooral hulpkrachten
voor
de tuin en voor kleine verbouwingsactiviteiten.
U hoeft hier echt geen vakman voor te zijn,
want er is altijd wel iemand,
die u met
raad en daad wil bijstaan.
Dat het erg gezellig
is om in een kleine
groep regelmatig
wat werk te verrichten
is
al gebleken
bij de onlangs
opgerichte
restauratiewerkgroep,
die zich vooral
bezighoudt
met het opknappen
van inventaris,
dat wij van u hebben gekregen.
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"TOT CONSERVATIE
DE NEGOTIE"

ENDE VERMEERDERINGHE

VAN

en echtgenote,

Indien u uw medewerking wilt verlenen,
graag even een berichtje naar het secretariaat.

VRIJWILLIGERS

boek be s preklng

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht
verscheen een alleraardigst
boekwerkje.
Het eerste deel gaat over de geschiedenis van
de panden Groenmarkt 11 t/m 21, waar de Kamer is
gehuisvest. Het tweede, grotere deel over de
economische ontwikkeling
in het gebied van de
Kamer.
Het boek is als een wetenschappelijke
studie
samengesteld door de Erasmus universiteit te
Rotterdam. Het is prettig leesbaar en goed
geïllustreerd.
Dordrecht
DE STEDE

1988

(100 pag.)

NIEUPOORT

- DEEL

III

Deze derde verzameling bijdragen telt een
aantal interessante onderwerpen: predikantenlijst Remonstrantse
Gemeente Nieuwpoort,
genealogie geslacht Snel, Middeleeuws
Nieuwpoort in de 20e eeuw, beginjaren van de
Boerenleenbank
Langerak-Nieuwpoort,
genealogie
Van Willemswaard,
Nieuwpoort en Langerak op
oude foto's.
148 pag., geïllustreerd.,
f 28,75.
Verkrijgbaar bij de boekhandel.
't DORP
EEN STREEKVERTELLING

UIT DE ALBLASSERWAARD

Onlangs verscheen een herdruk van deze novelle
onze bijna-plaatsgenoot
Jan W. Klijn.
In navolging van anderen (o.a. J.W. Ooms en
C. Baardman), maar op een eigentijdser manier,
vertelt Klijn van het boerenleven
in de
Alblasserwaard.
Maar ook van' de koppige volks-

van
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aard, die wij geneigd zlJn noordelingen
rekenen, terwijl wij zelf soms nog veel
zinniger zijn. Een mooi boekje.

toe te
eigen-

72 pag., geïllustreerd
met foto's en tekeningen.
Verkrijgbaar
in de boekhandel,
f 9,75.

75 JAAR ZORG EN ZEGEN
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
School met de Bijbel te Boven-Hardinxveld
verscheen een gedenkboek onder bovenstaande
titel. Een interessante uitgave, die tot stand
kwam dankzij de inzet van een groot aantal
medewerkers.
Het schetst de geschiedenis van
de school, thans "De Regenboog"geheten
en het
bestuur. Een groot aantal foto's, voorzien van
uitgebreide onderschriften
met namen
completeert het geheel. Dit boek moet iedere
(Boven-) Hardinxvelder
in bezit hebben~
124 pag., f 17,50.
Verkrijgbaar
bij G. Romijn,
te Boven-Hardinxveld.

Rivierdijk
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't GEBEURDE OP AMMERS - IMPRESSIES
GESCHIEDENIS VAN GROOT-AMMERS
Teus L. Korporaal

UIT DE 19E EEUWS~

In dit kloeke boekwerk wordt een beeld geschetst
van een Alblasserwaards
dijkdorp aan de Lek.
Een groot aantal onderwerpen,
gerangschikt
per hoofdstuk, staan borg voor een vrijwel kompleet
verhaal. Het is bijzonder interessant voor
liefhebbers van streekhistorie
Groot-Ammers

1988, geïllustreerd.

PER ATO EN SPOOR - 20 JAAR OMSTREDEN
Jan Erik Grunveld

AUTOBUSHISTORIE

Wie herinnert zich niet de ATO, de autobusonderneming die vanuit Gorkum verschillende
lijndiensten onderhield. Een daarvan liep via
Schelluinen,
"De Buurt", Hardinxveld, Giessendam,
Sliedrecht en "Baanhoek" naar het Papendrechtse
Veer.
Het was deze onderneming die de funktie van de
spoorweghaltes
teniet deed door te: stoppen op een
groot aantal plaatsen. Dit - en nog veel meer staat beschreven in een prima verzorgde uitgave
van de Stichting Matrijs. Het voor ons van
belang zijnde stukje maakt hiervan maar een miniem
deel uit. De rest - over al die andere diensten is echter het lezen meer dan waard. Alleen de
illustraties

al zorgen

Utrecht 1987, ISBN
160 pag.
HOUTZAAGMOLEN
A. Korpel

voor

een uniek boekwerk.

90-70482-53-5,

"ONS GENOEGEN"

f 29,95,

ALBLASSERDAM

Over de historie van deze Alblasserdamse
bedrijfs"molen verscheen in november 1987 een interessant
werkje. Een leuk boekje (76 pagina's), niet
alleen voor molenliefhebbers,
ook voor anderen
heel aardig.
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Aan de hand van hoofdstukken
zoals "opkomst
van de scheepvaart",
"lotgevallen Oude Werf"
en "Verolme start in Alblasserdam"
geeft de auteur
weer dat er heel wat meer in wordt vermeld
dan de geschiedenis van houtzaagmolen
"Ons Genoegen".
Alblasserdam

1987, geillustreerd.

VERLEDEN EN HEDEN
STRAATNAMEN

IN NIEUW-LEKKERLANDSE

In september verscheen bij de
Stichting Publikaties Alblasserwaard
een
alleraardigst
boekje over dit geliefd~
onderwerp. Auteur is de heer A. Nederlof uit
Kinderdijk, die een belangrijk stuk informatie
heeft toegevoegd aan hetgeen reeds bekend
was over Nieuw-Lekkerland.
Lopend in de Fop Smit straat of op de Zijdeweg
wil men best eens weten waar die namen vandaan
komen. Voor historici meestal geen punt,
voor anderen helaas vaak heel nieuw!
Jammer van enkele onvolkomenheden
en het
ontbreken

vah een bronvermelding.

88 pag., geillustreerd
'cekeningen

DANK

AAN

met foto's

~~~~~~~~_!i~_~~!~~~~_~~§§
Ons vorige mededelingenblad
was wat de inhoud
betreft wat afwijkend van wat u gewend bent.
Het was dan ook een jubileumnummer.
Hierin was
echter geen ruimte voor de vaste rubriek
"aanwinsten".
Dit keer is daarom een achterstand weg te werken
waardoor de lijst veel langer is dan doorgaans
het geval is. Daarbij komt nog, dat de
expositie in het voormalig gemeentehuis voor
veel mensen een extra stimulans bleek te zijn
om zaken van histor~sch belang bij onze
Vereniging in bewaring te geven. Vandaar
deze extra lange lijst.
Vlag van de enige tijd geleden opgeheven
Stichting Dorps Gemeenschap
("S.D.G.").
Schenking van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
Stempel van de zangvereniging
"Excelsior,
tegenwoordig
"Volharding".
Schenking van de heer C. van Hattem.

en

DE POSTBEZORGERS

In de loop
van
1988 is er meer dan gebruikelijk
een beroep
gedaan
op de vele
postbezorgers.
Langs
deze
weg willen
wij hen allen
hartelijk
danken
voor
hun
inzet.
Een
speciaal
dankwoord
is op zijn
plaats
voor
de heer
P. van der Plas,
die de gehele
postvoorbereiding
voor
zijn
rekening
nam.
Wij
hopen
de volgende
jaren
weer
een beroep
op
u allen
te mogen
doen.
'
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laD.lDlte.

Het

bestuur.

IJzeren kolenschop met houten steel
Kort ijzeren timmermanswaterpasje
Groen geëmailleerd zeepbakje
Oprolbare linnen meetband
Geëmailleerd vergiet
Schenking van de heer en mevrouw Aan de WielGroeneveld
Ronde houten schijf (in twee delen) waarop de
steen werd geplaatst op de inmaakpot
.Blikken bus: op de ene zijde een plaatje met
een zeilschip in ovaal, op de andere zijde
de tekst "Bonbons universels"
Schenking

van de heer C. de Hek

Een aardewerken
Een luiermandje

kom voor het wassen

van babies.
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Een balans met ingeslagen initialen
Een rieten reiskoffertje
Een militaire kepi met kokarde
Schenking van mevrouw Kazen

"F.K."

"t

Inhoudsmaat
LITER", met fabrieksmerk
"R & R"
Inhoudsmaat
"1 LITER" met ijkletters f en k
Tabaksblik met dp de binnenzijde van het
deksel o.a. de tekst "NIEMEIJER'S ORIGINEELE
FRIESCHE HEERENBAAI".
In het blik 6 bretels.
Een weeginstrument
Klassefoto
van school

in donkerbruine
3

houten

lijst

Klassefoto in zwarte houten lijst met vergulde
binnenrand,
eveneens van school 3
Een eigengemaakte
houten spaarpot in de vorm van
een kastje met een ruitje in de voorzijde
Een tinnen inktpothouder
annex pennenbak
Sigarenkistje
waarin diverse dingetjes zoals
12 lichtmetalen dierfiguurtjes,
speelgoed
metalen strijkijzertje,
globe, trechtertje,
etc.
Cilindervormig
blikje "PETTE'S CROQUETTES" met
voorstelling
van Hans en Grietje
Rond blikje ".cHOCOLADE PETTE" met sprookjesvoorstelling,
inhoudende diverse snuisterijen
Scheermes_lim
koker, gemerkt "F. HERDER-S(!)]j,INGEN"
Scheermes, gemerkt "CELEBRATED RAZOR-SHEFFIELD"
Een wetsteen
Metalen bril in brillendoos
Een paar gevoerde leren rijwielmoffen
Een paar haalwanten,
tweeduimers
Een blauw-wit gestreepte slab
Wollen lijfje met knoopjessluiting
aan voorzijde
Een lange zwarte overjas
Zwarte j~rk met ceintuur
Een witte mouwloze onderjurk
Een donMergroen gebreid befje met sluiting aan het
boord door middel van haken en ogen
Een zwarte jurk met zilverkleurige
spikkeltjes
Een witte kinderonderrok
Twee zwart gevoerde herenmutsen
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Een zwarte wollen sierovermuts met afhangende
"flappen", die onder de kin konden worden
vastgemaakt
Twee zwarte gehaakte wollen hoofddoeken
Een zwarte jurk met ceintuur
Een linnen kinderschortje
Een ronde zwarte gehaakte beurs
Twee onderschortzakken
Een paar gebreide zwarte handschoenen
Een zwarte wollen omslagdoek met ingewerkt
Idem, met franjes
Een paar oorwarmers
Schenking van de heer P.J. Bloodshoofd.

motief

Voorwerp bestaande uit 22 metalen lamellen,
geklemd aan beide uiteinden in een houten lat.
Lamellen beschilderd met tekst in zwart.
Vanaf de ene zijde is de tekst "Houdt moed"
leesbaar en van de andere zijde "Houdt maat".
Schenking van de heer Brandwijk.
Kartonnen doos, bekleed met kunstleer.
Deze doos diende voor het opbergen van het hoge
boord.
Staaf scheerzeep
Scheerkwast
Scheerapparaat
met los mesje
Koperen zaklamp
Pillendoosje
Schenking van de heer J.W. Busé.
Gutsbeitel met gedraaid houten handvat
Schenking van de heer T. Egas.
Bronzen vuisthamer met houten steel
Houten hamer met ijzeren mantel om de kop
Trommel met bol deksel, voor het bewaren van beschuit
Grote gietijzeren braadpan
Schenking van de heer C. den Uil.
Rond tafelblad met uitgestoken motieven, diam.
aan de achterzijde ingebrand "DOCTOR GRAFTDIJK
FECIT-GIESSENDAM
19 DEC 1900"
Houten muizenval

47 cm
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Stofbril voor
Geëmailleerde
Geëmailleerde
Schenking van

t

gebruik op de motorfiets
emmer, opschrift "AARDAPPELEN"
emmer, opschrift "GROENTEN"
de heer J.W. Busé.

maten
en 9/16
Verstelbare tang
Papegaaiebektang
Twee korte schroevendraaiers

Twee katoenen onderjurken
Wit katoenen bijbehorende
onderbroek
Wit katoenen nachtjapon
Schenking van mevrouw De Mik.
Rechthoekig
stuk grijze "Naamse" kalksteen
waarvan middengedeelte
verdiept behalve de
uitgespaarde
letters (haut-reliëf). De op deze
wijze aangebrachte
tekst luidt:
"TWAELF VOET ONDER PEYL 1755".
Afgeleverd door twee medewerkers van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam,
n.l. de heren A. van Bommel
en A. Mekenkamp.
Twee linnen kinderschortjes
Wit linnen kinderbefje
Vooroorlogse
militaire pet met leren klep
Een paar bij de pet behorende "putti's"
(beenwindsels)
Een plat sigarenblikje,
merk "Ad Rem"
Schenking van mevrouw Bakker.
Een kartonnen hoedendoos,
Anonieme schenker.

inhoudende

Een bakfiets met iepenhouten bak, aan beide
zijden in blauw de tekst "BANKET/BROODBAKKERIJ/
BESCHUIT", op de voorzijde in rood de naam van
de bakker J. DE GRIJP.
Schenking
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van de familie

Siebeling.

Timmermanskistje
met gereedschap
Sigarenkistje
met een aantal hotboren voor
omslag en ander klein gereedschap
Vijl, gemerkt F. DICK-PRIMA
Zoetvijl met houten handvat
Twee vijlen met houten handvat, rond
Vijl met houten handvat, half rond
Steeksleutel maten 22 en 25
Steeksleutel
als voren, gemerkt "LISTER",

Zaagje, gemerkt "PILANA"
Priem met houten handvat
Drie houtbeitels met gedraaid handvat
Engelse sleutel
Als voren, met gedraaid rond ijzeren handvat
BAHCO sleutel nr. 31
Sleutels met aan beide zijden een bolle kop
Doorslagen
Holpijpen
Houten zwijhaak
Schenking van de heer Den Uil.
Grijze houten kist met scharnierend
139 x 52 x 33.
Negen
zijde
zijde

drie hoeden

met houten handvat

deksel,

afm.

stuks coulissen voorstellende
aan de ene
een romantisch landschap en aan de andere
een interieur.

Een vaandel in bijbehorende vaandelkist, op het
vaandel de tekst "REDERIJKERSKAMER
GENOEGEN DOOR
OEFENING HARDINGSVELD
1871". De hierbij behorende
houten standaard,
bestaande uit twee delen
en de bekroning van het geheel, t.W. het in hout
uitgestoken wapen van Hardinxveld hetwelk op de
standaard kan worden gestoken.
Een zilveren lauwerkrans met dito lint waarop de
tekst "HULDEBLIJK AAN DE REDERIJKERSKAMER
GENOEGEN DOOR OEFENING. TER GELEGENHEID VAN HAAR
25-JARIG BESTAAN. AANGEBODEN DOOR DE KUNSTLIEVENDE
LEDEN 1871-1896".

boorEen messing medaille met tekst "WEDSTRIJD VAN
VOORDRACHTEN,
ERNST, 1e PRIJS, DELFT" en op de
keerzijde "GEESTBESCHAVING
1860-1885, 25 JARIG
BESTAAN".
Een zilveren gedenkpenning
met tekst "AANGEBODEN
DOOR J.A. BUSE, D. v. DAALBERG" en op de keerzijde
"GENOEGEN DOOR OEFENING, 1871-1896, HARDINGSVELD".
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Een zilveren speld met tekst "GENOEGEN
OEFENING" op een groene strik
Twee beschilderde
(nepmedailles)

ijzeren

kruizen

met

DOOR

lint

Messing verfbrander, merk "MAX SIEVERT,STOCKHOLM"
Schenking van de heer J. de Jong
Metalen houder voor lucifersdoosje
met aan één
zijde een spiegeltje.
Een blikje voor nootmuskaat
Een kartonnen sigarenpijpje
met plastic mondstuk
met opschrift "Sigarenmagazijn
L. Vog~l Gzn.
Boven-Hardinxveld
A 374".
Als boven met opschrift "Sigarenmagazijn
J. van Leeuwen Gedempte Gracht 235 Den Haag
Is-Zondags Geopend".
Schenking van de heer P.J. Bloodshoofd.
Een sikkel

met houten

Een smeedijzeren
spade
Schenking van de heer K. Besemer.

handvat

Een schrobzaag met niet origineel
Schenking van de heer T. Egas.

houten

handvat

Datumsteen met het jaartal 1798, trapeziumvormig,
oait gebruikt als sluitsteen in gemetselde boog.
Datumsteen met tekst "VERNIEUWD ANNO 1931"
Schenking

van de gemeente

Hardinxveld-Giessendam.

Een ovaal houten vaatje, bovenzijde naar twee
kanten oplopend. In deze hogere delen zijn handgrepen uitgezaagd in hartvorm.
Schenking van de heer B. Vink.
Een zeis
Een wit geëmailleerde
Schenking van mevrouw

afwasschaal met zwarte
E. den Uil.

rand

Een groen geëmailleerde
petroleumkan met opschrift
in wit"5
Ltr. PETROLEUM ned. octr. 69589"
Schenking van de heer A.H. Mekenkamp.

Vijf identieke richtingaanwijsbordjes,
kleur, met zwart opschrift "TOWN-HALL
GROUP COMMANDER N.B.S. HARDINXVELD"
Schenking van de heer K. Wervenbos.

van

Een stalen helm, grijs
Als voren, echter iets platter model
Een koppelriem, zwart, waarop in wit geschreven
een naam en registratienummer
"H. RUSTON 207501"
Schenking van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
netverzwaring
Een hardgebakken grijs geglazuurde
(zegensteen)
Als voren, aardewerk hierbij echter rood i.p.v.
grijs, op de steen waarvan de helft ontbreekt,
nog resten van loodglazuur
Schenking van de heer J. Koppelaar.
IJzeren haak, haakeinde
met houten handvat
Schenking
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oranje
and

plat

uitgesmeed,

van de heer J. van Houwelingen.
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Vier plastic bordjes met embleem van de B.B.
en het opschrift "BLOKWACHT".
Als voren met opschrift "BLOKHOOFD".
Geêmailleerd
bordje met embleem en opschrift
"PLV. BLOKHOOFD BESCHERMING BEVOLKING"
Drie metalen emblemen
Twee steekspeldjes
met embleem
Een vrijwilligersmedaille
die werd uitgereikt
na een aantal jaren trouwe dienst, brons, met aan
een zijde het rijkswapen en aan de andere zijde de
spreuk "PATRIAE SERVIRE LIBERTAS", dit geheel
bevestigd aan een groen lint met aan beide zijden
een oranje streep.
Twee cirkelvormige
zwarte stukjes stof waarop een
vijfpuntige
ster van zilverdraad
Schenking van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Een casco van een model van één der Fop Smit
boten /type Pres. Stein/Krüger),
lengte 1 m,
ter verdere afbouw
Bijbehorende bouwtekening,
enkele foto's +
tekening ten behoeve van het maken van de
raderen en een boekje, getiteld:
"Maas en Merwe (W.J.J. Boot en A. Sandberg):
Geschiedenis van de stoombootreederij
Fop Smit
Schenking

Een bruin geverfde houten koffer met eveneens
houten handvat 60 x 41 x 18 cm
Een massief ijzeren gewicht met platte min of
meer rechthoekige vorm met aan één lange
zijde een opgelast oog
Schenking van de heer Egas.
Een metalen koker, zwart geverfd, met (gebroken)
leren draagriem
Schenking van de gemeente Hardinxveld-Giessendam
Een wiedhaak

met houten

s"teel

Een sikkel of zicht met groen houten handvat
Schenking van de heer G. van Straten.
Een teakhouten

krantenbak

Een Buisman blikje waarin een aantal knopen
Een nootmuskaatrasp
Een glazen standaard voor een doos lucifers
Schenking van de heer L. van Wingerden.
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van de heer J. St~sae.

Een slijpsteen van gele zandsteen met bijbehorende "bok" met houten waterbak en losse
spatplank
Een gesmeed ijzeren stokanker
Schenking van mevrouw Hogewoning.
Houten

Een blauw-wit gestreepte tijk (overtrek) voor
een peluw
Schenking van mevrouw Koning-van de Bree.

& Co."

bak waarin

vier vakken,

naar achter

toe hoger wordend, gevernist. Deze bak
werd met nog andere gebruikt in het
vroegere postkantoor aan de Peulenstraat.
Schenking van de heer J. Schild.
Kop en schotel, wit met gouden randje en
op de kop het gemeentewapen van
Hardinxveld-Giessendam.
Zowel kop als
schotel gemerkt op onderzijde
"MOSA-MAASTRICHT-HOLLAND"
Kanten kindermutsje met ingewerkte bloemmotieven.
Eikenhouten gekuipt emmertje met drie ijzeren
banden en dito hengsel met bijbehorend houten
deksel met handgreep
Schenking van de heer T. Egas.
Een paar ronde houten schaatsen, op het ijzer
gemerkt "G.H.NI?DA?-ORANJEWOUD"
Als boven, op het ijzer gemerkt
"Fa. G.S.RUITER-AKKRUM"
Als boven, gemerkt "J. NOOITGEDACHT
& ZN. IJLST"
Een paar rechte houten schaatsen, gemerkt
"G.H.N.-STAAL"
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Als boven, ongemerkt
Als boven, ongemerkt
(kindermaat)
Als boven, gemerkt "R. BOORSMA VAN WARGA"
Als boven, gemerkt "P"
Schenking van mevrouw Vogel.
Een blikken beschuitbus,
merk "HOOIMEYER",
gedecoreerd
in diverse kleuren met voorstelling
van gestileerde vlinders en korenaren waarin
de spreuk "PUURT WAT DUURT"
Schenking van de heer Den Uil.
Een schijfblokje waaraan met ijzerdraad
splitsoog is bevestigd
Schenking van de heer H.A. de Kok.
Ge0mailleerde

Een jaeger

onderbroek

Een jaeger hemd, sluiting d.m.v. twee knopen
Een lang linnen hemd met korte mouwen,
merk Jansen & Tilanus N.V. Vriezev,een
Schenking van de heer Den Uil.
Grijs gekleurde mest- of stmrtkar
Grote ijzeren vork (tweetand)
Aankoop van de familie Arentse.

een

ondersteek

Een grijze keulse pot
Messing apparaat voor het uitzetten

Boendertje met houten handvat (scheerkwastmodel)
Schenking van de heer T. Egas.

van rechte

Een ijzeren rattenklem
Schenking van de heer H.A. de Kok.
18 Waxineglazen,
waarvan 11 groen, 3 llilauw,
2 paars en 1 wit
Schenking van de heer D.P. den Breejen.

hoeken.
Weegschaal waarvan mechaniek is opgesteld
in een keramische mantel
Aluminium pot met buitenpot voor het vloeibaar
maken van lijm
Twee witte nachthemden,
sluitingen met koordjes
Twee witte nachthemden,
korte mouw met kant
Wit hemd met lange mouwen, sluiting met knoopjes
Onderjurk met kantstrook langs halsopening,
schouderbanden
met knoopjes
Onderjurk met kantstrook langs halsopening
Wit flanellen onderrok
Twee witte onderbroeken,
pijpen met kant afgezet
Wit lijfje, kraag met kant afgezet
Witte "schortezak"
Schenking van de heer Ph. Leenman.
Houten ijssleetje, groen geverfd, afgebiesd
met donkere randen en van dezelfde kleur
een ornament midden op de bovenzijde,
tevens
de initialen "G.M."
Schenking
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van mevrouw

Muilwijk-Ruitenberg.

Een speelgoed rolpaard van plaatijzer met
een houten onderstel en dito wielen.
Het paard is zwart met witte "sokken" en
bles, onderstel groen en wielen donkerrood.
Gevonden op de schroothoop bij de voormalige smederij aan de Damstraat.
Snijmes
Stelijzer
Klucht
Dissel
Schenking

van de heer C. Adriaanse.

Grijs geëmailleerd koffieketeltje
Witte aardappelschaal,
merk Société Céramique
Verkoperde metalen olielamp met reflector
voor aan de wand.
Schenking

van mevrouw

Kazen.

Drie fluitjes met lederen balg, drie fluitjes
van been
Verchroomd koperen carbidlantaarn
voor op de
fiets, merk "BALACO"
Schenking van de heer d. den Breejen.

wordt

vervolgd
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c Niets uit dit mededelingenblad
pUblikatie worden overgenomen

INHOUD
Van de voorzitter
Museum
De Koperen
Knop
Presentatie
"Hardinxveld
en de riviervisserij
Wedstrijden
tienjarig
bestaan
Vrijwillige
bijdrage
noodzaak
De expositie
"Hoe was het ook al weer
Boekje over gemeentehuizen
Het 600e lid
Biesbosch
excursie
Behoud Kastanjehof
De Koperen
Knop kreeg eerste prijs
Verandering
verkeersbord
Reakties
Gevraagd
Boekbespreking
Dank aan postbezorgers
Aanwinsten

92

45
47
51
53
65
67
68
68
69
70
71
71
72
73
77
80
81

mag ter
zonder

schriftelijke ~oestemming van de
Historische V,ereniging Hardinxveld-Giessendam
en/of de met name genoemde auteur.

