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BEHOUDEN & BEWAREN 
nieuwsbrief 
 

nummer 20- november 2018  

 

 

HET BEHOUDEN WAARD 

 

Bomen lijken dit jaargetijde de hoofdrol te spelen in de natuur. Ze tonen zich op hun 

allermooist met hun uitbundige kleurenpracht. Vangen de aandacht. Ook in deze 

nieuwsbrief. Want wie beseft wel hoe oud sommige bomen in ons dorp zijn? En waar, in 

het begin van Giessen-Oudekerk, de naam ‘De donkerenboom’ vandaan komt? Of dat 

wilgenbomen (grienden) zo’n grote rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van ons 

dorp? En ook: bomen over brievenbussen en hondenpoepboxen. Naast bomen nog tal 

van andere interessante zaken in deze nieuwsbrief die het lezen/bekijken waard zijn. 

Zaken die ons doen beseffen hoeveel er (te beschermen) is. Het behouden waard! 
                 Liesbeth Leenman, redactie  
 

Uitbundige camouflage voor de Peulenflat. 

 

MET NAME 

DE DONKEREN BOOM 
Toegegeven, het valt onder Giessenburg, maar Binnendamseweg 98/100 ligt maar zó 

net over de grens (het buurhuis staat in Hardinxveld-Giessendam), dat het blok huizen 

genaamd ‘De donkerenboom’ voor deze keer vermeld wordt in deze rubriek over huizen 

in ons dorp. Tenslotte heeft het ook tot 1957 tot Giessendam behoord, daarna werd het 

bij Giessenburg ingelijfd. De buurt heet niet voor niks ‘De Vergeten Hoek’: het is een 

beetje een tussengebied tussen 2 dorpen. 
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De bewoner van nummer 100, de heer De Zwart, voelt zich dan ook nog steeds Giessen-

dammer. Zijn grootvader, die een aannemers- en timmerbedrijf had schuin aan de over-

kant van de weg, bouwde het huidige blok huizen in 1938/39 op de fundamenten van 

een oude boerderij, voor de verkoop. Architect was Marinus Donk, die meerdere huizen 

in ons dorp op zijn naam heeft. 

Kennelijk was de prijs te hoog (f 2800,- voor het hele blok!), want hij kreeg het niet ver-

kocht. Daarom verhuurde hij beide huizen.  

Maar toen hij zelf op een gegeven moment besloot één van de huizen te betrekken, 

moest de huurder van het rechter-  naar het linkerhuis verhuizen, omdat  De Zwart van-

uit nummer 98 zijn zaak beter in de gaten kon houden.  

Later moest een andere huurder naar elders verhuizen, omdat kleinzoon De Zwart (de 

huidige bewoner) er met zijn bruid kwam wonen. Dat was in maart 1974. In het huis 

ernaast woonde, en woont nu nog steeds, familie. Het was dan ook toepasselijk dat  

vroeger de Z van De Zwart in de beide toegangshekjes verwerkt zat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De ‘Donkerenboom’ aan de Binnendamseweg.  

 

Toch heeft de naam van het huis niets van doen met de familienaam. Die is afkomstig 

van de enorme boom die vroeger op deze plaats stond. Deze was zo groot, dat de tak-

ken over de weg liepen en op het dak van het huis aan de overkant hingen. Een soort 

afdak over de weg dus. Deze ‘donkere boom’ is in 1929 gekapt, waarschijnlijk om veilig-

heidsredenen. In  1939/40 zijn er 2 nieuwe naaldbomen voor het huizenblok geplant. Er 

is er nog één van over, inmiddels ook al flink bejaard! Donker is hij ook, maar of hij zo 

groot zal worden als zijn voorganger dat hij de weg overschaduwt? In roem zal hij die 

eerste zeker niet overschaduwen; diens naam is vereeuwigd als een blijvende herinne-

ring: ‘De donkeren boom’. 

 

KIJKEN IS WAT ANDERS  DAN ZIEN 

MUURTEGELS  
 

Als we goed rondkijken en erop letten kunnen we in Hardinxveld-Giessendam hier en 

daar huizen aantreffen, waarin tegels als muurvulling zijn gebruikt. Eigenlijk wordt dit 

wat onnet gezegd: muurvulling. Want die tegels zijn juist aangebracht ter versiering van 

de gevel. Dat toepassen van tegels in buitenmuren was rond 1900 een modern ver-

schijnsel, dat voor die tijd in een plattelandsdorp als gedurfd werd gezien.  

Het gebruik van tegels in buitenmuren komt in Nederland pas sinds het laatste kwart 

van de negentiende eeuw voor. Pas dan beschikt men over het juiste materiaal en ken-

nis om tegels te maken, die geen nadelige invloed ondergaan van de wisselende weers-
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omstandigheden. Pas dan is het daarom verantwoord om gebakken tegels buiten toe te 

passen.  

Ze zijn veelal gebruikt in sierbanden en als toog- en friesvullingen. Feitelijk zijn het vloer-

tegels, die men voor dit doel heeft aangepast en voor muren is gaan gebruiken. Hun 

functie is louter om te dienen als versiering, als modetrend. Dit is rond 1895 ontstaan en 

toen dit eenmaal gebruikelijk was, werd er een explosieve groei in de toepassing gecon-

stateerd, gebaseerd op de toentertijd ontwikkelde vernieuwingsarchitectuur.  

Voorbeelden van toegepaste muurtegels. 

 

Voorafgaand aan het aanbrengen van tegels moest de ondergrond geschikt worden 

gemaakt door verdiepte muurvlakken op te nemen in het metselwerk. Dit bracht extra 

werk met zich mee, maar in die tijd was arbeid nog een heel goedkope factor.  

In de steden werden de tegels vooral ook toegepast om namen van de zich erachter 

bevindende (winkel)bedrijven te vermelden. Soms liep het tegelveld vanaf de fundering 

tot aan de dakrand. Ook bouwjaren en reclameboodschappen nam men in de tegelvlak-

ken mee. Het is opvallend dat juist ook in die tijd er meer en meer wordt afgeweken van 

het tot dan toe voornamelijk gebruikte tegelformaat van 13 x 13 cm. Die afmeting was 

eeuwenlang zo gebruikelijk dat de vroeger vaak toegepaste hoge houten (stoot)plint in 

het interieur ook 13 cm breed was. Dat er een afwijkende maat kwam hield verband met 

het toegenomen machinaal persen van tegels, die voor buitengebruik bovendien nogal 

eens een hoge glansgraad hebben.  

Bij ons in het dorp ging dat allemaal wat bescheidener, maar toch vind je hier en daar de 

toepassing van tegels in buitenmuren. Het aardige is dat dit weer een basis is voor het 

schatten van de leeftijd van het betreffende pand. De invloed van art deco overheerst 

vaak bij de toegepaste figuren en afbeeldingen. Opmerkelijk is dat de timmerman-

aannemer uit die tijd bij de bouw van een huis overging tot de toepassing van dit voor 

het platteland wel heel erge modernisme.  

De meeste buitentegels zijn gemaakt bij de fabriek de Porceleyne Fles in Delft en bij 

Westraven in Utrecht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Muurtegels  

als toog-

vullingen. 
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60 JAAR HAGI 
 

September vorig jaar stond in het teken van het HAGI-festival. Maar de dorpen Hardinxveld en 

Giessendam zijn al veel langer dan 60 jaar met elkaar verenigd… door de grienden. 

Dat weinig mensen zich dat realiseren heeft alles te maken met verandering. Een veran-

dering die steeds sneller gaat en die steeds merkbaarder wordt. Als je vandaag de dag 

door Buitendams fietst of als je in het meest westelijk deel van Boven-Hardinxveld (‘net 

boven de Sluis’) loopt, is er vrijwel niets meer te zien van wat herinnert aan de hoepel-

makerijen, die hier vroeger ‘huis-ter-om-op’ te vinden waren. Toen de dorpen Hardinx-

veld en Giessendam werden samengevoegd tot één gemeente, waren elementen daar-

van nog volop te herkennen. Misschien nog wel om het andere huis. De griendhakkers 

en de hoepelmakers van toen zijn inmiddels bijna allemaal verdwenen. Gelukkig zijn er 

nog steeds grootouders die kunnen vertellen over hun verbondenheid met de griend- of 

hoepencultuur. 

Oorspronkelijk ontstonden in de natte polders, zoals de Alblasserwaard, natuurlijke bos-

sen met als belangrijkste vegetatie de wilg en els. In de Biesbosch schoot vooral de bies 

massaal wortel, daarna kwam het riet en spaarzaam op de hogere zandplaten: de wilg. 

Deze wilgen bleken het beter te doen als ze niet te lang of te vaak overstroomden. Har-

dinxveld had met haar uitgestrekte gebieden tussen de Merwede door de vele over-

stromingen van het veenriviertje de Giessen een regelmatige aanvoer van het benodig-

de slib en daardoor een uitstekende voedingsbodem voor deze wilgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Overzichtskaartje Alblasserwaard. 

 

Ook in het gebied langs de Linge, tot in de 19e eeuw een grillige rivier lopend door het 

lage veengebied naar de Merwede, werden vanaf de middeleeuwen uitgebreid wilgen 

en hakgrienden aangeplant. Vanwege deze gunstige ligging en de vele aanplant van 

griendhout werd Hardinxveld eind 19e eeuw het centrum van de griendteelt en de eer-

ste hoepmakersgemeente van Nederland.  Op een bepaald moment werd meer dan de 

helft van het grondgebied van het dorp Hardinxveld gebruikt als hakgriend.  

Daarentegen was de grond in Giessendam door de structuur minder geschikt voor de 

teelt van griendhout en werd dan ook vooral gebruikt voor de veeteelt. Alleen in de 

polder ‘de Peulen’ werden spaarzaam hakgrienden aangelegd.  

 

Al in een vroeg stadium hield Giessendam zich, veel meer dan Hardinxveld, bezig met 

spitten, delven, graven en ophogen van dijken. De aannemerij, zoals de uitvoering van 



nieuwsbrief stichting dorpsbehoud hardinxveld-giessendam                         5                     nummer twintig- november 2018 

deze weg- en waterbouwkundige werken ook wel werd genoemd, is door de eeuwen 

heen kenmerkend gebleven voor de vele dorpen langs de Merwede. 

 

Giessendam verwerkte het griendhout, afkomstig uit onder meer de Hardinxveldse 

grienden, voor de versteviging van het fundament van dijken en bruggen en het ver-

vaardigen van hoepen voor tonnen en vaten als verpakkingsmateriaal. Giessendam was 

begin 20ste eeuw de grootste producent van hoepen, mede geholpen door de kennis 

die werd opgedaan met de zware machines uit de scheepsbouw om de zwaarste staken 

te kunnen buigen.  Bekende houthandelaren uit die tijd waren Van Noordenne, Klijn, De 

Groot en De Jong.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
  Opslag van griendhout  in Buitendams. 

 

En zo ontstond, al veel eerder dan 60 jaar geleden, een hechte verbinding tussen deze 

twee dorpen door het telen en het verwerken van griendhout . 

In de hakgrienden werden de wilgen eens in de drie of vier jaar (af)gehakt. Dat gebeurde 

in de wintermaanden, als de sapstroom van de wilgen stil lag. Vaak waren de griendwer-

kers seizoenwerkers, die 's zomers in de landbouw of weg- en waterbouw werkten en 's 

winters in de grienden. Het hakken geschiedde met een hiep of rijshaak: een bijl met 

een omgekeerd blad.  

De takken werden geoogst met één flitsende klap, van onder naar boven.  

De gebruikte rijshaken werden vervaardigd door de plaatselijke smeden Meerkerk of 

Van Wijngaarden. In ieder blad lieten zij  de letter M of W als hun kenmerk achter. 

De gehakte wilgentenen werden op maat gesorteerd en in de winter en het vroege voor-

jaar gewaterd om de bast los te weken. Vervolgens werd de tenen geschild met een 

schilijzer. Gedurende 1-2 maanden was het achter boerderijen en op diverse erven hard 

werken om wat (extra) geld te verdienen. Na het schillen werden de tenen opnieuw 

gedroogd en verkocht aan hoepmakerijen.  De schillen en basten werden als brandstof 

voor de bakovens verkocht aan de plaatselijke bakkerijen. 

Het griendhout vond toepassing in de hoepels van vaten. Men gebruikte de langste 

stammetjes, uit 5- of 6-jarige grienden, zogeheten 16- en 15-voeters, voor vaten voor de 

suikerfabricage, de 14-voeters voor wijnfusten, de 13-voeters voor vleeskuipen, de 12- 

en 10-voeters voor jeneverfusten, de 9-voeters voor biervaten, om nog maar te zwijgen 

van de vele haring- en botervaatjes, de zeeptonnetjes en meestooffusten (verfvaten). 

Houten tonnen en vaten waren in die dagen zeer geliefd als verpakkingsmateriaal en 

naarmate de industriële revolutie vorderde, nam de vraag sterk toe.  
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Na de aanleg van het Kanaal van Steenenhoek in 1819 verdwenen grotendeels de grien-

den langs de Linge en ten noorden van het nieuw gegraven kanaal. Als in 1885 de spoor-

lijn Gorinchem – Dordrecht wordt geopend, verdwijnt weer een deel van de hakgrien-

den. In 1932 wordt het tracé van de nieuwe rijksweg (A15) door de Alblasserwaard vast-

gesteld. Vanaf Alblasserdam over de Achterdijk naar Papendrecht, naar Sliedrecht over 

de Oude Tiendweg, bij Giessendam over de Peulen en voorts naar Gorinchem tussen het 

Kanaal van Steenenhoek en de spoordijk. Waarmee in één klap de natuurlijke biotoop 

voor de hakgrienden verdween. 

 

 

 

 

 

 

            De nog overgebleven hakgrienden.   

 

Mede door de stijging van de arbeidslonen zocht en vond men een alternatief voor de 

hoepen gemaakt uit griendhout. Om de vele tonnen en kuipen werden voortaan ijzeren 

hoepels gedaan en de vroegere hoepmakers gingen werken in de timmerfabrieken in 

Giessendam. Dit was het begin van de Giessendamse houtindustrie.  

De griendcultuur liep daarna snel teneinde en na de Tweede Wereldoorlog werden de 

meeste toepassingen van het wilgenhout vervangen door moderne kunststoffen. Door 

het op gang komen van de Deltawerken en de aanleg van de IJsselmeerpolders nam nog 

eenmaal de vraag naar griendhout voor oeververdedigingen en zogeheten zinkstukken 

in de waterbouw fors toe. Na het voltooien van de grote waterwerken was de griendcul-

tuur definitief ten einde.  

Maar de ontstane verbinding door het griendhout tussen de dorpen Hardinxveld en 

Giessendam is gebleven en in 1957 zijn de dorpen officieel samengevoegd. 

Hieruit blijkt maar weer dat alles een begin heeft en een oorzaak. Van alles is een her-

komst te achterhalen en veelal blijkt dan dat er sprake is van een verrassend stukje in-

formatie, waarbij heden en verleden met elkaar worden verbonden. 
                                   Riens van Dijk  

 

 

WELVAART IS:  

HONDENPOEPBOX VERVANGT BRIEVENBUS 
 

De oplettende passant zal al wel hebben opgemerkt dat het areaal straatmeubilair sterk 

toeneemt. Je kunt bijna nergens in de bebouwde kom nog een foto nemen zonder dat 

het beeld wordt verstoord door iets ‘dat er voor staat’. Maar, zo is onlangs duidelijk 

geworden, er gaat ook iets weg. PostNL  gaat een aantal postbussen verwijderen, omdat 
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er steeds minder post wordt verstuurd. Eigenlijk zal niemand er rauwig om zijn dat die 

oranje boxen, met zo’n hoge rug, uit het straatbeeld verdwijnen. Behalve die ene mens 

dan, die graag nog een briefje of een kaartje schrijft. En nog meer die andere mens, die 

wegens ziekte of ouderdom aan huis gebonden is en graag een kaartje of een briefje 

krijgt. Maar wat het meest jammer is: PostNL is niet eerlijk. Dit bedrijf bedoelt dat zij 

minder post krijgt aangeboden om te versturen. En dat is niet onlogisch als je je reali-

seert wat een postzegel anno nu kost. In sommige gevallen is het al goedkoper om je 

poststuk per auto weg te brengen dan deze van porti te voorzien. Dat die postzegel 

duurder moet worden is ook logisch, want als je een beetje veel post krijgt merk je dat 

er per dag wel een stuk of vier medewerkers van verschillende postbedrijven, de klep 

oplichten om iets naar binnen te schuiven.  Als de regering die liberalisering van de 

postbezorging nou eens niet had verzonnen, dan hadden we met elkaar heel wat geld 

kunnen besparen om dat aan iets nuttigs te besteden.  Bijvoorbeeld aan de dubbel bo-

ven elkaar geplaatste hondenpoepboxen, die om de 200 meter in het hele dorp als pad-

denstoelen uit de grond schieten. Hebt u op een warme zomerdag al eens uw neus op-

gehaald in de buurt van zo’n donkerrood gevaar? Niet doen… wat die honden tegen-

woordig te eten krijgen? 

 

 
 

 

 

 

 

 

De kleur alleen al 

geeft een signaal af. 

 
 

MIJN DORP 

DE KERKWEG LANGS 
 

Als je bijna je hele leven in dezelfde straat woont, zoals ik, dan zie je in de loop der jaren 

het een en ander veranderen. Om dat te illustreren, neem ik u mee 50 jaar terug in de 

tijd op onze wekelijkse tocht langs de huizen van de Kerkweg met de ‘kerkbode’ en het 

daarbij horende collectebusje. Vrijwel alle aanwonenden waren geabonneerd, dus bel-

den wij elke vrijdagmiddag bij iedereen aan en kenden we ieder persoonlijk. Ik neem u 

mee langs de Kerkweg van toen en een aantal van zijn bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     “Kerkbode!”                                                                              Bovenaan de Kerkwegstoep woonde de familie Verspuij  
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Op vrijdag na school halen we eerst de blaadjes bij ‘tante’ (zo noemde je toen vrijwel 

iedere oudere bekende) Piets de Kok op nummer 80. Altijd vriendelijk, altijd een snoepje 

klaar. Dan begint de tocht. Helemaal bovenaan aan de stoep woont een oud echtpaar 

met een thuiswonende zoon in de oude bakkerij van Van Mill. Eigenlijk Peulenstraat, 

maar met een klein achterkamertje aan de Kerkwegkant. Ze zitten gedrieën aan tafel 

koffie te drinken in het snikhete vertrekje. Vrouw Verspuij stommelt naar de deur. 

Snoepje nummer 2. 

Iets verder staat een voormalig schooltje (anno 1846), nu twee woonhuizen. In de rech-

ter helft  is de groente- en fruithandel van Hommerson. Aan de straatkant grote deuren 

en de opslagruimte, daarachter, aan de kant van de Wiel, het woonhuis. Wij gaan, zoals 

bij iedereen, achterom. Vrouw Hommerson staat daar in de keuken al de aardappels 

voor vanavond te schillen. De ruiten zijn beslagen van de vochtige hitte binnen. 

Dan naar de boerderij van Eijkelenboom ernaast. Een groot huis met roedeverdeelde 

ramen, erachter de stal en het erf. Helemaal achteraan, tegen De Wiel aan, een grote 

boerenschuur. Koeien, varkens, mest, rammelende melkemmers, onvervalst dialect. 

Zoon Jan, 6 jaar, waarschuwt ons, want hij loopt net te ‘misten’.  

Na een houten schuur gaan we bij een wonderlijk hoog huis de trap op, met bovenin het 

echtpaar Duijzer. ‘Vrouw’ Duijzer komt steevast met een trommeltje snoepjes, waaruit  

we amper iets durven nemen omdat ze zo’n enge vinger heeft, waarnaar je niet wilt, 

maar toch móet kijken. 

 

 

 

 

 
V.l.n.r. blok jaren ’30 woningen, het 

hoge huis van fam. Duijzer. de boer-

derij van Eijkelenboom, het  voorma-

lige schooltje met links het pakhuis 

van Hommerson, een huis wat nu 

afgebroken is. Aan de overkant een rij 

van 5 huizen, waarvan er heden nog 2 

over zijn (nummer4-6 ‘Het Kroondo-

mein’). 

 

Na een blok jaren ’30 huizen belanden we bij ‘Aai en Oggie’ Versluis op nummer 23. 

Moestuin achter het huis. Stoepje op, deur open, “Kerkbode!”  Vrouw Versluis zit net op 

de wc achter een vouwdeur in het keukentje. Ze schuift de deur een stukje open en 

roept: “Kom d’r maar effe in hoor”.   

Verderop weer moestuinen, naast het kerkhof de grote van Stoffel en Hes Heijkoop, 

overschaduwd door de hoge oude bomen die het kerkhof omzomen. Een degelijk ge-

schrobd schoon erf, panty’s en wit ondergoed wapperend aan de waslijn. Hes heeft 

kromme benen en frisse rode appelwangen en haar schort is die van een nijvere huis-

vrouw.  

Aan de andere kant van het kerkhof, over een bruggetje, staat een schattig klein huisje 

onder een grote notenboom. Een kleinere versie van het huis als schuurtje er achter. 

Het oude vrouwtje, lief en klein, maakt met haar verschijning het sprookjesachtige tafe-

reel compleet.  
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Achter nummer 43 gaan we helemaal naar achter, waar in een houten keet een oud stel 

woont. Hij wat rondrommelend in zijn (moes)tuin, zij breed glimlachend en breiend voor 

het raam. Met gulheid deelt ze een snoepje uit het trommeltje dat wij inmiddels goed 

kennen. Dan een stukje verder.  

Nummer 53, een voormalige boerderij, waar nu in de zwarte schuur de ook zwart glan-

zende Chevrolet van taxibedrijf Siem Suiker gestald is. Hij stapt net wat moeizaam uit, 

netjes gekleed in zwart pak, compleet met dienstpet . Misschien net terug van een 

rouwrit.  

Aan het eind van de weg steken we over en daar, helemaal aan het eind op nummer 

84,woont een oude man in een donker achterhuis, meer een schuur. Het voorhuis met 

de ‘zondagse kamer’ gebruikt hij haast niet. Hij stommelt overeind met zijn stok en gaat 

op zoek naar geld in het halfduistere vertrek. 

Iets verder weer. Achter nummer 78  staat een grote geteerde zwarte schuur.  Daar-

naast, aan de Giessen, wonen twee zusters, oude dames in het zwart, samen in het ach-

terhuis. Ze zijn net in de weer in de tuin vol buxushaagjes, die ze keurig bijhouden. In het 

huis ervoor woont een vrolijke oude baas met appelkonen, die zoals altijd grapjes met 

ons maakt. In de huizen ernaast, nummer 74 t/m 70, wonen nog drie generaties van de 

familie Boom. Zij hadden hier vroeger een bloeiend hoepmakersbedrijf. De inpandige 

schuur van nummer 72, waar wij ‘vollek’ roepen, getuigt nog van dit verleden. Nu is hier 

een plee en zit Neel Boom in het achterkamertje dat uitkijkt op het steegje tussen de 

twee huizen in. Iets verderop woont nog een (oom) Boom, Maus met zijn vrouw, in het 

voorste stukje van nummer 66. Zij is nogal snibbig, we gaan snel door. We kennen onze 

pappenheimers. Ja, overal waar we komen zijn we met de mensen en dingen vertrouwd, 

tot en met de geuren toe. Zoals de onmiskenbare oude-mensen-kool-kook-lucht op nu-

mer 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   De Kerkweg, ruim 50 jaar geleden, ter hoogte van nummer 58.  

 

Of de vriendelijkheid van ‘tante’ Ei, die met haar man in een houten keetje op het Hah-

bo-terrein woont, of de stugheid van Van Meeteren,  in het oude boerderijtje, ook tus-

sen de loodsen van de Hahbo in. De onder-en bovendeur, waar wij aan de klink ramme-

len, heeft iets magisch nostalgisch voor ons, evenals de geschrobde zinken emmers bij 

de stenen gootsteen in het achterhuis. 

Het huis naast de Hahbo, nummer 30, daarentegen is minder nostalgisch. We lopen 

door de tuin naar een moderne bungalow, waar een van de eigenaren van de Hahbo, 

Leen Brouwer met zijn gezin woont. Gelukkig voor ons zit de blaffende hond vast in een 

ren naast het huis. Het huis daarnaast is wel weer oud, evenals zijn bewoners.‘Aai’ Bag-

german, is zoals altijd aan het klussen  in zijn schuur, waar een houtkachel lekker snort 

voor de warmte.  Toch komt hij zoals altijd even naar buiten om een grapje te maken. 
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Maartje, zijn verstandelijk gehandicapte dochter, mag van haar moeder het geld in het 

busje doen. Ze straalt. 

Dan, na nummer 24, gaan we een steegje door naar de nummers 14 t/m 18, die aan de 

Giessen liggen. Een klein rijtje huisjes, waar je via tuintjes naar toe loopt.  Net zoals 

nummer 4 t/m 12, een rijtje van 5 huizen, aan de weg gelegen. In het laatste woont Ma-

ria, die verlamd is; in het middelste Kees van Loon met zijn russiche vrouw Helena. Maar 

als we die gehad hebben, zijn we klaar en thuis in het eerste huis, nr.4.  

Een huis, al enkele honderden jaren oud. Een huis waar onze familie geschiedenis ge-

schreven heeft. 

 

Terug naar 2018. Geschiedenis, de Kerkweg van 50 jaar geleden. De oude, vriendelijke 

mensen met de snoepjes, de Hahbo, sommige oude huizen, de moestuinen, verdwenen. 

Maar ook het kind, dat wekelijks daar langs de huizen kwam. Maar in wie, nu volwassen, 

wel de herinneringen voortleven aan een tijd en een straat, waar mensen elkaar per-

soonlijk kenden en dat dàt geluk heel gewoon was. 
                                                        Liesbeth Leenman 

 

OUDE BOMEN, GROENE MONUMENTEN (2) 

 

In de vorige nieuwsbrief bespraken we hoe imponerend een eeuwenoude oude boom 

kan zijn. Stevig geworteld in de aarde, met zijn dikke, knoestige stam en machtige kruin 

dwingt hij respect af. Een ‘groen monument’, die een heel andere beleving geeft dan 

een jonge boom. Waard om beschermd te worden. 

Als Stichting Dorpsbehoud zijn wij ons daar zeer van bewust. Naast een lijst met monu-

mentale panden hebben wij daarom ook een lijst van ‘Monumentale en waardevolle 

bomen’ van ons dorp in ons bezit. Interessant om eens door te bladeren!  

Niet alleen zie je een breed scala aan soorten, zoals Hollandse linde, Winterlinde, Witte 

paardenkastanje, Oosterse plataan en diverse beuken en notenbomen.  

Maar ook de leeftijd van de bomen is nogal divers. Veel bomen op de lijst stammen van 

rond 1900 tot 1930. Maar er zijn nog oudere exemplaren. Prachtige oude bomen wier 

leeftijd respect afdwingt. 

Verder staat bij een aantal bomen de diameter vermeld. En dat is soms niet niks! 

Neem nou de enorme plataan op Het Laantje (bij de Koepel).  

Een reus van bijna 170 jaar oud met een diameter van 125 cm! Stel je de Koepel zonder 

zijn gezelschap voor. Dat zou toch een verschrikkelijk kale boel zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De monumentale plataan bij De Koepel                     en de reuzen langs het oude gedeelte van de begraafplaats. 
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Er zijn nog een paar van zulke ouwetjes. Bijvoorbeeld achter Peulenstraat 170 en 176: 

een zomereik, esdoorn en 2 oosterse platanen uit 1850. Stuk voor stuk monumenten. 

Nog één die er uitspringt qua doorsnede: de es boven aan de KoninginWilhelminalaan 

(naast het Kanaal van Steenenhoek): maar liefst  135 cm. In bijna 120 jaar zo dik gewor-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

        Al 120 jaar uitkijkend over het Kanaal van Steenenhoek: de oude essenboom. 

 

Niet alle bomen op de lijst worden aangeduid als ‘monumentaal’; er zijn er ook met de 

omschrijving ‘waardevolle groeiwijze’ (de treurwilgen bij de begraafplaats aan de Kerk-

weg) of ‘dendrologische waarde’ (dendrologie is boomkunde). Dat wil zeggen dat er dus 

ook bijzondere bomen te zien zijn in ons dorp. Neem nou de 3 ‘Broussonetia papyfera’s ‘ 

op het Raadhuisplein, of de tamme kastanje of de honingboom in het park bij de Mer-

wedestraat. Een kijkje waard! 

Maar de meeste van de 78 bomen op de lijst worden genoemd wegens hun monumen-

tale waarde. Evenals monumentale panden geven zij het dorp karakter.  

Vandaar die lijst. Opdat deze groene monumenten niet aan onze aandacht ontsnappen 

en verloren gaan! 

 

DE RIVIERDIJK (2) 

 

Bepaalde stukken van de Rivierdijk kregen in de volksmond een eigen naam, die zelfs in 

diverse officiële stukken werden opgenomen.  

Enkele bekende namen zijn:  

Den Bout, het meest oostelijk gelegen gedeelte. De naam ‘bout’ wordt wel in verband 

gebracht met een eendenbout, maar verwijst naar de dwarse verbinding tussen Rivier-

dijk 1 en 2. Vergelijk dit met een bout die haaks 2 stukken materiaal verbindt. In de vis-

serij was het een veel gebruikte term voor een klein net, dat haaks visnet stond dat in de 

rivier geplaatst was. 

De Buurt: het centrum van Boven-Hardinxveld. Oorspronkelijk heette het ‘de Parochie-

buurt’, naar de parochiekerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     De oude (parochie)buurt in Boven-Hardinxveld in vroeger jaren. 
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De Rokerij: het gedeelte achter het oude gemeentehuis van Hardinxveld, waar in vroe-

ger tijd meerdere visrokerijen waren. 

Het Kromme Gat: het gedeelte waar de dijk een opvallende kromming maakte om de 

buitengedijkte wiel die daar lag. 

De Sluis: de omgeving van de sluis die in 1818 aangelegd werd tussen het Kanaal van 

Steenenhoek en de Merwede. 

Het Langeveer: de omgeving van de steiger waar vroeger de raderboten van Fop Smit 

aanlegden. 

Den Hoek: de plaats waar de dijk van de rivier afbuigt. Dit is in de buurt van de tandarts-

praktijk van Van Eck.  

De Nieuwstad: de bebouwing in de omgeving van de ijzergieterij. 

 
 

(BIJNA) VERGETEN WOORDEN 

KONEN 
 

De uitdrukking ‘rode konen hebben’, is (nog) niet onbekend. Het roept het beeld op van 

slaperige kinderen, beschaamde kaken, stiekem kijken. Maar wie gebruikt het woord 

‘konen’ nog om gewoon ‘wangen’ aan te duiden? Vroeger was dit echter heel gebruike-

lijk.‘Ik zal je eens in je konen bijten’ zei dan een moeder liefkozend tegen haar telg met 

blozende wangen.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Blozend rode konen. 

 

Volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) wordt met ‘koon’ bedoeld  

‘het verheven deel rondom het jukbeen onder den buitenhoek van het oog, waar een 

blos zich het eerst vertoont’. Het woord zou misschien voortkomen uit het engelse  

‘coign’, wat hoek betekent. 

Volgens het WNT was koon vroeger in Holland, met name Zuid-Holland, het gewone 

woord voor ‘wang’. Elders is het een dichterlijke term. 

 

GETROUWD MET DE KRANT  
 

Het is niet gebruikelijk om in deze nieuwsbrief personen in beeld te brengen. Toch wil ik 

daar een keer een uitzondering op maken, omdat de persoon in kwestie het ‘Houden & 

Bewaren’ altijd zo mooi uitstraalde. Op 5 juli van dit jaar overleed de in 1937 geboren 

Flok de Ruiter. Zoon van de Hardinxveldse boekhandelaar en redacteur Floor de Ruiter. 

Flok was verslaggever bij NRC. Het bijzondere aan hem was zijn nuchterheid: doe maar 

gewoon, dan doe je gek genoeg. Hij werkte hard en was in tal van opzichten zijn tijd 

vooruit. Hij schreef al over het milieu toen de meeste mensen nog niet wisten wat 

daarmee bedoeld werd. Flok was een van de eerste journalisten in Nederland die aan-
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dacht vroeg voor een verband tussen gaswinning en gevaar voor aardbevingen in Gro-

ningen. De Grote Markt in Gorcum noemde hij eens ‘de huiskamer van Gorinchem’, 

doelend op het feit dat hier zoveel terrasjes waren, die werden bezocht door mensen 

die kennelijk de gezelligheid thuis niet konden vinden. Hij schreef zonder enige vorm van 

activisme; meer uit het oogpunt van het Bijbelse rentmeesterschap. Hij was getrouwd 

met de krant en dan pas met mij, vertelde zijn vrouw Liesbet Klop in een artikel dat eind 

juli 2018 in NRC verscheen.  

Flok was een bijzonderheid toen hij in 1963 bij NRC aan de slag ging. Hij was tussen alle 

redacteuren achter stalen bureaus jarenlang de enige verslaggever. Zijn collega’s spel-

den regionale en buitenlandse kranten om er berichten uit te halen, die ze met een ei-

gen draai nieuw maakten. Flok trok het land in en onderzocht de situaties ter plekke, 

ook in oorlogsgebieden.  

De nuchterheid van Flok was opmerkelijk. Hij had een oprechte hekel aan dikdoenerij. Ik 

herinner me nog dat hij samen met een andere redacteur voor onze uitgeverij, de Stich-

ting Publicaties Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, teksten voor een boek aan het schrij-

ven was. Flok werkte gewoon hard en presteerde wat hem gevraagd werd. Zijn collega –

redacteur vorderde ook met de teksten, maar benaderde alles wat van bovenaf. Het was 

elke keer weer vermakelijk hoe Flok dat wist te weerleggen. 

Flok was nog een verslaggever, zoals je een verslaggever op oude films ziet: met halflan-

ge regenjas, voorzien van een flinke snor waaronder steevast een sigaret zonder filter 

hing. Met dat beeld was hij continu onderweg in binnen- en buitenland. Dat hij deson-

danks nooit zijn geboortedorp is vergeten, blijkt uit zijn bijdragen aan publicaties in de 

Historische Reeks Hardinxveld-Giesendam.   

Er zijn niet veel mensen die ik heb gekend wiens stem ik nog hoor, maar Flok is daarop 

een uitzondering. Als het stil om me heen is en ik denk aan de tijd van de genoemde 

uitgeverij, dan hoor ik Flok spreken of hij naast me staat. Zijn bescheidenheid was opval-

lend. De laatste jaren dat we samen wat in genoemd stichtingsbestuur deden was Flok 

nagenoeg blind. Daardoor was hij voor vervoer van Gorcum naar de redactievergaderin-

gen in Hardinxveld-Giesendam aangewezen op de Molenhopper. Dit vervoer combi-

neerde ritten en zo kon het wel eens voorkomen dat Flok veel te vroeg kwam of al weer 

snel moest vertrekken. Elk ander had hier een punt van gemaakt, maar Flok mopperde 

alleen maar wat.  

Flok de Ruiter is altijd gebleven wie hij was: een verlicht gereformeerd opgevoede, har-

de werker uit de Alblasserwaard. Het is fijn om hem gekend te hebben.  
                       Dick de Jong  

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Flok met twee van zijn zoons.                                                                                 Flok de Ruiter (1937-2018). 
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EEN OMMETJE 

PARALLELWEG-SLUISWEG-NIEUWEWEG 

 

Een mooi ommetje om te wandelen in de herfst is het rondje Parallelweg-Sluisweg-

Nieuweweg. Een ommetje waarbij de lengte goed af te meten is: het is nagenoeg een 

vierkant waarvan elke zijde ongeveer 1 km lang is. 

We beginnen bij het ijsterrein aan de Parallelweg en lopen richting Boven-Hardinxveld.  

Boven ons prachtig gekleurde kronen van platanen, onder onze voeten knisperend blad.  

Aan de linkerkant de spoorlijn, waar ongeveer elk kwartier een trein ons tegemoet of 

achterop komt. Daarachter een groene oase van weiland en bosschages. Aan de rech-

terkant meest blokjes huizen, uit dezelfde na-oorlogse bouwperiode. Een enkel ouder 

pand daartussen, zoals een voormalig boerderijtje op nummer 71 en een prachtig wit 

punthuisje met opvallend rond bruggetje op nummer 93. Hier slaan we rechtsaf de 

Sluisweg op. Aanvankelijk is hier weinig tot geen bebouwing, maar ruimte voor sportieve 

uitingen. Zwembad, korfbal- en voetbalvelden. Eventueel kan een uitstapje gemaakt 

worden naar het natuurspeelterrein (voorheen speeltuin). Ook hier veel groen langs en 

over de weg. Daarna aan weerszijden van de weg veel hetzelfde ogende huizen, typisch 

jaren ’30 bouw. Het tunneltje onder de rijksweg door, waar we verder lopen onder een 

lommerrijke tunnel en ons vergapen aan een bonte diversiteit opgeknapte huizen.  

Bovenaan staan we ineens in het licht en de ruimte van de rivier vóór ons. We gaan 

rechtsaf en kunnen ons tegoed doen aan een ruime portie Hardinxveldse historie in de 

vorm van oude dijkhuisjes en dat wat Hardinxveld onder andere groot maakte: 

scheepswerven.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Hardinxveldse geschiedenis van de dijk: tewaterlating van een schip  

                                                          bij scheepswerf ‘de Merwede’. 

 

Iets verderop in de rivier nog wat opvallends: het Langeveer, nu een bunkerstation voor 

schepen, vroeger een aanlegplaats voor de raderboten van Fop Smit. 

Bovenaan de Nieuweweg bewonderen we het kunstwerk dat daar ligt: twee ankers en 

werpen we nog een laatste blik op de rivier. Dan draaien we onze hakken naar rechts en 

lopen de Nieuweweg af.  We vermaken ons met het kijken naar de diverse woonstijlen 

aan de rechterkant. Vlak voor de rijksweg staat een kerkgebouw van de Hervormde ge-

meente met de typische  bouw van de jaren ’50. 

Dan verder, onder het viaduct door richting het Noorden. Een drukke bedoening, dit 

stukje Nieuweweg. Halverwege passeren we via een bruggetje de oude wetering, een 

mooi stukje natuur.  

Rest ons nog een paar honderd meter naar ons begin- of eindpunt en een lekkere kop 

warme chocolade bij de kachel thuis. 
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PRIVACYVERKLARING  
 

Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam  biedt deze nieuwsbrief, onder de naam 

Behouden & Bewaren, waarmee zij geïnteresseerden trakteert op nieuws, achtergron-

den en wetenswaardigheden die zij  het vermelden waard vindt. Uw e-mailadres wordt 

alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere 

nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de 

nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

  

 

SEIZOENSPLAATJES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Parallelweg: een pláátje in de herfst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najaarsritje in Binnendams. 
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Uitbundige kleuren: van de Parallelweg.                                               Tot de Koningin Wilhelminalaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En het einde van de Parallelweg. 
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