MEDED ELIN GENBLAD
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
•-

MUSEUM
Binnendams6DE KOPEREN KNOP
3373 AD Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 611366

-7

12e Jaargang - nummer

1

apr

i1

1990

1
VAN
"

t/redactleadres:

nu \ tundllm

77

Ons bestuur
is momenteel
hard 6ezig met de
voorbereidingen
van de tentoonstelling
over de
Tweede wereldoorlog.
Wat wij u van .28 april t/m
lb juni a.s. zoal zullen laten zien, hou ik nog
even geheim.
Dat ziet u te zijner tijd zelf
wel. Want u komt toch zeker allemaal
kijken.
Daar rekenen
wij tenminste
op .

, 'IJ lJa H.lrdlnxveld-Giessendam
aan 01846 - 14563
t j t. x 0 I846 - I 1589
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Jong (eindredactie)
• Vilf!Lop,k
M.J.A. de Haan
W. v n Westen
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v n der

Wal

Daarnaast
ZlJn wij de gebruikelijke
activiteiten aan het voorbereiden.
Er gaat een boekje
verschijnen
over de Tweede Wereldoorlog.
In het
najaar volgt weer een publikatie.
Binnenkort
verschi jnt het boek "Een wandel ing door
Binnendams".
En dan zijn er nog andere
zaken,
zoals een excursie,
braderieên,
Historisch
Overleg
Alblasserwaard,
vaste expositiehoek
1n
De Koperen
Knop enzovoort.
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Dubbeldam
O"lt naam
134

J.

171 eN
t 1 foon

DfUkk
Dit

rIJ
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Sliedrecht
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ultO v van de Historische
Vereniging
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D m n mum contributie
voor 1990 bedraagt
r ••
0 (tot 18 jaar en ouder dan 65 jaar
minimum
r 15,00). Hogere bedragen
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wikom.
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38.79.669
t.n.v.
du III torische
Vereniging
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nno r vermelding
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publikatie
worden overgenomen
chriftelijke
toestemming
van

mag ter
zonder
de

Hl torische
Vereniging
Hardinxveld-Giessendam
n/of de met name genoemde
auteur.

Up uu

om

Ontf' v'r

I.

g:

nllJ,n'J genlPt

ov

ral

bekendheid.

foch

verbazen

"I J /11'\,
om, fl 4. Op d ze foto zIet u onze secretaresse
(lP v ••k.Intl" In 1nIjl 11. 1\.n "IJ
'>' hUIlder hangt
een ta
van
I1 v,
1I1(j11l1'. W'I"'m"
71j 111
dJ rtl
I.lm •••
IliJnt
lp

10 ""1.

DE VOORZITTER

u

~(JI

Co

Wat de meesten
van u waarschijnlijk
niet weten,
is dat onze gemeente
medio
januari een week lang
het middelpunt
was van het pl-ogramma "De weg
naar Kl-alingen" dat elke werkdag
wordt uitgezonderi op Radio Rijnmond
(FM 93,4 tussen
16.00
e·n 17.00 UUI-J. Ook onze vereniging
was daarbij
actt~f.
Ik ben een halve dag opgetrokken
met
mevrouw
~uzanne
Mulder om haar wat te vertel ren
van de historie
en van de bewoners
van ons
dorp. Daarnaast
zijn ook anderen geïnterviewd,
zoals de heren K. Damen (Hardinxveld),
H.A. de
Kok, J. de Ruiter,
J.W. Sluimer en J. Stam.
Door deze voortreffelijke
samenwerking
kwam een
heel leuk programma
tot stand.
Er was heel duidelijk
sprake van een pr1ma
same~werkinq.
Zoiets
kun je ook alleen met
meerderen
voor elkaar brengen.
Het is erg
belangrijk
dat wij, als leden van de Historische
Vereniging,
met elkaar blijven
strijden voor verwezenlijking
van bepaalde
doelen.
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wij daar wat meer aandacht
aan konden
-h nken, zouden er niet zomaar bomen worden
( rooid,
zonder dat daarover
met ons of een
Stichting
Dorpsbehoud
lsoverlegd.

Dat nu het bovenste
stuk van de Sluisweg
voor
de helft
is gescalpeerd
is denk ik te wijten
n het toenemend
individualisme,
wat resulteert in een zekere onverschilligheid.
Een
dergelijke
houding
kan funest zijn voor het
behoud van de goede dingen,
die het verleden
ons neeft nagelaten.
In dat verband
verwijs
ik graag naar de verschillende
oproepen
en advertenties,
die u
elders
in dit blad zult aantreffen.
Hopelijk
zult u nu eens een keer niet denken:
Die ander
zal wel reageren.
Neen, wij zoeken
juist u. Ook
als u misschien
twijfelt
of u wel capabel
bent,
reageer
gerust.
U zult er beslist
geen spijt
van krijgen.

EREPENNING

VOOR

ARIE

VAN

DER

PLAS

Na onze oud-voorzitter
heeft nu ook bestuurslid
Arie van der Plas de erepenning
ontvangen.
Op
een avond in oktober
is het voltallige
bestuur
richting
Achterlandse
molen in Groot-Amm~rs
getogen,
voorzien
van bloemen
en de pe~nlng.
Een verraste
Arie ontving
ons met koffIe en wat
lekkers.
Daarna nam de voorzitter
het woord,
dankte Arie vaar zijn voortreffelij~e
in~et en
reikte
tenslotte
de penning
uit. Arle, dIe al
vanaf het eerste begin in het bestuur
zat,
bleek hiermee
bijzonder
vereerd
te zijn.
Een dergelijke
penning
krijgt men nie~ ~omaa~~
De verdiensten
van Arie voor de verenIgIng
ZlJn
echter
legio. Overal nam hij actie~.aan
deel.
Een belangrijke
bijdrage
leverde hIJ - samen

Tenslotte
wens ik onze Historische
Vereniging,
met alles wat actief
is met de.historie
van
plaats en streek,
zoals de Stichting
Dorpsbehoud,
de Stichting
Eigenaren
van de Koperen
Knop, de Stichting
Vrienden
van De Koperen
Knop, de Museumcommissie
De Koperen
Knop en
alle suppoosten
en vrijwilligers
veel energie
toe voor de komende
tijd. Laten wij met elkaar
proberen
dat wij het voorbeeld
blijven,
dat wij
voor de gehele
streek al jaren zijn. Niet uit
verwaandheid.
Dat kan niet. Het voortouw
nemen
schept verplichtingen.
Het geeft er echter veel
meer leuke zaken voor terug.
Sprokkelmaand
Dick de Jong.

1990,
Het

vertrekkende

penning
Jong.
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uitgereikt
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uit
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met ZiJn vader, de heer P. van der PLas - aan
de postbezorging.
Gelukkig
blijft de laatste de
postvoorbereiding
op voortreffelijke
wijze
verzorgen,
Op deze manier wordt het bestuur
heel wat werk uit handen genomen.
Arie zorgde
daarnaast
voor de fotorubriek
in de
Merwestreek,
ging kijken bij aangeboden
spullen
en was eigenlijk
overal waar zijn hulp op dat
moment
nodig was.
Nogmaals
vanaf deze plaats
aan Arie van der Plas. Het
bijzonder
erkentelijk
voor
Zonder
zijn keiharde
inzet
lang niet geworden
wat deze

een woord van dank
bestuur
is hem
zijn vele werk.
was onze vereniging
nu is.
Het

MODERNE

bestuur.

APPARATUUR

1. HISTORISCHE

VERENIGING

OPTIMAAL

HISTORISCHE

zult u elders
in dit blad
voor redaktiemedewerkers.

VERENIGING

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Het bestuur
van de Historische
zoekt voor de continuering
van
mededelingenblad
enkele
REDACTIEMEDEWERKERS

Vereniging
het

M/V

Deskundigheid
is niet direct vereist.
Interesse
in de plaatselijk
en r.egionale
geschiedenis
en zin om wat eenvoudig
historisch
onderzoek
te doen zijn voldoende.
Het kunnen schrijven
van een artikel(tje)
is 'een pré, maar niet noodzakelijk.

GEOUTILLEERD

Het gezegde
"goed gereedschap
is het halve
werk" geldt ook voor onze vereniging.
Het
mededelingenblad
dat u nu leest, is vervaardigd
op een computer.
De tekst is met behulp van het
tekstverwerkingsprogramma
uitgetypt.
Dat werkt
veel gemakkeliJker
dan met een schrijfmachine,
omdat eventuele
aanpassingen
heel snel zonder
lastige
handelingen
kunnen worden verricht.
Sinds enkele maanden
is onze vereniging
echter
meer optimale
administratieve
hulpmiddelen
rijker.
Zo kunnen wij gebruik
maken van een
telefax
en is er een nieuw fotokopieerapparaat
met een groot aantal mogelijkheden.
Hoewel
deze apparatuur
ons veel tijd bespaart,
blijft
er toch wel veel werk over.
Zeker wat het samenstellen
van een mededelingen
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blad betreft.
Daarom
een oproep aantreffen

Tevens
van de

zoekt het
collectie
ACTIEVE

bestuur
wegens uitbreiding
depotgoederen
enkele
KLUSSERS

M/V

voor het opknappen
van aangeboden
spullen.
Handigheid
is meegenomen,
maar niet
noodzakelijk.
De werkzaamheden
kunnen zowel
thuis als bij Museum De Koperen
Knop worden
uitgevoerd,
wat in overleg
kan worden
geregeld.
Aanmeldingen:
Secretariaat
van de
vereniging,
Buitendams
77, 3371 BB
Hardinxveld-Giessendam.
tel. 01846

- 14563
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2. GEEN TELEFOON
GEMEENTEHUIS

VOOR HET GIESSENDAMSE

Dat het niet altijd even lekker zat met de
aanschaf van moderne apparatuur blijkt uit een
gedicht dat wij vonden in een oud dagblad. In
de Apeldoornse krant van zaterdag 20 oktober
1928 lazen wij na een uitgebreide inleiding
over gemeentebegrotingen
en zuinig aan doen het
volgende gedicht over het niet aansluiten van
het Giessendams gemeentehuis op het landelijke
telefoonnet. De burgemeester in die tijd was
W.A. Laurense. Het artikel waarin dit IS
opgenomen was ondertekend met - het
pseudoniem - Kick.

Van het wonder langs de draden
Kwamen wij in 't "draadloos" aan,
En zooals men hoort voorspellen,
Zullen wij nog verder gaan.
In dit tijdperk van vooruitgang
Mèt, of ook wel z6nder draad,
Maar, waarin toch zooveel moog'lijk
Alles liefst electrisch gaat,
Blikt men graag met medelijden
Naar ons "pover" voorgeslacht,
Dat toch over al die zaken
In zijn droomen zelfs niet dacht
Kunnen wij het wel begrijpen,
Dat er eens een tijd ook was
Waarin men zijn "Nieuwsberichten"
Bij een olielampje las?
Waarin, om elkaar te spreken
Men per trekschuit reizen ging,
Of wel in een diligence
Soms voor de verandering?
Kunnen wij het wel goed vatten,
Dat een. zaak ooit kwam tot stand,
Zonder dat een der partijen
't Telefoonboek nam ter hand?

Fantasie-prentbriefkaart

uit

vroeger

tijd.

Dat wij in een tijdperk leven
Waar vooruitgang slechts regeert,
Wie, die zóó iets zou ontkennen,
En het tegendeel beweert?

Telefoon? Ik zie U lachen,
Lezer van den nieuwen tijd,
Want gij meent, dat aan zóó iets toch
Hier geen woord meer mag gewijd.
Telefoon is ouderwets al,
Zelfs een kind telefoneert,
Ja, ik w·eet het, waarde Vrienden,
Dat niet ieder haar waardeert.
7

Menigeen wil niet gestoord zijn
Bij zijn studie (of •..zijn bier,
Want in 't stam-café-opbellen
Schépt óók meen'ge vrouw plezier).

"Als er brand komt is het noodig,
"Dat men toch ook bellen kan",
Riep een lid; de Burgemeester
Snapte daar het nut niet van.

Doch door vele duizendtallen
Wordt de telefoon geèerd
Als een vinding, die men zeker
Noode in deez' eeuw ontbeert.

"'t Is - zoo zei de Burgemeester
"tot nu toe óók goed gegaan,
"Daarom sluit ik, f1ijneheeren,
"Het Gemeentehuis niet aan".

Ja .... zoo spreken wel de meesten
Maar niet allen, naar wel blijkt
uit het kostelijke nieuwtje,
Dat er in de bladen prijkt.

Heel de Giessendamsche
Vroedschap
Mopperde en keek verstoord,
Toen het woord des Burgervaders
Op die wijze werd gehoord.

Immers in 't welvarend plaatsje,
- U bekend wis - Giessendam,
Wilde men er niet van hooren,
Dat de telefoon er kwam.

Een der leden durfde 't wagen,
Om te wijzen op 't gevaar,
Als men hulp moest requireeren,
En geen telefoon was daar,

Stil, ik zeg het niet volledig,
Het protest was officieel,
Want het Hoofd van de Gemeente,
Wenschte ditmaal niet zijn deel.
Uit
Was
Dat
Aan

de Giessendamsche Vroedschap
de wensch reeds lang geuit,
men 't huis des Burgervaders
de telefoon aansluit.

Toen hij zich steeds bleef verzetten,
Drong de Vroedschap er op aan:
"Wilt gij zelf niet tel'foneeren,
Sluit 't Gemeentehuis dan aan".
Tal van leden dezer Vroedschap
Pleitten voor een telefoon,
Maar een zeer hardnekkig weig'ren
Van den Preases was hun loon.
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Fantasie-prentbriefkaart

uit

vervlogen

tijden.
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Maar het hoofd van de Gemeente
Riep heel boos:" Nu allen stil,
"Niemand
kan mij tot iets dwingen,
"Als ik soms niet bellen wil".
Heel de Giessendamsche
Vroedschap
Zweeg toen maar gehoorzaam
stil
Want "wat baten kaars en bril ooit
Als de uil niet zien en wil?"
Lezer,
zoekt ge naar een plaatsje,
Waar vooruitgang
nog niet kwam,
Wel, ga dan voor de variatie
Eens naar
't land'lijk
Giessendam.

REACTIES

NR.

OP

HET

MEDEDELINGENBLAD.

11E JAARGANG
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Van de. heer
belangrijke

P. van der Plas hebben WIJ
bijdrage
hieraan
ontvangen.

ook

een

De "hooipors"
De heer J. Stam deelde mede, dat het alleen
noordwestenwind
hoogwater
wordt en niet bij
oostenwind.
"Elke Giessendammer
weet dat".

bij

De heer K. Leenman
stuurde
wat aanvullende
feiten:
. het hooi was o.a. bestemd
voor Rotterdamse
stalhouderijen,
de Koninklijke
stallen
en de
artillerie.
De rietmattenschuur
werd tussen
1920 en 1930
gebruikt
voor bijeenkomsten
van godsdienstigpolitieke
aard. Het ging hierbij
om tijdredes
door Ds. Kersten
(S.G.P.),
georganiseerd
door
Willem Ritmeester.

Oproep van de heer Kloeq
Op de vraag over vier overlijdens
op één dag In
hetzelfde
gezin
in de vorige eeuw, reageerde
de
heer K. Leenman
met de medede}ing
dat hem dit
ook wel eens was opgevallen,
maar dat hij geen
oorzaak
'..-.list.
Een soortgelijke
reactie
ontvingen
wij van de
heer W. Leenman.
Schrijfwijze
drijvers(s)chuit
Naast een reactie
van de heer A. Klop ontstond
er een levendige
correspondentie
met de heer
A.W. Vonk~ Als deze is afgerond
hopen wij u
nader te informeren.
Boekje
winkeltjes
De heer A. van der Wiel blijkt bereid
te zijn
medewerking
te geven aan een boekje over de
winkeltjes
en neringdoenden,
die er vroeger
zoveel
in ons dorp waren.
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Tanks arrivèren
in 6iessendam.

aan

het

einde

van

de oorlog
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Oorlogsherinneringen
Van diverse
personen
ontvingen
we
informatie
in de vorm van brieven,
verhalen.

REACTIES

OP HET

MEDFDELINGENBLAD,

nadere
dagboeken

en

tIE JAARGANG

NR 2.
De Sliedrechtse
synagoge
Van diverse
personen
werd
Te zijner tijd zal er wat

informatie
mee worden

ontvangen.
gedaan.

Expositie
Tweede Wereldoorlog
Op de oproep om spullen
uit of over de Tweede
Wereldoorlog
zijn veel reacties
binnengekomen.
Helaas hebben wij nog heel weinig bruikbare
foto's van u mogen ontvangen.
Wij houden ons
aanbevolen.
Aanvullinqen
naam Blokland

De familienaam
Blokland
is een Z.g.
"herkomstnaam",
d.w.Z. dat één van hun
voorvaders
afkomstig
was van een plaats,
gehucht
of streek met de naam Blokland.
De naam Blokland
als aanduiding
van een polder
en/of streek,
geschreven
in diverse
varianten
zoals Blocklant,Blokland,
etc., is afgeleid
van
het middeleeuwse
woord "be-Iocen
lant", hetgeen
een meer gespecialiseerde
betekenis
had dan van
"land dat aan alle zijden omsloten
was'" en
voert ons terug naar de tijd van de ontginning
(lle en 12e eeuw).
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De conclusie
dat de "Blokland"en
zo honkvast
zijn, die gekoppeld
is aan de cijfers
van de
volkstelling
van 1947, is niet juist. Immers
uit dezelfde
volkstelling
blijkt dat er in
Rotterdam
248 personen
geteld zijn met de
familienaam
Blokland.
Met deze wetenschap
verkrijgt
men een totaal
ander beeld, afgezien
van het feit of men
daaruit
zulke vergaande
conclusies
kan en mag
trekken,
zonder de grote steden hierbij
te
betrekken!
De naam Blokland
komt in Sliedrecht
al eerder
voor, m.n. op 30 december
1784 trouwt daar
Herbert
Blokland
met Bastyaantje
Janss Bakker,
zij laten in Sliedrecht
2 kinderen
dopen.

c.a. correctie
op het artikel
"De
te Hardin:<veld-Giessendam
e.o. "

De naam "Blok" zonder meer, IS uit diezelfde
periode,
een benoeming
naar de vorm van een
stuk land/polder,
of heeft met een indeling
maken, en heeft derhalve
een totaal andere
betekenis.

Zodat men de naam Blokland
niet kan en mag
verbinden
"aan de namen zoals "Blockweer"
(Alblasserdam)
of Middelen Achterblok
(Sliedrecht).

In de Lopikerwaard
is een buurtschap,
dus
plaats,
gelegen
met de naam Blokland.
Nabij Mijdrecht
is er een polder genaamd
Blokland.
In Rotter~am,
landen in de vroegere
OostBlommersdijkseen Bergpolder.
Literatuur:
DE COPE, H. van der Linden.
VELDNAMEN
IN NEDERLAND,
M. Schoneveld.
AARDRIJKSKUNDIG
WOORDENBOEK
etc:, A.J.

vld

Rest mij nog het volgende:
Sedert enige jaren hou ik me bezig met een
genealogisch
onderzoek
naar de familie
BLOKLAND,
afkomstig
van Hardinxveld.
Met als resultaat,
een genealogie
BLOKLAND,
ca. 1600 tot 1910 met een bestand
van ~uim

geen

AA.

van
550

te
13'

LANDVERHU

IlERS_ .

Naar aanleiding
van het gepubliceerde
in het
vorige mededelingenblad
~en aanvulling
op het
artikel
"landverhuizers
uit HardinxveldGiessendam"
van de heer Arie Jan Starre.
1)

Teunis Swets,
aannemer
van werken,
zoon
van Teunis Woutersz.
Swets en Henrikje
van
Pelt.
geb.: 06.11.1796
ovl.:
huwt: 20.12.1819
te Sleeuwijk
Aartje Oldemans,
dochter
van Hendrik
Oldemans
en Teuntje
Klop.
geb.: 21.01. 1795

ov
De aanlegsteiger

van

het

pontje

naar

Werkendam

rond

1950.

personen
met de familienaam
BLOKLAND,
d.w.z.
een lange reeks van geboorte-,
trouw- en
overlijdensdata,
een droge opsomming
dus, een
"geraamte",
hetwelk
ik graag zou willen
"aank leden" met fami I ievel-halen en andere
bijzonderheden,
bijnamen,
hun werk, gewoontes,

etc.

Ongetwijfeld
zijn er nog onder u die mij wat
kunnen vertellen
over de familie
Blokland.
Alles kan in het gegeven
geval belangrijk
ZIJn,
ook foto's
zijn welkom,
welke uiteraard
onbeschadigd
aan u worden geretourneerd.
Voor de goed orde: Mijn grootmoeder
van
vaderszijde
was een BLOKLAND,
vandaar.
D.

Naschrift
redaktie:
Alblasserwaard.
Ook
Reacties
graag naar
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Bou\f'J

Hoog-Blokland
ligt In de
dit wijst op "Belokenland".
het secretariaat.

a)
b)
Cl

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

I.:

?

(Te Thorton
Township
Illinois,
is een
grafsteen
aanwezig
met vermelding
dat ZlJ
21.01.1795
te Hardinxveld
geboren
is.)
Kinderen
uit dit huwelijk
geboren
te
Hardin~veld
en Bremerhaven
(Duitsland)
waar velen arbeid verrichtten
aan aanleg
van havens en dijken.
Hendrika,
doop 03.11.1822
Marigje,
doop 04.07.1824
ovl. 28.11.1825
Wouter,
geb. 25.12.1825
Mar·igje,
geb. 21.08.1827
ovl. 11.11.1827
Hendrik,
geb. 1829 te Bremerhaven
Teuna,
geb. 14.03.1830
ovl. 29.06.1830
Teuna,
geb. 16.12.1831
ov1. 08.03.1832
Teuna,
geb. 17.11.1833
ovl. 02.01.1834
Teuna,
geb. 17.02.1835
ovl. 01.03.1835
Teunis
Marchinus
geb. 14.01.1837
ovl. 08.04.1837
Teuna
Aartje,
geb.14.09.1838
ovl. 13.01.1839

Van de elf geb6ren
kinderen
overleden
er acht
te Hardinxveld
en drie (onderstreept)
vertrokken
met hun ouders
in maart 1856 naar
Amerika.
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Hendrika, gedoopt 03.11.1822
Swets, zie onder cijfer 2.
2)

trouwde Giel

Giel Swets, griendbaas zoon van Barend
Swets en Sara Hoogendoorn.
geb.: 17.01.1819
huwt: 03.11.1843
Hendrika Swets, dochter van Teunis Swets
en Aartje Oldemans, geb.: 03.11.1843
Kinderen uit dit huwelijk te Hardinxveld
geboren:
a) Barend,
geb. 13.10.1844
b) Teuna Aartje, geb. 25.02.1847
c) Teunis,
geb. 30.06.1850
dl Wouter, geb. 25.03.1853
e) Teunis, geb. 14.01.1846 ovl. 21.03.1846
Deze beide echtparen vertrokken 20 maart
1856 naar de U.S.A.

3)

Amerika, tussen oud-dorpsgenoten uit
Hardinxveld.
Deze Hendrik Swets, zal in zijn gedachten
zeer waarschijnlijk
veel met zijn land van
afkomst bezig geweest zijn. Misschien is
op hogere leeftijd, na een verblijf van 40
jaren in Amerika zijn geestvermogen niet
meer voldoende geweest om weerstand te
bieden om naar zijn gewezen vaderland
terug te keren. Hij stapte nl. in 1895 met
achterlating van vrouw, kinderen en
kleinkinderen op de boot naar Holland. Het
bijzonder tragische van deze beslissing
was dat de achtergebleven familie niet
bekend geworden is waar deze Hendrik Swets
is overleden of begraven. De pogingen dit
te achterhalen zijn steeds zonder
resultaat gebleven.
A. Tromp

Dingena Versteeg, dochter van Cornelis
Versteeg en Johanna Groeneweg.
geb.: 07.07.1835 naar Holland, Michigan,
U.S.A. maart-mei 1856.
Zij emigreerde als ongehuwde, in
betrekking bij Ds. Koene van den Boseh,
predikant bij de afgescheiden gemeente van
Noordeloos. Toen deze predikant Noordeloos
verliet om zich in Amerika te vestigen
reisde ook Dingena Versteeg met hem naar
de U.S.A.
Dingenga, trouwde aldaar (Amerika) met
Pieter Verduijn, een weduwnaar en zoon van
een emigrant uit Dordrecht.
Dit echtpaar verkreeg een zoon Cornelis,
(1857-1943) die later trouwde met Aartje
Swets, (1858-1955) dochter van Hendrik
Swets, die in 1829 geboren werd te
Bremerhaven.
Zo ontstonden familierelaties
in het verre
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De aanlegsteiger

van

de Fop

Smit

rond

1925.
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Wie helpt ons met de griendaak?
Onze "vloot" breidt nog steeds uit! Sinds enige
tijd beschikken wij over een griendaak.
Weliswaar moeten er enige restauratie- en
conserveringswerkzaamheden
aan verricht worden,
maar als die achter de rug zijn, zullen wij
weer een authentiek vaartuig aan onze collectie
kunnen toevoegen.
Het probleem is echter dat het bestuur, gezien
de vele aktiviteiten die zij onder handen
heeft, geen tijd heeft om de aak op te knappen.
Wij doen daarom een beroep op onze leden of
geïnteresseerden.
Wie heeft er tijd en zin om
bovengenoemde aak op te knappen?
De boot ziet er goed uit; slechts een enkel
gaatje moet er gedicht worden. Verder betreft
het voornamelijk verfwerk.
Als tegenprestatie
gebruikt worden.

mag de aak naar goeddunken

Een rijtuig,
hoepels
en een kruiwagen.
zien we nog een enkele
keer op de weg.
voorgoed
historie.

Alleen

De rest

de laatste
is

Eind september verscheen het themanummer 1989
van het regionaal-historisch
tijdschrift
Holland, gewijd aan NIJVERHEID EN INDUSTRIE IN
DE BEIDE HOLLANDEN.

Het themanummer 1989 bevat drie
overzichtsartikelen
die betrekking hebben op
algemene vraagstukken: Nijverheid versus milieu
in Holland 1500-1900; Industrieel erfgoed in
Noord- ~n Zuid-Holland; Bedrijfsarchieven
in'
Holland.
Daarnaast zijn er twee studies opgenomen over
van oudsher belangrijke bedrijfstakken
in beide
Hollanden, te weten de baksteenvervaardiging
en
de diamantnijverheid.

Het themanummer mag gezien worden als een
voortzetting van de speciale afleveringen met
een economisch-historisch
karakter die al
eerder
verschenen, namelijk over de visserij
(1984) en over de landbouw (1986).

Het themanummer kost f 20,50 (inklusief
verzending) en is verkrijgbaar door storting
van dit bedrag op giro 35.93.767 t.n.v.
Historische Vereniging Holland te Haarlem onder
vermelding van "Themanummer 1989".

Gaarne

opgaven

THEMANUMMER
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bij het secretariaat.

1989 TIJDSCHRIFT

HOLLAND
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DE MUTSEN DRACHT
MUSEUM

DEK

0 PER

E N

KNO

SUPPOOSTEN

M/V

D~ te verrichten
eenvoudige
werkzaamheden,
d1e door i~dereen
kunnen worden gedaan,
worden afw1sselend
verricht
op de
woensdag-,
donderdag-,
vrijdagen
zaterdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur.
~ bepaalt
zelf wanneer
en hoeveel
keer u
1nzetbaar
bent.
Aanmeldingen
en inlichtingen
bij
Museum de Koperen
Knop, Binnendams
6
3373 AD Hardinxveld-Giessendam,
tel.'
01846.11366 of bij de heer L. Punt,
PauwtJesmolen
52 te Hardinxveld-Giessendam
tel. 01846 - 16385

WANDBORDJE

'

GEZOCHT

De heer Van Dijk uit Sliedrecht
1S al Jaren op
z~ek naar een blauw wandbordje.
Dit bordje
1S
u1tgegeven
ter gelegenheid
van de eerste
Nederlandse
oversteek
per vliegtuig
van
Amsterdam
naar New Vork. De vliegenier
was
Evert van Dijk.
Wie k~n de heer Van Dijk helpen?
React1es
naar het secretariaat
van
vereniging.
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HARDINXVELD

EN GIESSENDAM

Men heeft mij gevraagd
iets op te schrijven
over dit onderwerp,
hoewel
ik beslist
geen
deskundige
ben op dit gebied.
Ik heb de mutsen
vroeger
zien dragen en vond het wel interessant, dat er zoveel plaatselijke
verschillen
in
de dracht
konden
zijn. Ik heb er ook wel het
een en andel- over ge 1ezen. En daal- Cfin het land
del- blinden
éénoog
koning
is", 'zal ik er dan
maar het een en ander over opschrijven,
in de
hoop dat degenen
die het beter weten op dit
artikeltje
zullen reageren,
zodat hun kennis
ook voor het nageslacht
bewaard
kan blijven.

P

De museumcommissie
zoekt voor diverse
werkzaamheden,
zoals het houden van
toezicht,
het verkopen
van kaartjes
en de
koffieverstrekking
enkele
VRIJWILLIGE

VAN

Tot in de jaren vijftig
toe droegen
een aantal
oude vrouwen
in Hardinxveld
en Giessendam
nog
de plaatselijke
mutsendracht.
In mijn jeugd
dacht ik dat zoiets alleen bij "opoes"
hoorde.
Die opoes waren voor 1900 echter ook jong
geweest
en droegen,
soms als jong meisje,
maar
in elk geval met hun 18e jaar, wanneer
zij
"hulAlbaar" wal-en, al een muts.
In die tijd droeg
trouwens
bijna elke vrouw - oud of jong - die
zichzelf
respecteerde
een of andere vorm van
hoofdbedekking.
Een bij de streekdracht
behorende
k~nten of gehaakte
witte muts, een
zwart wollen
Cfharseslappie",
een "kapotje"
(kapothoedje)
of een hoed volgens
de laatste
mode. Niet alJeen
de opoes van de jongens uit
mijn klas maar ook koningin
Emma, de moeder van
"de oude kdninl;:linCf
droeg een luchtig wit kanten
kapje op het hoofd.
Een dame en elk vrouwspersoon
dat met dames
in aanraking
kwam, zoals
dienstbodes
e.d., vertoonde
zich niet in het
openbaar
zonder hoofdbedekking.
Dames en
burgervrouwen
hielden
ook als ze bij elkaar op
visite gingen
hun hoed op. Alleen
in huiselijke
kring konden vro~wen
soms blootshoofds
verkeren,
tenminste
overdag,
want 's nachts droeg
men natuurlijk
weer een slaapmuts.
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de. De w i'ss eli n gin
de m ode was vee
min der
snel en ingrijpend
dan in deze eeuw. De
"deftigheid"
volgde de Parijse
mode en de
"burgerij"
volgde
op gepaste
afstand,
zo'n tien
of twintig
jaar later, I'Jaarna de "werkende
stand " de afdankertjes
van de mevrouwen
en
juffrouwen
nog jaren daarna af kon dragen.
De
streekdrachten
volgden
hun eigen weg, maar zijn
wel voortgekomen
uit de vroegere
algemene
mode.
Sommige
drachten,
zoals die van Marken en
Hindeloopen,
vinden hun ~ortels
al in de
"Gouden Eeuw",
en Dol,:de "oorijzerdr3.chten"
gingen al vroeg hun eigen weg. Deze komen in
onze streek echter niet voor.

Muts

met

hoedje

uit

de Binnenwaard.

De streekdr3.cht
ontwikkelde
zich in de loop der
tijd toe een soort regionale
of zelfs
plaatselijke
mode. Dit wil echter niet zeggen
dat "iedereen"
dan dezelfde
hoofdbedekking
droeg. Er waren zeker vijf onderscheidingen
mogelijk,
waarvan
de drie eerstg9noemde
ook In
Hardihxveld
en Giessendam
een rol speelden.
~
Wijziging
in de mode was een zaak van de
jongere generatie.
Vrouwen
op leeftijd
bleven
door9aans
trouw aan de mutsenvorm
die
plaatselijk
mode was, toen zij zelf jong waren.
·Vergeleken
bij de jongeren droegen
zij dus een
"ouder •."etse muts". Want het verhaal
dat de
streekdracht
altijd hetzelfde
bleef,
is een
sprookje.
2e .. Standsversch
1 was nu eenmaa 1 een
belangrijk
gegeven
en zowel aan de kwaliteit
van de gebruikte
kant als aan andere details
van de mutsen was doorgaans
duidelijk
te zien
of de draagster
een rijke boerenvrouw,
een
juffrouw
uit de gegoede
burgerstand
of een
arbeidersvrouw
was.
3e. Er was. een duidel ijk onderscheid
tussen
mutsen
(en kleding)
in en uit de rouw; soms ook
nog tussen
lichte en zware rouw. Bij rouw droeg
mEn geen gebloemde
kant, maar alleen
eenvoudiger
effen b3.tisten mutsen.

i

Tocht op het hoofd kon de oorzaak
ZlJn van vele
ziekten
en zowel vrouwen
als mannen waren daar
erg bang voor. Dit ondanks
het gezondheidsrecept dat de grote dokter Boerhave
had
nagelaten:
"Hoofd koel, voeten warm en p ..pert
open, dan kan je alle dokters
laten lopen~"
Standsen streekverschillen
waren vroeger
veel
groter dan tegenwoordig,
vandaar
dat elke stand
en streek ook min of meer een eigen mode volg-
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4e en 5e. Elders had men ook verschillende
mutsen
voor Protestanten
en Rooms-Katholieken,
of voor verschillende
beroepsgroepen,
zoals
boeren,
burgers,
reders,
vissers
of arbeiders.
Ook was er wel onderscheid
tussen
longetrouwde)
meisjes
en (gehuwde)
vrouwen.
Dit was hier
echter niet het geval.

Plattelandsvrouwen

Giessen-Oudekerk

in februari

1955.

De Alblasserwaard
lag voor wat de streekdracht
betrof
op de grens van twee duidelijk
onderscheiden
gebieden,
die we in het vervolg
Hollandse
en Gelderse
mutsen
zullen noemen.
Op
het vasteland
van Holland
en in het westen
van
de provincie
Utrecht
droeg men de zogenaamde
Hollandse
hul, hier doorgaans
trekmuts
of
mopmuts
genoemd.
Deze mutsensoort
schijnt
pas
in de tweede helft van de vorige eeuw de
Binnenwaard
te hebben
"veroverd"
en werd de
streekdracht
voor de boerenbevolking
tot aan
Giessen-Oudekerk
toe. Vanzelfsprekend
was de

grens bi j ;'detldonkeren
boom" niet absoluut
en
kwam dit type-in
Giessendam
ook wel eens voorHet betrof dan waarschijnlijk
altijd een vrouw
die "van de Graaf" of uit de Giessenstreek
afkomstig
was. Ook wanneer
zij - zoals de
meeste
vrouwen
- niet in staat was de muts te
wassen
en op te maken, was het niet
onoverkomelijk
dit in llOukerk" of llaan de
Graaf"
te laten doen.
Deze muts is een eenvoudig
kanten of batisten
rechthoek,
waarvan
het achterste
deel met een
bandje
strak om de "haarknoet"
getrokken
kan
worden en het voorste
deel in punten omhoog
wordt gespeld.
Tussen deze punten,
boven het
voorhoofd,
bevindt
zich dan een stuk met fijne
plooitjes.
Oorspronkelijk
was dit tussenstuk
groot en de punten
klein; die zaten ergens bij
de oren. Later werden de punten steeds groter
en kwamen ze boven het hoofd uit. Ook de
bekende
muts van Volendam
behoort
tot deze
soort. Daar zijn de punten bijna uitgegroeid
tot vleugeltjes!
Wanneer
men gekleed
wilde
ZIJn, kon -men bovenop
deze trekmuts
nog een
hoedje dragen,
dat met linten onder de kin
bevestigd
werd.
In die tijd vond men kennelijk
dat het geheel er dan mooier op werd.
De eigenlijke
mutsendracht
van Hardinxveld
en
Giessendam
behoorde
tot het Gelderse
type.
Waa~om dit het geval was, zou ik graag willen
weten, maar ik heb er nooit een antwoord
op
gevonden~
Hadden onze voorouders
niet veel meer
banden
met Holland
dan het Gelderse
achterland?
Ik had in mijn jeugd het idee dat er hier zelfs
wat werd neergekeken
op de Geldersen
uit de
Betuwe en dan zou er toch meer reden geweest
zijn om aan te sluiten
bij de Hollandse
mode?
Dit mutsentype
werd gedragen
in nagenoeg
heel
Overijssel,
rond Hoogeveen
in Drente,
in
Gelderland
met uitzondering
van het Land van
Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen,
in het
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oosten van de provincie Utrecht, in het
Protestantse deel van noordwest Brabant, ln het
Land van Cadsand en in een deel van de
Alblasserwaard
en de Vijfherenlanden.
De
plaatselijke verschillen in dit uitgestrekte
gebied waren echter groot.

ontstonden er uit hetzelfde grondpatroon een
aantal, op het eerste gezicht, totaal
verschillende mutsen, waaraan je kon zien waar
de draagster vandaan kwam.
In Hardinxveld en Giessendam bleef de breedte
van de voor- en achterstrook beperkt, maar de
voorstrook werd opgekort en strak in het gelid
gezet, door "karkas", dat is blauw omwonden
ijzerdraad met lussen. Dit waren dan de
"neepjes".

De belangrijkste muts in dit gebied was de
knipmuts, hiel- "nepische muts" genoemd.
De gemeenschappelijke
grondvorm van deze mutsen
stamde van een cornetmuts, die in de Franse
tijd tot de algemene mode behoorde. Deze vrij
eenvoudige muts had oorspronkelijk een ruime
bol, met zowel aan de voorzijde als aan de
achterkant een smalle, ruim aangezette strook.
De voorstrook omsloot het gezicht, liet weinig
van het haar zien, en sloot met bandjes onder
de kin. De achterstrook kon - ook met bandjes aangehaald worden onder de haarknoet in de nek
en liep door tot onder de kin.
In alle drachten is de bol van de muts in de
vorige eeuw strak om het hoofd komen te zitten.
Maar zowel de voor- als de achterstrook gingen
in de diverse plaatsen waar men deze muts
droeg, hun eigen verschillende weg. In de ene
plaats vond men het mooi zo'n strook strak
in
de plooien te zetten, in de andere deed men dat
juist niet; daar werd ze strak of juist los en
wijd. In de ene plaats bleef zo'n strook klein
en in een andere werd ze steeds groter. De
stroken, of één ervan, bleven doorlopen tot
onder de kin, of ze werden steeds korter. De
voorstrook kon bovendien nog naar voren of naar
achteren uitwijken, recht naar voren of naar
boven wijzen.
Rond Zwolle werd de achterstrook een complete
losvallende sluier tot halverwege de rug, maar
elders werden het korte strakke pijpjesplooien.
Door deze verschillende ontwikkelingen
26
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(RouwlneepJesmuts met bijbehorende hoed.
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strijken.
Het was een eenvoudige
muts, die ik
als leek moeilijk
kan omschrijven.
Voor had ze
een strakke
r~nd, terwijl
er aan de achterzijde
een wat ruim vallende
strook op gemaakt
was. Ze
zullen doorgaans
ook wel zelf gehaakt
zijn,
hoewel
sommige
vrouwen
daar toch wel speciaal
slag van hadden en bijzondere
patroontjes
kenden,
waardoor
ze nog weleens
gevraagd
werden
een muts voor de buur vouw of een familielid
te
haken.

Dorpsgenoten
tijdens
een door zuster Van Duren-Katwijk
georganiseerde
reis voor de "ouden van dagen" naar de
Pyramide
van Austerlitz
in 1932 of 1933.

Ook Sliedrecht
had een duidelijk
herkenbare
eigen variant.
Bovendien
kon elke leek ZIen
er plaatselijk
veel meer verschil
In
plooimutsen
dan in neepjesmutsen
was.

dat

Een derde mutsensoort
was de "huismuts",
ook
een nakomeling
van de oude cornetmuts.
Deze had
echter geen neepjes
maar een gladde
voorstrook,
die door een enkele draad karkas
in de vorm
gehouden
werd. Deze huismuts
werd,
zoals het
woord al zegt, voornamelijk
thuis gedragen,
bijvoorbeeld
's zondags
na kerktijd,
wanneer
de
"nepische
muts" weer- zo gau,,~mogelijk
",'erd
opgeborgen.
OOK de huismuts
verdween
eerder van
het toneel dan de plooimutsen.
En dan was er nog een vierde soort muts, die
van wit katoen werd gehaakt
en als werkmuts
dienst deed. Deze kon elke vrouw zelf wassen
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De drie eerstgenoemde
mutsen,
de neepjesmuts,
de plooimuts
en de huismuts,
moesten
echter
door een "vakvrouw"
gewassen
\>Jorden. Er waren
er maar enkelen
die dit vak goed verstonden
en
deze kunst ging vaak van moeder op dochter
over. Ook het wassen en opmaken
van een muts
was voor de toenmalige
begrippen
niet goedkoop.
Er zat dan ook heel wat werk in. De muts moest
hiervoor
eerst helemaal
uit elkaar getornd
worden
en na het wassen,
stijven
en drogen weer
in elkaar
gezet ..En de draagsters
waren
bijzonder
kritisch!
De laatste
mutsenwaster
van Giessendam
was
Hendrien
Verwoerd,
getrouwd
met A. van Dijk,
die in Buitendams
woonde.
Zoals bijna alle
vrou~en
op het dorp, met een eigen beroep,
werd
ze nooi·t bij de naam van haar man genoemd,
maar
met ~aa~ eigen achternaam.
Zelf droeg ze geen
muts, maal- een zwal-t "har-seslappie".
Ik zou
echt niet weten hoe zo'n gehaakte
hoofdbedekkiMg
in het Nederlands
genoemd
behoort
te worden.
Een muts was het in elk
geval niet.
In de vorige eeuw was er ook een plaatselijke
meisjesdracht.
Er zijn nog schoolfoto's
uit de
jaren rond 1870 waarop meisjes
staan, die een
muts dragen.
Een aantal van de latere
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mutsdraagsters
had al~ kind echter al geen muts
meer op. Zij gingen daar dan toe over rond hun
20e, vaak omdat hun vrijer of man het zo mOOI
vond staan, of omdat de mevrouw waar ze diende
het op prijs stelde.
Na 1870 wordt het echter steeds minder algemeen
om de plaatselijke mutsen op te zetten. Deze
verandering kwam eerst bij beter-gesitueerden
en bij de vooruitstrevenden,
maar mettertijd
volgden ook de arbeiders en de conservatieven.
De "bekeerde" Jan de Ruiter, die boven de Sluis
woonde en elk jaar een groot rijm over het
gebeurde maakte, schreef rond 1890, met
droefenis:

geen jaren meer op straat. De laatste
mutsendraa~ster
in de Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) ~as Neeltje de Rover-Moret, een
bijzonder knap en kittig oud vrouwtje, dat in
het begin van 1950 stierf. In dit zelfde jaar
was Pleuntje Fijnekam de laatste vrouw die met
een muts in de Hervormde Kerk kwam. Met hun
zondagse plooimuts of hun gehaakte witte muts
door de week, zagen deze laatste hoogbejaarde
vrouwen er heel wat knapper uit dan de meeste
van hun soortgenoten met een hoed. Maar met
deze draagsters zijn nu de mutsen definitief
"uit de tijd".
Drs. P. den Breejen

"Bij al de zware slagen,
rijst hoogmoed in de top,
met hoge schoenen dragen,
de vrouw geen muts meer op.
Betamen doet het niet
zoals de Schrift doet leren,
daar men beschreven ziet:
volstrekt geen hoed met veren.
Bij de eeuwwisseling zette geen enkele jonge
vrouw de muts meer op en dan is het enkel een
kwestie van tijd voordat de dracht definitief
verdwenen is. Er komt geen verjonging, dus geen
verandering meer in, terwijl de kleuren plaats
maken voor het zwart en de rouwdracht steeds
meer de normale wordt.
In het begin van de jaren vijftig was het
afgelopen met de mutsen. In Boven-Hardinxveld
denkelijk nog wat eerder dan in NederHardinxveld en Giessendam. Het is moeilijk dit
einde met een datum aan te geven. De laatste
mutsendraagsters
kwamen wegens ouderdom soms In
32
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DE PRONK VAN
ALBLASSERWAARD

De illustraties
- nagetekende
foto's - ZlJn van
Chris Roodbeen,
die samen met Dick Eekhof de
redactie
heeft gevoerd.
Het is een aardig
boekje,
dat herinneringen
zal oproepen
bij
kenners
van de visserij.

HUIS, SCHUUR EN ERF IN DE
EN DE VIJFHEERENLANDEN

Eind 1989 verscheen
er bij de Historische
Vereniging
Binnenwaard
een kloek boek, waarvan
de titel doet verwachten
dat er heel wat
onderwerpen
aan de orde zullen komen. Dat is
ook wel zo, maar telkens weer komt de auteur,
de heer P. Verhagen
uit Gorinchem,
terug op het
zandstrooien
dat vroeger
gebruikelijk
was. Het
boek bevat veel aardige
illustraties,
waaronder
vele tekeningen
van de auteur,
die bedoeld
zijn
om de tekst te verduidelijken.
Ook zijn er
diverse
foto's
opgenomen,
waaronder
enkele van
tegeltableaus
die zich bevinden
in De Koperen
f<nop. Een onderschrift
ontbreekt
in die
gevallen
echter.
Enkele
tekeningen
zijn met de hand ingekleurd,
wat het boek een uniek karakter
geeft. Het is
en blijft
jammer dat dit wetenschappelijk
geschreven
boek niet wat meer onderwerpen
van
de pronk van vroeger aan de vergetelheid
ontrukt.
En de lay-out
is evenals
bij het
vorige
boek van de uitgeefster
veel te
rommelig.
Deze negatieve
kanten van dit verder
voorbeeldige
boekwerk
nemen niet weg dat wij
het van harte bij u aanbevelen.
176 pag. - geïllustreerd
- ISBN 90 7213
55,00 - verkrijgbaar
in de boekhandel.
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'HOU
OUDE

ME TE GOEDE'
WOUDRICHEM

- VISSERIJ-VERHALEN

403

UIT

De Rotary
Club Woudrichem
heeft een
pocketboekje
uitgegeven
ten bate van de
Stichting
"Oude Vissershaven"
te Woudrichem.
Het boekje
is samengesteld
aan de hand van
verhalen
van en interviews
met oude
Woudrichemse
vissers.
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96 pag. - geïllustreerd
verkrijgbaar
bij Boekhandel
Woudrichem.
EEN

HUIS

f

12,50 Van Beem

te

TE NAALDWIJK

Als eerste boekje van onze zustervereniging
uit
Sliedrecht
verscheen
er in december
1989 een
beschrijving
van een vroeger huis van een van
de Sliedrechtse
heren. Sliedrecht
bestond
oorspronkelijk
uit drie ambachten,
waaronder
het ambacht
Naaldwijk.
Het is een alleraardigst
boekje,
voorzien
van
illustraties
en originele
- gefotokopieerde
tekststukken.
Het boekje
is samengesteld
door G.J. Klapwijk
en A.K. Smit. Een felicitatie
van onze zijde is
hierbij
op zijn plaats.
Ga zo door.

f

48 pag. geïllustreerd
7,50 - verkrijgbaar
bij Boekhandel
De Waard in Sliedrecht.
WOUDRICHEM

~ EEN

GREEP

UIT

DE HISTORIE

Van de hand van Bert van Straten
(lid van onze
vereniging,' maar Woudrichemmer
in hart en
nierenlverscheen
vorig jaar een publikatie
over het stadje Woudrichem.
Het gaat hierbij
om
een totaaloverzicht
van de Woudrichemse
geschiedenis,
waarbij
een aantal per hoofdstuk
gegroepeerde
onderwerpen
centraal
staan.
Zo komen in deze uitgave
onder andere aan de
orde: de strijd
tussen de Patriotten
en de
Prinsgezinden,
het poorterschap,
de visserij
(visrechten,
het visoproer
e.d.), veerrechten,
het schippersgilde,
markten,
neringdoenden,
de

35

~~e Geldersen en de Hollanders,
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440 pag. - rijk
geïllustreerd
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Rechts
boven

op deze foto ziet
de Sluisweg.

u de

inmiddels

gevelde

platanen

aan

BOERDERIJEN IN ZUID-HOLLAND
J. VERHEUL DZN.

- AQUARELLEN

VAN

Wij hebben een periode gehad dat de inhoud van
een boek belangrijker
was dan het uiterlijk.
Ook andersom kwam voor. Tegenwoordig
is er
gelukkig
sprake van een combinatie
van beide
goede factoren.
Zo ook met dit boekwerk dat aandacht schenkt
aan het werk van de Rotterdamse architect
J. Verheul
Dzn. Als strijder
voor behoud van
schoonheid
ván stad en landschap heeft Verheul

q"
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IN MEMORIAM
een groot aantal p~achtige aquarellen gemaakt
van boer der ijen. S.tuk.voor stuk sch itterende
pla~tjes, die elk v60r zich een sfeer
uitademen, die met geen pen te beschrijven is.
Van deze aquarellen is een soort catalogus
samengesteld, waarbij ook ruimte is geschonken
aan een uitvoerige beschrijving.
Telkens weer ontdek je iets nie0ws op de
aquarellen, ook van boerderijen. uit on4e
streek, zoals Brandwijk, Giessenburg, HoogBlokland, Hoornaar, Goudriaan, Sliedrecht,
enzovoort. Een groot deel van de aquarellen is
in kleur afgebeeld.

224 pag. - rijk geïllustreerd
ISBN 90 62 6255 368 0 in de boekhandel.
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98,00 - verkrijgbaar

WERKEND AM VAN BIESBOSCHVISSERS
EUROPASCHIPPERS

TOT

Alweer een fors boekwerk dat als ondertitel
meekreeg "Fragmenten van de havens,
scheepsbouw, visserij en scheepvaart". Het is
samengesteld door de Werkendammer
Thomas Westerhout. Er wordt in deze uitgave
uitvoerig stilgestaan bij de waterwegen,
havens, bruggen en sluizen in en rondom
Werkendam, de scheepswerven, de rivier- en
Biesboschvisserij
en de scheepvaart,
die
voor
evel
astrant
schielijk
beljaat
knappies
ouwerjanig
Werkendam nog steeds van grote economische
betekenis is. Ook is er een tijdtafel met de
"vernoemenswaardige"
gebeurtenissen uit de
Werkendamse geschiedenis in het boekwerk
opgenomen.
296 pag. - geïllustreerd - f 65,00 ISBN 90 9003 116 6 - verkrijgbaar in de
boekhande I.
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TEUS EGAS

In het begin van 1990 overleed Teus Egas, voor
velen een bekende persoon.
Hoewel het niet gebruikelijk is dat W1J
aandacht schenken aan wisselingen in het
ledenbestand, maken wij in dit geval een
uitzondering. De heer Egas was een van de
trouwste leden van de vereniging. Als hij op
een vergadering niet aanwezig was, dan wist je
dat er iets heel bijzonders aan de hand moest
zijn. En als hij er was, dan liet hij dat ook
onmiskenbaar merken. AltÎjd was hij bereid
aanvullende opmerkingen te maken.
Daarnaast heeft de vereniging heel wat
depotgoederen van de heer Egas gekregen. Elders
in dit blad ziet u daar een voorbeeld van.
De gemeenschap van Hardinxveld-Giessendam
zal
Teus Egas - en met hem een markant figuur in de
samenleving - missen.
OUDE WOORDEN
Van de heer Van der Graaf uit Rockanje kreeg
onze voorzitter een lijstje met in onbruik
geraakte woorden toegestuurd.
Graag "geven wij ze aan u door.
wel
toch
harmoniëren
brutaal
versleten
azeker
l verzorgd
akkederen
schichtig
netjes,

=
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schobberdebonk

= schooier

verinnewere

= vernielen,

vervatten

= herhalen

INFORMATIE

ruïneren
(hervatten)

OVER WIMPEL GEZOCHT

Van de heer J. van Ooststroom uit Veenendaal
kregen wij enige tijd geleden een vraag voorgelegd. De heer Van Ooststroom is in het bezit
van een wimpel, die aan zijn overgrootvader
is
uitgereikt voor het redden van een kind. Deze
overgrootvader
heette Cornelis van Ooststroom
en was in 1835 in Reeuwijk geboren. Hij vestigde zich 23 december 1910 in Hardinxveld en
overleed hier op 17 augustus 1911. Van beroep
was hij schipper en vertoefde daarom veel In
Hardinxveld,
kennelijk ook voor 1910. Hij woonde hier in een woonboot je, dat mogelijk in het
Diepje (de Peulen) lag. Zijn dochter trouwde
met een Van Heukelum.
Op de wimpel, waar het nu om gaat, bevindt zich
het gemeentewapen van Hardinxveld. Dergelijke
wapens werden vroeger nogal eens uitgereikt aan
met name bootbezitters.
Op hoogtijdagen werd de
wimpel onder de Nederlands vlag gehesen. De
heer Van Ooststroom is al geruime tijd op zoek
naar de herkomst van de wimpel. In het
gemeentearchief
van Hardinxveld-Giessendam
heeft hij niets gevonden. Vandaar hieronder
enkel vragen, waarop u misschien een antwoord
weet of waarover u een aanwijzing kunt geven,
die leidt tot nadere informatie:
1. Wie is het geredde kind en zijn daar nog
nazaten van in leven?
2. Wanneer is het kind gered?
3. Wanneer is de wimpel uitgereikt?
4. Door wie is de wimpel uitgereikt?
5. Wie weet nog andere gegevens?
Al uw reacties graag naar het secretariaat.
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-eet

foto's van een
zijn uitgereikt

wimpel die in de gemeente
Hardinxveld
wegens het redden van een kind.
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UIT

DE

BESTUURSVERGADERINGEN

Drijverschuit
Een door de vereniging
aangekochte
originele
drijverschuit
is "geadopteerd"
door de heer
B. de Ruijter.
Deze zal de boot - historisch
verantwoord
- repareren
en onderhouden.
Als
tegenprestatie
mag de heer De Ruijter
de
zalmschouw
gebruiken.
Weer is er een stukje
plaatselijke
historie
door dit particulier
initiatief
voor het nageslacht
bewaard
gebleven.
Gedenksteen
Al geruime
tijd wordt er achter de schermen
hard gewerkt
om een gedenksteen
te herplaatsen
in de Hervormde
kerk op Den Dam. De steen werd
destijds
in brokken
achter de Peulenstraat
gevonden.
Kennelijk
was hij omgekeerd
als
stoepsteen
gebruikt.
Dank zij de inspanningen
van de heer T. Groeneweg
(Stichting
Dorpsbehoud)
en een toegezegde
subsidie
van de
provincie
Zuid-Holland
(Kleine Monumenten)
mag
verwacht
worden,
dat de plaatsing
in de loop
van 1990 kan worden gerealiseerd.
Foto's bejaardentehuizen
In het begin van 1989 heeft mevrouw
Kazen-Stout
diverse
bezoeken
gebracht
aan "Pedaja"
om de
namen van de op enkele foto's afgebeelde
personen
te kunnen achterhalen.
Project
1840
Gebrek aan menskracht
heeft het bestuur
doen
concluderen
niet mee te kunnen doen met het
"project
1840", ter gelegenheid
van de
herdenking
150 jaar splitsing
Noorden ZuidHolland.
(Als u zich beschikbaar
wilt stellen
voor
eenvoudig
historisch
onderzoek,
horen wij dat
graag! )

Rechts op deze
Kastanjehof •

afbeelding

de met

de sloop

bedreigde

Verbreding
rijksweq
c.a.
In aansluiting
op eerdere
berichten
kan worden
medegedeeld
dat de ondernomen
pogingen
om de
situatie
zo "voordelig"
mogelijk
uit te laten
komen volledig
zijn mislukt.
Zowel onze
~ve~eniging
als de Stichting
Dorpsbehoud
hebben
bij de betrokken
instanties
geen luisterend
oor
ontmoet.
De rijksweg,
die al meer dan 50 ja~r
onze gemeente
letterlijk
in twee stukken
deelt,
zal in de toekomst
nog meer gaan opvallen.
Het moet nogmaals
worden gezegd dat het
bijzonder
jammel- is dat ook "Kastanjehof"
moet
gaan verdwijnen.
De mogelijkheid
van
verplaatsing
- in stukken
- is onderzocht,
maar
het ontbreekt
aan een geschikte
lokatie om deze
monumentale
aannemerswoning
te herplaatsen.
î1useum '40-' 45
Sinds enige tijd is in Dordrecht
het
'40-'45 gevestigd.
Uit alle plaatsen

Museum
van o.a.
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de Alblasserwaard
ZlJn hier spullen
uit de
oorlog
te zien. Van Hardinxveld-Giessendam
er echter weinig.
Misschien
weet u daaraan
te doen.

is
iets

Anjerfonds
Met het provinciale
Anjerfonds
Zuid-Holland
heeft een afrekening
plaatsgevonden.
Het fonds
heeft een subsidie
van
10.000,00
beschikbaar
gesteld,
zijnde 50'l. van de aanschaffingskosten
van spullen,
die onze vereniging
in bruikleen
heeft gegeven' aan het museum:
diaprojector,
diascherm,
cassettespeler
voor diapresentatie,
vitrines,
panelen
en diverse
andere zaken.
Hartelijk
dank Anjerfonds~

f

Schenk inq u it het bu itenl and.
Vanuit Frankrijk
hebben wij een bedrag van 100
Franse francs als schenking,
bedoeld
voor het
museum,
ontvangen.
Dat velen dit goede
voorbeeld
mogen volgen~
Het mag echter ook in
Hollandse
florijnen.

Om leuke series samen te stellen doen wij een
beroep o~ u.-Wie heeft er nog (oudere)
dia's
van ons dorp, die hij of zij toch niet meer
gebruikt?
Het bestuur
houdt zich aanbevolen.
Open Monumentendag
j"ledewerking aan de "Open I"!onumentendag 1989"
lukte niet door gebrek aan open te stellen
accommodaties
of door onmogelijkheid
hiertoe.
Heeft u ideeën voor dit jaar, dan horen wij dit
graag.
Bijdraqe
aan het museum
Ter ondersteuning
van de Stichting
Vrienden
van
De Koperen
Knop en om te voorkomen
dat er
jaarlijks
allerlei
kosten moeten worden
verrekend,
heeft het bestuur
besloten
jaarlijks
een bedrag
te voteren
voor het museum.
Voor
1989 is
1.000,00
beschikbaar
gesteld.

f

Publikatie
"levers ....
Dat er veel belangstelling
was voor de
dialectverhalen
blijkt
wel uit de snel,le
verkoop.
Dat sommigen
moeite hadden met de
titel blijkt uit de volgende
missers;
gedaan
bij bestelling
van het boekje:
"Tussen l<nop en Kl oeve" ;
"Keuvelend
den dijk uit".
Overigens
is niet iedereen
het er mee eens dat
het woord "ievers"
goed geschreven
lSo Menigeen
heeft het over "ieuwers".
Reacties
van onze
lezers zijn van harte welkom.
Diaseries
Regelmatig
wordt het bestuur
geconfronteerd
met
de vraag of wij een aantal dia's willen
laten
zien en daarbij
het een en ander willen
vertellen.
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Weteringbrug

op de

Nieuweweg.
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Paal RivierdiJk
Weer werd een paal aangeboden,
de derde
in
successie.
Voor het ophalen
ervan en voor het
weer gladwerken
van de plaats waar de paal nu
ligt, gingen enkele maanden
geleden
vie~ man op
stap. Het offensief
bleek echter
voor nIets;
.
wij kregen de paal niet meer. Zonde van de erIn
gestoken
tijd en energie!
Schenkingen
aan de vereniging
Steeds vaker worden schenkingen
van onze leden
onaangekondigd
bij het museum afgeleverd.
DAT IS NIET JUIST. Alle schenkingen
voor de
vereniging
moeten
in de eerste
instantie
worden
gebracht
naar Buitendams
4 (op zaterdagmorgen
tussen
10.00 en 12.00 uur). Dan worden
de
spullen
eerst geregistreerd
en op foto gezet
voordat
ze in het depot worden geplaatst.
Bovenmatige
vrijwillige
bijdragen
Dat u ons nog steeds een warm hart toedraagt,
blijkt wel uit het feit dat een aantal van u
jaarlijks
een fors bedrag aan vrijwillige
bijdrage
betaalt.
Graag zouden wij iedereen
die
een extra bedrag overmaakt
persoonlijk
willen
bedanken.
Het aantal extraatjes
dat wij
ontvangen,
is gelukkig
zo groot dat dat
onbegonnen
werk is.
Vandaar
dit misschien
wat onpersoonlijk
overkomende
bedankje.
Het is echter
niet minder
goed bedoeld.
Dankzij
die extra
inkomsten
kunnen wij blijven
voortgaan
met de realisatie
van onze doelstellingen.
Nogmaals
heel hartelijk
dank~
Braderie
Boven-Hardinxveld
Naast een braderie
te Neder-Hardinxveld,
nu jaarlijks
ook een in Boven-Hardinxveld.
vereniging
was daar in 1989 ook vertegenwoordigd.
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is er
De

Als er leden zijn, die tijdens de braderie
de
stand ook wel eens willen bemannen
(of
bevrouwen),
dan kunnen zij zich opgeven
bij het
secretar ia.at .
Tentoonstelling
bibliotheek
Boven-Hardinxveld
Ter gelegenheid
van de opening
van deze
dependance
is er een expositie
gehouden
over
Bovenhardinxveldse
visserij.
Daarbij
was ook
onze vereniging
van de partij.

de

Museum De Koperen
Knop
Het gaat goed met het museum.
Het
bezoekersaantal
ligt hoger dan was verwacht.
De
reacties
zijn erg leuk. De expositie
van het
werk van Aart van Bennekum
heeft veel aandacht
gekregen
van met name oud-inwoners
van ons
dorp. Er zijn nog publikaties
over deze
kunstenaar
verkrijgbaar.
De ruimte die wij als vereniging
ter
beschikking
hebben gekregen
wordt regelmatig
veranderd.
Wij doen ons best om zo goed
mogelijk
aan te sluiten
bij de wisselexposities
van het museum.
Andere
zomerexpositie
Bij de-eerste
voorbereiding
van de
tentponstelling
over de Tweede Wereldoorlog
merkte ons bestuur
al dat zoiets een
verschrikkelijk
grote klus is. In nauw overleg
met de Museumcommissie
werd besloten
om de
aangekondigde
zomerexpositie
van spullen
uit
eigen depot voorlopig
uit te stellen.
De
Museumcommissie
heeft al een heel leuk
alternatief.
Veldnamenonderzoek
Vanuit het Historisch
Overleg
Albasserwaard
is
er aandacht
gevraagd
voor de veldnamen.
Ook bij
ons kwamen dergelijke
namen voor. Denk alleen
maar aan de straatnamen
in deWielwijk.
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Die namen ZlJn afgeleid van werennamen, stuk
voor stuk veldnamen. Maar vroeger had bijna elk
stuk land een naam. Als u daar voorbeelden van
weet, houden wij ons aanbevolen.
Oude films
Regelmatig duiken er hier en daar oude films
op. Soms gewoon bij de vuilnisbak, zo blijkt
uit de krant. Als u beschikt over interessante
oude films, dan zouden W1J deze graag laten
reproduceren om te bewaren voor het nageslacht.

Janny Oubelkas-Lock schreef ee~ scriptie over
Giessenb'urg in de Franse Tijd, getiteld "Dorp
tussen Ajaccio en Moskou". Daarin staat het
volgende stukje, dat we graag aan u doorgeven.
De Fransen zelf hebben ook hun verhalen
nagelaten. Zo schijnt op het terrein waar
vroeger de "Spindel-smolen" (Hardinxveld) heeft
gestaan ooit een Frans militair begraven te
zijn. Er was daar een "Fransoos" gekomen, hij
moest dit, hij moest dat en was zeer
veeleisend. "Wat" zei de molenaar, "dit kun je
van me krijgen" en hij sloeg de Fl-ansman ze de
"harses" in en begl-oef hem op de "meulenwal-f".
(Bron: de heer J. vld Giessen Sr.)

AANWINSTEN

DEPOT~

Een groot aantal oude kruidenierswaren,
bestaande uit:
1
Pak DE fijne dessert koffie 250 gram
1
Pak Van Nelle koffie goudmerk 250 gram
1
Pak Mocca Supreme koffie H. Smith 250
grams
1
Pak Erven de Wed. J. van Nelle groenmerk

1/4
3

l'
1

1
1
1
2
2
2
2
1
Een
het
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van de heer Kortland
uit
sluishuis
op Den Dam.

Breda

ontvangen

tekening

van

2

kg

Pakken Radion wast witter (15 ct)
Pak SB parelglansstijfsel
Zeepdoos inh. 3 stuks nbouquet de fleurs"
(Sanders)
Flesje Klaverblad stijfsel
Pakje Lux
Pakje Castelia "Zijdenkrullen"
(Dobbelman)
Pakjes Sunlight zeep
Pakjes Rinso waspoeder (klein)
Pakjes Rinso waspoeder (groot)
Doosjes Klaverblad kinderzeep
Doo~je Bambino babyzeep
Stukjes Palmolive zeep

.~

11
23
2
5214 50

Stukje
Castelia
schoonheidszeep
Doosjes
Klok zeep
Pakken
Lux waspoeder
Pakje Castelia
schoonheidszeep
+ tandpasta
(samen 32 ct)
Pakken
Sneeuwwit
zeeppoeder
Doosjes
schampooing
poeder Bella Dama (Het
Klaverblad)
Zakjes Lux shampoo
Zak mosterdzaad
Zak gemengde
kruiden
Flesje
Era poetsmiddel
Pakje Honig macaroni
Pakje talkpoeder
Tubes kachel poets
Blikje
orange Pecco thee (Th. Niemeijer)
+
theeschepje
Blikje
Venetiaanse
taferelen
Ontbijtkoekblik
blauw-groen
Japanse
tekeningen
Groen blikje met theehuisje
+ 2 dames op
deksel
Koekblik
(slot Loevestein
e.d.)
Gemarmerd
blik met hengsel
+ dame op
deksel
(Beckers)
Deksels
met glasruit
Koekblik
Bravo (Verkade)
Hoge achtkantige
blikken
(blauwen
rood)
Faamkistje
Pannesponsen
Kwastvormige
borstel
Kleine
harde borstel
Klerenborstels
met opschrift
liJ. Egas Hardinxveld"
Vatenkwasten
Leien
(2 groot/1
klein)
Zeepklopper
Rek met glazen stolpen
(1 kapot)
Abrikozenkistje
Van Nelle karton
(etalage
materiaal)

Peulens.traaf..--': Nedarhardingsveld'"'

~

Groot aantal builen div. formaat,
blanko met
div. opschriften
zoals:
Hofleverancier
van uw gezin
Onze koekjes en gebak zijn uit de beste
grondstoffen
vervaardigd
Soda

Zout
Pinda's
etc.
J. Egas levensmiddelen,
Rivierdijk
Hardin:o<veld
E.F.G. Wij handhaven
kwaliteit
Koekjes
uit onze zaak vallen
zeker
smaak
1
Houten Maggi vitrine
Schenking
van wijlen de heer T. Egas.
1

Ijzeren
ploeg
(onderdeel
van een
ploeg)
1
Wafelijzer
Schenking
van mevrouw
Van Welzenis.
3
Hoge hoeden
in doos
1
Handnaaimachine
Schenking
van de heer D.J. de Jong.

175,

In uw

grote

1
Lange dekspaan
van hout
1
Dekspaan
van hout
1
Bijl van hout/staal
1
Stalen
haak
4
Houten
haakjes
en 2 stalen haakjes
1
Stalen
goot en naald
1
Houten
kluif
1
Mouten
stopplank
Deze rietdekkersgereedschappen
zijn een
schenking
van de heer P. Boer.
1
1
1
1
1
3
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Hoge zijden hoed
Rieten
koffertje
Wandkoffiemolen
Bruin melkbusje
Wafelijzer
Warmwaterkruiken

in doos
met 2 zwarte

omslagdoeken

Inhoud:
V n de voorzitter
epenning
voor Arie van der m/v
Plas
M derne apparatuur
n dactiemedewerkers/actieve
klussers
en telefoon
voor het Giessendamse
meentehuis
acties op het mededelingenblad
I ndverhu izers
Oproep
fhemanummer
uppoosten
W ndbordje
gezocht
n mutsendracht
van Hardinxveld
en
li ssendam
Tloekbespreking
I memoriam
Teus Egas
[lude woorden
Informatie
over wimpel gezocht
lJi t de bestuursvergader
ingen
~ nwinsten
depot
(vervolg:
volgende
I ublicatie)
CJ

15
10
20
18
34
39
40
42
34
21
649

51

