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Met heel veel genoegen mag ik terugzien op de
afgelopen
tijd.
Onze
vereniging
boekte
bijzonder veel succes met de expositie "Rondom
de
Bevrijding". Er
zijn
meer
dan 2.300
bezoekers geweest, waarvan een groot aantal
schoolkinderen.
Velen hebben genoten van de herinneringen, die
de expositie bij hen opriep. Er waren echter
ook andere herinneringen, die minder plezierig
ervaren werden. Oude wonden werden opengereten
bij het zien van de zaken uit de periode 1940-

19l.5.

Maar al met al mogen we de conclusie trekken
dat de tentoonstelling een groot succes is
geweest. Ook voor de jeugd, die heel duidelijk
met een boodschap kwam: Dit nooit weer~
Een ander succes was het boekje "Een wandeling
door Binnendams". Vele reacties werden gehoord.
In slechts enkele gevallen een wat negatieve.
kennelijk heeft
men in
die gevallen niet
begrepen dat een dergelijk stukje heemkunde
niet zonder een persoonlijke noot kan. Het
bestuur is de beide samenstellers, de heren K.
Leenman en P. den Dikken bijzonder erkentelijk
voor hun inzet.
Het succes kan niet op. De afgelopen periode
ZIJn
er
ook
diverse
depotgoederen
gerestaureerd. Dat
gebeurt wekelijks op de
woensdagavond In
museum "De Koperen Knop".
Enkele hoogtepunten van de laatste tijd zijn
een stortkar en een kaaspers. Beide waren niet
om aan te zien voordat zij onder handen werden
genomen. De stortkar was deels nog gevuld met
restanten mest,
de verf
ontbrak op
veel
plaatsen en diverse onderdelen waren kapot. De
kaaspers bestond slechts uit een vormeloze hoop
vermolmd hout.
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KINDEREN
Diverse onderdelen ontbraken of waren kapot.
Hee.l wat uur t jes van cjezellig ~;amenz1 Jn ('rl
stevig
d()or~"erkEö'nlpiddpn
ertoe
dat
on ,f'
verenIging weer twee
interessante depotgoederen
rIjker
is. De kaaspers staat
op de voormalige
hooizolder. De stortkar
bevindt zich achter het
pand nabij de schapenschuur.
De Jaarlijkse excursie
werd drukker bezocht dan
we gewend
waren. Kennelijk
stond het doel
van
de reIS velen aan: de in aanbouw zijnde Batavia
bij
Lelystad
en
het
Oudheidkundiy
Scheepvaartmuseum
in Ketelhaven.
De stands op
de beide
braderie6n
(begin
mei
in BovenHardinxveld en begin juli in Neder-Hardinxveld)
brachten leuke bedragen op.
Aan
het eind van de mIJ
toegedeelde ruimte in
het mededelingenblad
van onze vereniging spreek
ik de hoop
ui t
dat we met el kaar' weer
een
actief en succesvol
verenigingsseizoen
tegemoet
mogen
gaan. Er is bijzonder veel
te doen. Dus
als
u eens mee wilt klussen of u op een andere
wijze dienstbaar wilt
maken voor de vereniging,
neemt
u
dan
gerust
kontakt
op met
het
secr-etariaat.
November
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Dick de Jong

EN "RONDOM DE BEVRIJDING"

Dat
deze tentoonstelling
een groot
succes 1S
geworden,
is inmiddels wel bekend.
Een
zeer
groot
aantal
kinderen heeft
de weg naar
"De
Koperen Knop" gevonden. Het
bezoek was vaak een
onderdeel van een project
over de oorlog. Een
van de
plaatselijke
scholen
(De Zevenster)
heeft
in
de
schoolkrant
enkele
reacties
verzameld. Graag drukken wij die hierna af.
Wij ZIJn naar De Koperen Knop geweest. Daar was
een heleboel te zien. Bijvoorbeeld:
een geweer,
oude schoenen,
een radio, een fiets en nog veel
meer. We hadden ook dia's gekeken. Er stond ook
een motor, en een
kastje met bonnen. Er was ook
een keepie,
dat is een pet van de Nederlanders.
Hitier was de leider van het Duitse volk.
Gerarda en Judith.
We zijn met de hele klas naar De Koperen
Knop
geweest.
Er was
van alles
te zien. Er was
bijvoorbeeld
een
tekening
met vier
zwijnen
erop. En als je dat in elkaar
vouwde, kreeg je
het hoofd
van Hitier. De opdracht was: zoek het
v jf'de zwi jn.
Niels.

i

Ik vond het heel leuk
In De Koperen
was een motor, en een paar
poppen,
Duitse
parachutist.
Buiten
stond
legerauto. Er was een doodgeschoten
en het vijfde zwijn.
Marius.

Knop.
Er
zoals een
een
oude
paraplubak

In de Tweede
Wereldoorlog
wilde
Hitier
een
groter rijk
dan de Romeinen. De Duitsers hadden
tien keer betere
wapens dan ons. De Canadezen,
de Engelsen hebben ons bevrijd.
Chris.

S4

Wij zijn 12 juni naar De Koperen
Knop geweest.
Er was van alles
te zien: een
motor,
een
kacheltje,
een
paraplubak
met een
kogelgat
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E~r-ln7 en nog veel meer. We hebben
de Jodenvervolging.
gek~~kE~nover
leuke tijd.
Albert.

ook nog dl, '.
Dat was Yl 1'11

j

Wij hadden het met Vaderlandse Geschiedenis
over
de
Tweede
Wereldoorlog.
Dat
was
een
vreselijkE
tijd.
Vooral
met
de Joden.
De
Duitsers
moesten niets
van de Joden weten. Er
zIJn
6.000.000 Joden vermoord. We
zagen er ook
veel
over in het
museum De Koperen Knop, daar
was toen wat over de oorlog.
Bennard en Kees.

prijSWinnaars
getrokken.
Het
ZIJn
Martine
Koppelaar
en Bram Vogelaar
uit HardinxveldGiessendam en Nicoline
Huyser uit Giessenburg.
Zij
hebben
inmiddels
uit
handen
van de
voorzitter een boekenbon ontvangen.

De Tweede Wereldoorlog
Dat was een erge gebeurtenis. Als Jood moest Je
een
gele ster
dragen. De meeste
Joden werden
opgepakt
en naar
concentratiekampen
gebracht.
Het was heel erg. We zijn een poosje terug naar
De Koperen Knop geweest.
En daar hebben
we een
aantal dingen
uit de oorlog gezien. We hebben
ook een vragenlijst gehad.
En we hebben dia's
gekeken.
Een paar
hadden
we op school
al
gezien. Maar dat vonden we niet erg.
Gineke en Ria.
We
zijn op een
dinsdagmiddag naar
De Koperen
Knop geweest
met de hele klas. We hebben
een
heleboel gezien. Een motor, een fiets, een vlag
enzovoort.
De oorlog
was
een verschrikkelijke
tijd.
We hebben
er ook een repetitie
over
gehad. We hebben er ook dia's over gezien.
Frederik en Harm.

In het kader van de tentoonstelling was er ook
een prijsvraag
voor de jeugd uitgeschreven.
Al
wandelend
door
de expositieruimte
konden Z1J
een antwoord vinden op een twintigtal vragen.
Het aantal ingeleverde
formulieren
verwachtingen.
Tenslotte
ZIJn
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overtrof
de
er
drie

Onze spreekwoorden
en gezegden zijn vaak
afkomstig van de alledaagse dingen die om ons
heen gebeuren of gebeurden.
Ook de vis speelde hierbij een belangrijke rol.
Iets wat vooral de Bovenhardinxvelders
wel zal
interesseren. Aan de hand van een artikel van
Dr. S.J. de Groot in het blad "Visserij" geven
WIJ graag het onderstaande door.
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Hij moet prikken eten = Het gaat hem zeer
slecht (Vroeger werden prikken alleen gebruikL
als aas. De jongste opvarende, de zogenaamde
prikkebijter, moest in de kop van de prik
bijten voordat deze aan de haak werd gedaan.
Dat was een vies werkje omdat de prik zo stonk.
De jongen kreeg dan ook voor elke 500 beten een
toffee) .
Men moet de prikken levend houden
denken aan de dag van morgen.

Men moet

Hij IS te vangen als een aal bij zijn staart =
Hij IS moeilijk te pakken te krijgen.
Aan een goed visser ontsnapt weleens
Iedereen maakt wel eens een fout.
Hij is een gladde
jongen.

een aal

aal = Hij IS een handige
Hopende

op een

goede

vangst

Een spiering uitwerpen om een kabeljauw te
vangen = Iets heel kleins er aan wagen om iets
veel groters terug te krijgen.
Spiering is vis als er anders niets is = Bij
gebrek zal men het mindere moeten aanvaarden.
Hij is bedreven als een snoek op zolder
weet er niets van.
Een brasem

= Een opgeschoten

Hij

jongen of meisje.

De baars veraallen = Iets bederven (Als men bij
het schoonma~en van een baars per ongeluk de
gal stuk snijdt, is de vis niet meer te eten).
Hij droomt van schol en eet platvis = Het
eindresultaat
is niet zo mooi als men hoopt.
Botten blijven platvis
nooit slim.
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.-Domme mensen

wor-den

EEN

BF~LIJBEPG.LENDE

De toren van
Peulenstraat
een grondige
kerktoren er
was voor het
Arie van der
onderzoek te

tor-en.

..lCEHKTOREN

IN

DE

PEULENSTRAAT

de Nederlands Hervormde kerk in de
ziet er weer schitterend uit. Na
restauratie kan de markante
weer jaren tegen. Deze restauratie
toenmalige bestuurslid
Plas aanleiding om eens een
doen naar de geschiedenis van de

bot:l~_ va_"Q.-f.::g~lL~!.-!trJ~-1cr_en
In 1821 bleek het noodzakelijk te ZlJn de uit
1772 daterende toren te vervangen. Het
feitelijk kerkgebouw, of het schip, bleef dus
yoor lopig staan om pa"':", :in 18'-.3 te wordf:.'n
Q-'=-.

59

vernieuwd. Wat de reden van de verniE'uwinlJ VrlYl
de toren is geweest is niet meer na te gaan.
Mogelijk hebben verzakkingen van de grond of
dijkverhogingen
hierbij een rol gespeeld, maar"
het blijft gissen. De reden van de vernieuwing
zal ongetwiJfeld zijn vermeld in de
notulenboeken van het kerkbestuur maar deze
7ijn helaas verloren gegaan.
Op 24 april 1821 vond de openbare aanbesteding
voor de bouw van de ni euwe toren plaat"". Het
karwei werd aangenomen door de Hardinxveldse
aannemer Cornelis 5tolk voor een bedrag van
f 9.298,00.
De toegepaste bouwstijl
De kerkvoogdij zal er in 1821 niet geheel vriJ
in zijn geweest zelf een architect aan te
zoeken om een ontwerp te laten maken voor een
nieuwe toren. Al in het begin van de
negentiende eeuw had koning Willem I de
supervisie over het beheer der kerkelijke en
geestelijke goederen aan zich getrokken,
hetgeen inhield dat de koning gekend moest
worden in het door de kerkbesturen voorgestelde
beleid.
Pas bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1824
ging zijn "inspraak" zo ver dat ker"kbesturen
bij verbouwingen of nieuwbouw van hun kerken
toestemming nodig hadden van de koning, die
gerechtigd was daarvoor eigen ingenieurs (van
het Departement van Waterstaat) aan te stellen.
Niet bekend is of de invloed van de koning op
het kerkelijk bouwen in Nederland in 1821 al zo
sterk voelbaar was dat de kerkvoogdij min of
meer verplicht was een waterstaatsingenieur
in
de arm te nemen~ of dat een en ander op
vrijwillige basis is geschied, duidelijk is wel
dat de toegepaste bouwstijl een produkt is van
het Departement van Waterstaat.
Opvallend is dat hun ontwerpen steeds zijn
.geïnspireerd op klassieke bouwstijlen,
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oorspronkelijk
toegepast door de Grieken en
Romeinen. Ook al in de achttiende eeuw werd
deze klassieke bouwvorm toegepast, welke stijl
daarna heel toepasselijk als "classicistisch"
zou worden aangeduid. De, in het begin van de
negentiende eeuw, door de waterstaat ingenieurs
toegepaste bouwvor"m wordt dan ook nu "neoclassicistisch" genoemd, de feitelijke
bouwstijl van onze toren dus.
Behalve kerken ontwierpen deze architecten
uiteraard ook andere <overheidsf gebouwen in de
hun zo kenmerkende stijl. Later zouden de
kerken die in het begin van de negentiende eeuw
in neo-classicistische
stijl werden opgetrokken
(als een soort eerbewijs aan hun ontwerper)
"waterstaatskerken"
worden genoemd, ofwel een
in waterstaatsstijl
opgetrokken kerk of toren.
Hoewel de naam van de architect die onze toren
heeft ontworpen ons onbekend is gebleven, moet
gezegd worden dat de man - gezien het resultaat
- over een goed gevoel voor verhoudingen en een
groot ruimtelijk voorstellingsvermogen
moet
hebben beschikt.
Yerkoop van zitpl~?tsen
Buiten de hiervoor al genoemde feitelijke
aanneemsom van f 9.298,00 kwamen ook nog enkele
andere onkosten ten laste van het kerkbestuur.
Zo werd o.a. voor f 352,30 een tweede klok
aangeschaft (in de vorige toren heeft dus
kennelijk maar één klok gehangen die
"meeverhuisde" naar de nieuwe toren). Daarnaast
werden nog kosten gemaakt voor het schilderen
van de zonnewijzer, presenteerde de glazenmaker
een rekening en werd aan opzichter C. Verloop
zijn traktement uitbetaald.
Bovendien is er nog ruim honderd gulden
uitgegeven voor verbeteringen en bier. Zouden
we tegenwoordig al gauw een thermosfles of een
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flc.;>s
"prik" mF'e naar ons vJerk npmen, die
mogelijkheid had men in die tijd natuurlijk
niet. Er was zelfs geen waterleiding. Bij
dorstig weer was men dus al gauw aangewezen op
slootwater (~>, mineraalwater
(ook toen al>,
wijn of bier. Het bij een bouw schenken van
bier door de opdrachtgever was vroeger dan ook
een heel normale zaak en werd misschien wel als
een sociale verplichting gezien. Uiteindelijk
beliepen de totale kosten voor de bouw van de
toren een bedrag van F 10.381,00.
Hoe kwam men aan het benodigde geld hiervoor?
Een belangrijke inkomstenbron was een bedrag
van f 4.050,00 dat werd ontvangen "volgens
intekening". Ik neem aan dat dit het
totaalbedrag is van schriftelijke toezeggingen
van gemeenteleden die samen dit bedrag
schonken. Daarnaast bracht het "inleveren van
23 syndicaat bons" F 2.325,00 op. Wat dit
inhoudt is niet erg duidelijk, mogelijk zijn
het aandelen of obligaties geweest. Ten laatste
kwam een bedrag van f 3.485,00 binnen uit de
verkoop van nieuwe zitplaatsen.
Tegelijk met de vernieuwing van de toren werd
namelijk ook de kerk iets vergroot, waardoor
meer zitplaatsen beschikbaar kwamen. Vroeger
kwam het verkopen of verhuren van zitplaatsen
wel vaker voor, tegenwoordig is hierin (m.i.
terecht) een duidelijke kentering waar te nemen
en plaatsen velen er hun vraagtekens bij. Het
kan immers Gods bedoeling niet zijn dat er moet
worden betaald om Zijn Woord te mogen horen
(ook al bleven er uiteraard "vrije" banken
beschikbaar). Collecten, vrijwillige bijdragen,
contributies e.d. ten behoeve van diaconaal
werk, de instandhouding van de kerkelijke
gebouwen en het vormen van andere fondsen ZIJn
van een heel ander principe en wèl te
verdedigen.
Oe toren in de oorlog
~atertorens,
kerktorens,

molens en ander~ hoge
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bouwwerken hebben in oorlogstijd vaak dienst
moeten doen als uitkijkpost om de nadering van
vijandelijke troepen (later vliegtuigen) te
signaleren en de bevolking op het naderend
onheil te attenderen door (lucht)alarm te
geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze
taak in Nederland uitgevoerd door de zogenaamde
Luchtbeschermingsdienst.
De gemeenten
Giessendam en Hardinxveld hadden toen elk zo'n
Dienst, maar maakten gezamenlijk gebruik van
één uitkijkpost: de toren van de Hervormde kerk
aan de Peulenstraat.
Van elk der beide gemeenten (Diensten) stond
dag en nacht iemand op de toren (de
"torenwacht") en waren er twee in elk der beide
commandoposten
te vinden. De Hardinxveldse
commandopost was te vinden in de gemeentelijke
politiepost in de Peulenstraat. Deze post stond
op de plaats waar nu het Raadhuisplein
ligt. De
commandopost van Giessendam was ondergebracht
in het distributiekantoor
aan de Damstraat.
Dit kantoor stond op de plaats waar nu de
Stationsdwarsstraat
aansluit op de genoemde
Damstraat.
De leden van de Luchtbeschermingsdienst
werkten
hier in drie ploegen van acht uur. Zoals gezegd
bestond dus elke ploeg uit drie mensen; twee in
de commandopost en een op de toren, terwijl de
functies binnen dit trio zo werden verdeeld dat
ieder zowel op de toren als in de commandopost
zijn dienst moest draaien.
Wanneer de beide dienstdoE'nde torenwachten (van
beide gemeenten) aan de horizon bommenwerpers
opmerkten, konden zij vanuit hun van hout en
glas opgetrokken uitkijkpost de sirene in
werking stellen die op het kerkdak was
gemonteerd. Tevens konden zij per telefoon hun
waarnemingen doorgeven aan de eigen
commandopost en zonod ig ook het hODtCd van d€~

plaatselijke Luchtbeschermingsdienst
bereiken
op zijn huisadres. WannE'er de toestellen waren
overgevlogen en alles veilig leek werd een
langgerekt signaal op de sirene gegeven.
Alhoewel de verantwoordelijkheid
die rustte op
de schouders van de leden van de
luchtbescherming groot was, en zij ongetwijfeld
's nachts hebben moeten werken onder een zekere
spanning, bleek er ook wel eens tijd voor een
grap te zijn. Zo belde eens een torenwacht
midden in de nacht het hoofd van zijn Dienst op
met de vraag of hij de sirene in werking moest
stellen of niet, omdat hij meende in de Wiel
vijandelijke duikboten te hebben waargenomen!
K~ol<ken om~s~Ql~erl
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zIJn veel
Nederlandse luidklokken uit hun stoelen gelicht
en afgevoerd naar Duitsland om te worden
omgesmolten tot oorlogstuig.
Ook de beide klokken uit onze toren ontkwamen
hier niet aan. In 1942 of 1943 verdwenen ze in
de smeltovens van de Duitse Wapenindustrie
').
Hierbij was één klok die in 1821, bij de bouw
van de toren, nieuw werd gegoten. Hoe oud de
andere klok was, is niet meer te achterhalen.
Als "pl(~ister op de wonde" om het verlies van
de klokken werd er een stuk boorbuis voor in de
plaats gehangen. De buis werd geleverd door het
Giessendamse grondboorbedrijf N. Hoogendoorn en
ingekort en aangepast (en later ook opgehangen)
door personeel van scheepswerf "de Hoop" uit
Hardinxveld. Deze "alternatieve klok" gaf de
hele en halve uren aan.
Nieuwe ~QK.~.~
Na de oorlog was de kerkelijke gemeente
Giessendam-Nederhardinxveld
bepaald niet de
enige die er aan dacht nieuwe luidklokken te
laten gieten ter opvulling van de leegte die In
vele torens (en harten van gemeenteleden) was
_ontstaan na het weghalen ervan.
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Het op vaste tijdstippen horen van de
-vertrouwde klanken van een klok geeft veel
mensen immers een gevoel van geborgenheid,
terwijl het tevens een zekere regelmaat
aangeeft in het dagelijkse leefpatroon.
Hoewel de nieuwe klokken al in juli 1946 werden
besteld~ duurde het nog tot maart 1948 voordat
ze vanuit het Groningse Heiligerlee (waar ze
werden gegoten bij de gieterij van de gebr.
Van Bergen) in Hardinxveld arriveerden. Op
zaterdag 13 maart was het zover dat de klokken
in gebruik werden genomen. Om de kosten van de
nieuwe klokken te dekken werd huis-aan-huis
onder klokgelui een lijstcollecte gehouden die
het mooie bedrag van f 2_760~50 opbracht.
H~c~brui~
var:L~~kkel}
De kleinste van de twee klokken (met een
gewicht van 110 kg.)~ werd na het.aanbrengen
ervan in 1948 vast, dus niet draaIbaar,
opgehangen. Het klokje deed dan ook geen dienst
bij het luiden, maar gaf alleen de halve uren
en "kwart voor heel" aan. Wat dus resteerde
voor de grote klok (250 kg.) was het luiden om
twaalf uur~ tijdens begrafenissen~ en voor de
aanvang van kerkdiensten, en het aangeven van
de tijd op de hele uren en "kwart over heel"~
Na de recente restauratie is hierin veranderIng
gekomen door ook de kleine klok .
__
tegelijkertijd met de grote - te gebruIken_bIJ
het luiden. Voor alle duidelijkheid; het bIJ
het luiden van de klok geproduceerde geluid is
een gevolg van het draaien (vallen) van de klok
tegen de daarin hangende klepel. Het aang~ven
van de tijd met behulp van het slagmechanisme
oeschiedt met een hamer die het aantal uren
~anslaat op de buitenzijde van de slagrand van
de klok.
Tot in het begin van de jaren zeventig
geschiedde het luiden met de hand. De koster
~Ioest dus op gezette tijden naar de toren om

beneden in het portaal met behulp van het
luidtouw de klok te trekken. Nadien werd een
elektrische luidinstallatie aangebracht in het
stenen gedeelte van de toren. Tijdens de
restauratie werd deze aandrijving verplaatst
naar het koepeltje van de onderste lantaarn~
dus juist boven de klokken. De luidinstallatie
kan ook worden bediend vanaf de begraafplaats
aan de Kerkweg.
De zonnewijzer
Een, in het bijzonder bij de oude beschavingen,
al vijfduizend jaar in gebruik zijnde methode
om de tijd of het uur van de dag te bepalen, is
het gebruik van een zonnewijzer.
Oorspronkelijk bestonden ze uit een verticale
zuil of obelisk~ waarbij de lengte van de
slagschaduw kon worden omgerekend in het uur
van de dag. Later vonden ook andere vormen
toepassing, zoals de vlakke geschilderde of in
steen uitgehouwen wijzerborden, waarbij een er
boven bevestigde "stijl" voor de slagschaduw
zorgde. Meer bekend werden de latere uit
metalen ringen geconstrueerde zonnewijzers
waarop de uren (vaak in Romeinse cijfers)
werden aangegeven. Het principe van de werking
berust steeds op de draaiing .van de aarde (150
per uur) ten opzichte van de zon.
De voorzijde van onze toren wordt ook opgesierd
met een prachtige zonnewijzer. Hij bestaat uit
een vlak houten wijzerbord, waaraan onder een
bepaalde hoek de stijl of stang is bevestigd
waarvan de schaduw op het bord valt. De plaats
van de cijfers op het bord - die de uren
aangeven - zijn geheel aangepast aan de hoek
die de stijl en het bord met de zon maakt. Deze
zonnewijzer is dus niet op iedere andere
willekeurige plaats te gebruiken maar min of
meer gebonden aan de situatie waarvoor hij werd
ontworpen.
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Het 15 heel bijzonder dat de zonneW1Jzer in
1821 van de vroegere toren is afgenomen om weer
aan de gevel van de latere te worden
gemonteerd. lemeer omdat zelfs in de oude toren
al een uurwerk met wijzerplaat aanwezig was en
ook de nieuwe daarmee zou worden uitgerust.
Echt nodig voor het aangeven van de tijd kan de
zonnewijzer dus niet meer zijn geweest, of men
moet zo weinig vertrouwen hebben gehad in de
nauwkeurige werking van het uurwerk. Iets dat
v66r de uitvinding van het slingeruurwerk wel
begrijpelijk was.
Maar hoe het ook ziJ, het kleurige wijzerborrl
van de zonnewijzer is een sieraad voor de
toren, ook al is dit niet meer het
oorspronkelijk bord. Tijdens de laatste
restauratie namelijk bleek het niet meer te
herstellen en werd het vervangen door een
uiterst nauwkeurig nagemaakte kopie.
Noot
~-)-Bij een inventarisatie in 1940 bleek dat er
in Nederland nog ca. 9000 luid- en speelklokken
(beiaarden) aanwezig waren. In de
.
daaropvolgende vijf jaar gingen er niet minder
dan 4660 verloren, deels als gevolg van
bombardementen waarbij kerken werden verwoest,
deels als gevolg van het ontvreemden van
klokken door de bezetter met het doel ze om te
smelten.
(A.P. Smaal, Kijken naar Monumenten in
Nederland - uitga van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg,
Zeist 1982).
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HET NUT VAN HET H.I.C.
Het H.I.C.? Wat is dat ook alweer?
Deze
afkorting
staat
voor
het
Historisch
Informatie
Centrum.
Het
is, zoals
bekend,
gevestigd
in
het
pand
Buitendams
4.
Openingstijden:
elke
zaterdag
van
10.00
tot
12.00 uur.
Dat het H.I.C. nut heeft, blijkt
wel uit het
volgende.
Op een zekere (zater)dag komt er een man 1n de
winkel. De heer Sterk uit Spijk.
Hij
zocht
naar de historie van de families
Sterk
en
Broekhuysen.
Broekhuysen
is de
familienaam van Z1Jn vrouw. De naam
Sterk komt
voor in het visserijboek. Ook vroeg de man waar
het winkeltje van Broekhuysen had gestaan.
De man had de
laatste
vraag
nog
maar net
gesteld
of er komt een zekere
Van de Minkelis
van de Nieuweweg
binnen die hem exact
antwoord
kan geven.
En daar bleef
het
niet bij. Er
volgden nog vele leuke verhalen van vroeger.
Dat 1S ook het nut van het H.I.C.
Kom eens
langs, dan komt u misschien
tegen~

ook iemand

De excursie
bestond dit jaar uit een bezoek aan
het
Museum
voor
Sc:heepsarcheologie
en de
Ketelhaven,
gevolgd
door
een voortreffelijke
lunch op de raderboot
Mark Twain en daarna een
bezoek adn de in aanbouw zijnde Batavia. De dag
kan
zondermeer
zeer geslaagd
genoemd worden.
Vele scheepswrakken
zijn in het museum te zien.
De
bezoeker
krijgt
een
beeld
van
de
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Het
]S
Jammer
dat het
artikel
'Grafzerken
vertellen' (Mededelingenblad
lle jaargang,
nr.
2, blz.
48-51) is gepubliceerd,
op de wijze
zoals het nu is afgedrukt.
Behalve het feit dat er geen
bronvermeldingen
ZIJn,
waardoor
de
gegevens
moeilijk
te
controleren zijn, ZIJn er meerdere
opmerkingen
te
maken.
Laat
ik
me
beperken
tot
de
belangrijkste.
Allereerst de
titel: het gaat in dit geval over
één grafzerk. Deze grafzerk betreft een
lid van
het qeslacht
Cleijndier, maar het artikel
gaat
grotendeels
over
de
familie
Fladderak,
de
familienaam van slecht één der 4 schoonzoons.
De
transcriptie
van de grafzerk
bevat
ook
enkele fouten.
Uit het huwelijk van Jan Jacobsen
Cleindier met
Teuntje
Gerrits
werden
behalve
Gerijtgen
(Grietje), Bastiaentgen en Maria
nog te BovenHardinxveld
gedoopt:
Peterke,
16.07.1638,
Jacob,
07.05.1645
en
Lijsabeth,
05.04.1649.
Verder was er nog pen dochter Annake,
die voor
1638 (begin van het doopboek) geboren zal zijn.

De rijksweg
is op deze foto nog tweebaans. Dat is reeds lang niet meer zo.
Wanneer
zullen ook de brug en het huis
moeten wijken
voor het snelverkeer?
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Het is onjuist
dat de familie
Cleindier
van
oorsprong de naam Nanninga
droeg. In die
tijd
was er wel een Nanning Pieters, die gehuwd was
met een
Teuntgen
Jacobs.
Waarschijnlijk
is
laatstgenoemde een zus van de bovengenoemde Jan
Jacobsen
Cleindier.
Het
is
duidelijk
dat
Nanning
een voornaam
is. Verder
staat in het
artikel dat de vader van Oionys
(Fladderak) in
1611 het poorterschap van Gorinchem bezat. Dit
moet
echter
ziJn:
verkreeg
het poorterschap.
Niet
de vader
van Dionijs
verkreeg
overigens
het poorterschap van Gorinchem
op 23.06.1611,
maar hijzelf!

,
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Anneke Aalberts (van
Outheusden) was
zijn
tweede vrouw. De naam van zijn eerste vrouw is
m1J niet
bekend. Bastiaentjen, dochter van
Dionijs Marcelissen Fladderak, werd gedoopt op
18.02.1674 i.p.v. 18.12.1674.
Het is mij niet duidelijk waarom alle kinderen
van het echtpaar Fladderak-Cleindier twee keer
opgesomd worden (blz. 49 en blz. SOl.
Maria Jans Cleindier overleed volgens mIJ niet
in 1733 maar vermoedelijk In 1727 (overlijden
aangegeven 25.11.1727>.
Voor
de genealogie Fladderak zie
Voorgeslacht, 1986, blz. 183-185.

ook:

Ons

Tot slot is de auteur vergeten te vermelden dat
ondergetekende de maker is van de foto op blz.
49.
Arie Jan Stasse.
Noot van de redaktie:
Naast bovenstaande reactie ontvingen wij vele
positieve reacties die niet op schrift waren
gesteld. De titel "grafzerken" is gekozen omdat
het een vervolgverhaal betreft.

REACTIES OP HET

MEDEDELINGENBLAD. 12E

JAARGANG

NR. 1•

Beide
foto's betreffen 'verkleedpartijtjes'.
Dit heeft het voordeel dat we de achterzijde
kunnen zien.
Op oude
portretten was
het
uiteraard vooral om het gezicht te doen en komt
de muts minder goed uit. Bovendien placht men
bij de fotograaf eerst de hoed af te zetten.
De foto op blz. 22 betreft een Hardinxveldse
neepjesmuts (in de I-DUW)
met bijbehorende hoed;
de foto op blz. 27 een (uit de rouw) muts uit
de Binnenwaard met
een rouwhoedje. Het is
jammer ddt de reproduktie op blz. 24 niet wat
scherper is uitgevallen, want daarop staan de
besproken mutsenvormen allemaal bij elkaar.
Staan v.l.n.r. mevr. Schroot met een huismuts,
de schrijver van dit artikel, die er wat bij
mocht vertellen, mevr. Van der Vlies met een
neepjesmuts (uit de rouw), mevr. Den Breejen
met een nachtmuts, mevr. Van 't Verlaat met een
wollen kaper en mevr. Dukel met een rouwneepjesmuts met
bijbehorende hoed.
Zittend
V.l.n.r. de dames Versteeq en Tuytel met een
trekmuts, de eerste 1n en de tweede uit de
rouw, met bijpassende hoedjes, en mevr. De
Groot met een plooimuts. Op de foto op blz. 30
draagt de uiterst links staande mevr. Fladderak
een BovenhardinxveldsE'lussenmuts en de andere
dames plooimutsen
uit Neder-Hardinxveld
en
Giessendam. Volgens een andere op deze reis
gemaakte groepsfoto, waarop
alle deelnemers
staan, waren er (in juli 1933) ook nog vrouwen
met een neepjesmuts met hoed aanwezig.
Deze wilden
kennelijk niet
'nog eens
op
portet'.
levers

Tot onze spijt is er iets misgegaan met de
onderschriften van de foto's bij dit artikel.
Plaatjes
behoren de tekst te verduidelijken,
maar op deze manier is dit meer "verduisteren".
Zo ZlJn de onderschriften bij de foto's op blz.
~2? en blz. 27 verwisseld!
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De heer J.P. de Leeuw uit Schoonrewoerd deelt
ons mede dat het woord "ievers" eertijds ook in
de Vijfheerenlanden veelvuldig werd gebruikt.
Althans
zeker
in
Heien
Boeicop
en
Schoonrewoerd. Het was altijd Ie~ers en nooit
le~ers.
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Een wandeling door Binnendams
De heer K. van Houwelingen,
meldt dat op bladzijde 33 12e
het volgende van belang is:

Binnendams 15,
regel van boven

Naast gezin Schenderling-Thissen woont mevrouw
B.M. Bakker-Mosterd (17) weduwe van A.P. Bakker
In leven ook mede firmant van het bouwbedrijf
H. Bakker. Daarnaast bevindt zich de wonIng van
K. van Houwelingen (15).
De woning van fam. Schenderling was vroeger de
timmerwinkel van de Fa. Bakker. Daarnaast was
een opslagloods van genoemde firma (17) en dan
komt de woning van K. van Houwelingen (15).
Een en ander is te zien op de middelste foto
van blz. 34. De huisnummers van J. van Bennekum
en Boumeester zijn niet juist; deze zijn 13 en

11.

Steen molen De Hoop
Volgens de heer De Geus te Wassenaar (lid van
de
H.V. en
voorzitter van
de
Stichting
Historisch Centrum Wassenaar) ligt de steen in
Leiden bij molenmuseum "De Valk".
Op het verzoek of de
desbetreffende steen
geëxposeerd mag worden in De Koperen Knop is
positief gereageerd.
De steen zal t.z.t. worden opgehaald. Dit heeft
op zich geen haast want gloeiend ijzer en
molenstenen worden, volgens een oud gezegde,
niet gestolen.
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Voldoende
fhHlH0r1zi,in Dok monumenten.
Oude bomen ZE'kC'I.
Gr:,Iukkig
is er- In ons ldnd c~en <o;tichtinc
dctiet-,
die zIch daar in het bijzonder·
;;;r:èC
bez.i!] houdt;
tE' wetc:'n cjp "Oomenstichtinu".
DeZE;' stichtinq
k<:ln E'c:htpr- onk ni.et
a.l1e,:-~ In de
gaten houden. Daarom is het van groot helang
dat wij,
als leden van dp Hi"it;ol-ische
VerE'rüging, niet alleen alE'rt zijn op hetgef?n
pr adn gebouwen, gebruIksvoorwerpen
of papieren
ver lOl-en drC' 9 t te gaan.
Rumen vercli erH?n zekf.?r·
ook onze aandacht.
Want zo langzamerhand IS er vrijwel niets meer
over van die oude, mooie, statige bomen, die In
het verleden in ons dijkdorp hebben gestaan.
Als het de hevige stormwind niet is, die ze
velt, dan komt er wp] een menselijk
(bestuurlijk) Ingrijpen, dat er een einde adn
maakt.
Een paar voorbeelden: een esdoorn achter het
Hervormd Centrum, de platanen aan de oostzijde
boven aan de Sluisweg. Hier en daar langs de
Parallelweg. En zo zijn pr nog tal van
voorbeelden te noemen.

i

Op zich lijkt dit niet zo erg. Een beetje boom
doet er echter een mensenleeftijd over voordat
hij volwassen lSo Iedereen kent toch het
gezegde "Boompje groot, plantertje dood". en
als dat boompje dan dood gaat door ouderdom,
dan is dat nog te accepteren, of als de boom
echt weg moet door ziekte, dan za] iedereen
daar· vn?de mt?t'.'
hebben. Maar er IrJol-d
t h·t er' in
l--··!.:-lxdinxveld-GiessE'nc!am
blijkbaar IrJeleen'':>
wat te
gemakkelijk gehandeld als men denkt dat een
boom in de weg staat, ziek IS, of wat dan ook.
Het mensl?lï j k J even ~',pee
Itin onze gemePflschap
een grote r-ol. Het leVE'n van de natuur

ni e t .

k f?rlï'1e 1 ijk

Laten W1
voldoende

J.-
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er· met ...•1-J-r'.. '''1 '1° .•.·•• V(J·c-.····,Z L r IJ en
bomen over houden.
<_

_

~

•

t ~'IIlJ

L1 cl··

(

grote en statige bomen.

Niet alleen wat de zuurstofhuishouding
betreft,
ook op andere terreinen geldt die stelling.
Bomen hebben een functie. En niet alleen die
van tuinaanplant of -versiering. Bomen kunnen
gebouwen beschermen tegen de harde wind. Ze
kunnen tuinen en weilanden beschutting geven.
Ze leveren
hout voor allerhande doeleinden. Ze
funct ioneren als SChddu~J voor de koeien. De
bladeren zijn goed voor compost. Bomen zuigen
overtollig water op. De vogels kunnen niet
leven zonder bomen. Ze leveren voedsel,
nestmogelijkheid,
bescherming en beschutting,
pnzovoort.
En als we dan toch zo nodig moeten ingrijpen,
laten we dan zorgen voor een juiste
heraanplant, van redelijk grote bomen. Maar
daar komt het niet altijd van. Bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan
Giessendam-west
is beloofd dat de knotwilgen
voor zover ze stonden dan sloten waar vijvers
van gemaakt zouden worden - zoveel mogelijk
zouden worden gespaard. Het is begrijpelijk dat
zoiets in de praktijk moeilijk is. Die oude
knotwilgen staan net op plaatsen waar ze niet
moeten staan. Dus rooien maar. Logisch. Maar
waar blijven de nieuwe knotwilgen? Een
gemakkelijker plantboom 15 er niet. Een sliet
in de grond steken is alles wat je moet doen!
Wij hopen dat er in deze ongeïnteresseerde
houding ten aanzien van de ons omringende
natuur nu eens verandering komt. Wij kunnen met
elkaar daar de eerste aanzet toe geven.
Tenslotte nog een rijmpje ontleend aan een boek
van Herman de Man:
De mens die
Geen struik'
Wordt vaste
Van ar·ts en

om zijn pand
en bomen plant
kl~nt
dakpanfabr ikdli~.
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Uit
de beide
volgende
foto's
blIjkt
de
ontwikkel1ng
van
lie neepJesmuts.
De eerste
vrouw 15 Maria Elisdbeth CMietebet) Schwertsel,
dl'" vrouw
van de geqoede aannemE'r ,Tan Swets
Woutersz., riie in het een aantal jaren geleden
·,fqebr"okenhoge
huis beneden
de ~-)lui5
woonde.
Zij werd
geboren ln de Peulenstraat en stierf
op 84-jarige
leeftijd in 1879. Deze foto zal
niet
lang na 1860 gemadkt zijn. De neepjesmuts
om~:;loot toen nog het
hele
gezicht
en de
achterstrook was los.
De tweede vrouw
15 Geertrui
Blokland-de Jong
(1817-1890>,
eveneens
een
aannemersvrouw
In
goeden doen.
Zij woonde
in Buitendams, aan de
zijde van de Giessen,
even ten westen van
de
tf.:-gPJ1woordigeHAGI-'brug. Deze
f'oto zal r"ond
1885 gemaakt
zijn. De voorstreok is inmiddels
ingekort en de achterstrook gepijpt.
Wanneer
u
hiermee
de
op
blz.
22
(Mededelingenblad
12e
Jaargang
nr.
1)
afgebeelde
neepjesmuts vergelijkt,
dan
ziet u
dat hij
dit rouwexemplaar
de voorstrook
nog
verder
is ingekort en de achterstrook inmiddels
ook strak in de plooi is gezet.
Van huismutsen
en gehaakte mutsen
bestaan er
naqenoeg geen duidelijke
foto's. Wanneer men op
'portret'
ging, zette
men de mooiste muts
op
die men had.
Op diverse
prentbriefkaarten
of
dorpsgezichten
ziet
men
vrouwen
met mutsen
staan,
en dit ZIJn - omdat
op zondag nagenoeg
nooit
werd
gefotografeerd
bijna
allemaal
week se gehaakte
mutsen.
De afbeeldingen ZIJn
echter
nipt
geschikt
om gereproduceerd
en
vergroot te worden. Bijgaand
een foto van m'n
overgrootmoeder
Cornelja
Tromp-de
Leeuwkerk
(1829-1917),
genomen
]1'1 de
voorkamer
bij de
fJmilie
Eijkelenbnem
aan
de
Achterdijk
(Kt:>'- kweq), waar
ze a.15 weduwe
b 1 j haar" dochter

\1

De neepjesmuts
omsloot
toen het hele
gezicht
en de achterstrook
was los.

.79
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Een rouw-huismuts.
inwoonde. Zij draagt epn rouw-huismuts.
Ze oefende
ook het beroep van mutsenwasster
uit. Een duidelijk foto
Vdn een
'op den dijk
geboren' vrouw
komt voor
in het door P.A. de
Rover
geschreven
boek
'Sehouwe
vaart' (naast
blz.
144). Dit soort mutsen zag men dus vroeger
het meest.
maar
er zIJn
weinIg
duidelijke
foto's van.
Drs. P. den Breejen.

80
De voorst rook was in 1885 inmiddels
ingekort en de achterstrook gepijpt.
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GEKNECHT

-- BEVR IJD 19l.0 - ME I - 1945

Het toenmalig hoofd van de school met de Bijbel
te Boven-Hardinxveld,
de heer Schaafsma,
schreef na de bevrijding een gedicht dat hij
bovenstaande titel gaf. Enkele leden van onze
vereniging brachten de inhoud daarvan onder
onze aandacht. Wij geven dit gedicht graag aan
u door:

In negentienhonderdveertig,
De tiende van de Mei,
Toen kwam het Duitsche leger
In drommen, rij aan rij.
Hun bommenwerpers raasden
Laag over stad en veld;
Ook tank en pantserauto
Werd tegen ons gesteld
Dat was de macht van Hitler
En 't Duitse Nazi-rijk.
Hij wou Europa knechten
Een slavenjuk gelijk
Hij gaf niet om verdragen,
Hij brak 't beloftewoord.
Zo heeft hij in de wereld
De vrede en rust verstoord.
Wie kon hem weerstand bieden?
Hoe zou zijn macht gestuit?
Het ene volk na 't andere
Viel den tiran ten buit
Zijn trotsheid werd steeds groter
En brallend klonk de kreet:
"Voor Duitsland ligt victorie
Aan ieder front gereed)"
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De Koningin moest vluchten
Met haar Ministerraad;
Ontkwam zo aan den vijand,
Wat maakte hij zich kwaad.
Hij had erop gerekend
Te vangen Wilhelmien,
Maar moest in grote woede
Zijn prooi ontglippen zien.
Ons leger streed wel dapper
Voor Volk en Vaderland,
Doch tegen Nazi-wreedheid
En macht was 't niet bestand
Toen Rotterdam verwoest werd,
Bemerkt' ons volk alras
Dat voor zo'n wrede vijand
Ook niets meer veilig was
Wij moesten 't overgeven;
Ons land werd toen bezet,
De Nazi-heerser stelde
Hier onbeperkt de wet.
En wat dat wel betekent,
Dat werd ons volk gewaar:
De overheerser drukte
Steeds feller, jaar op jaar,
Ons voedsel werd gestolen,
Bezittingen geroofd.
Het Nazi-doel bleek duid'lijk:
De Volkskracht moest gedoofd~
Wel duizenden der burgers
Sloot men in cel of kamp
En maakte daar hun leven
Door smart en pijn tot ramp
Nog wreder werd de vijand.
Steeds meer en meer brutaal
Greep hij de jonge mannen!
Een roof op grote schaal
Van goederen en van mensen!
En wat men nog behield,
Dat werd door 's vijands benden
In wrede lust vernield.
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Zo leed een vijftal jaren
Ons volk als nooit voorheen.
't Leek wel of 't rijke Neerland
Door God verlaten scheen.
Gans arm en uitgemergeld
Was .t land in grote nood,
En 't grootste deel der burgers
Ten prooi aan hongersnood.
Zo kon 't niet langer duren,
De nood steeg wel ten top.
En duizenden gebeden
Zond men ten hemel op
Zou God nog willen horen?
Wij hadden 't wel verbeurd;
Ons volk had, rijk gezegend,
Zich van Hem afgescheurd.
Toch heeft God willen horen;
Hi j schonk qena vÓL;r rE~cht;
Beschikte bondgenoten
Voor ons, zo lang geknecht.
Een sterk en machtig leqer
Van vrienden over zee
Kwam tegen Duitschland strijden
En bracht de vrijheid mee.
Met macht van man en wapen
Viel het den vijand aan
En mocht na bange worsteling
Hem gans en al verslaan.
Zo brak de Nazi-keten
Dan eindelijk eens stuk
En daagde weer de vrijheid;
verpletterd was het jukl
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Thans klinkt "Oranje boven!"
Weer op uit hart en mond.
En mogen wij God loven,
Die ons weer- uitkomst zond.
Luid willen wij nu zingen
Ons vrolijk vrijheidslied.
God dankend, die Oranje
En Neerland niet verliet!

1
Olielampje
1
Scheerspiegel + riem
1
Porseleinen pijpekop met hollend
2
Aardewerk pijpekoppen
Schenking van mevrouw Versluis.

1
1
1
12

L
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

hert

Houten schop, blad en steel uit één stuk,
snede met ijzer beslagen
Trekzaag, lang ca. 1.30 m met houten
handvatten
Griend- of waardkist, groen geverfd.
Rechts aan binnenzijde een ingebouwd
afsluitbaar vakje
Stalen boetnaalden, diverse modellen
Steekmesje met houten handvat (voor
houtsnijwerk o.i.de)
Schroevedraaier met 8-kantig houten
handvat
Priem met afgeplat houten handvat, gemerkt
"Jumbo"
T-vormige priem voor het splitsen van touw
Ronde priem met oog voor het splitsen van
touw
Platte beitelvormige priem voor het
splitsen van touw
Leren hulpstuk bij het touwsplitsen
Kleine metalen katrol met oog
Metalen lusoog
Schoenmakers leest
Rijshaak
Wiedhaak
Lange houten schaaf (voorloper), beitel
ontbreekt
Zaag met ingeperst rankmotief op handvat
Spiraalboor
Spiraalboor, iets groter model
Platte schroevedraaier met houten handvat
Verfschraper met twee platte en één ronde
kant
Plamuurmes
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1
1
1
1

7
lf

II

1
1

1
.1

1
1
1
1

1
1

Langwerpiq houten blokje
Zaaqzettang
Bi khame!Steekbeitel, sterk afgesleten
Steekbeitels
Hakbeitels (één zonder handvat)
Gut'5beitel s
Zoetvijl
Honde vijl "Rattestaart" (zonder' handvat)
Platte vijl
Rechthoekige vijl
Raspvijl
Schrobzaaqje met r-ond tle'lndvat
Mokert je
Houten hampr
Grijs geèmailleerde trechter

Bos witte

1

KruishDut

1

Bi jl

IlDF'p

Aks (bijl met lange steel)
Houweel
1
Hakmes
1
Tenen aalkorf of kubbe
1
Rood petroleumblik merk "Shell"
1
Messing wasstamper met houten steel
1
Ovale verzinkte draagbare visbun met
messing draagbeugels en knop
1
Grijs geverfde houten mangelbak
1
Grote houten reiskist met bol deksel,
buitenzijde zwart, binnenzijde
Lichtblauw~
op voorzijde, under" slot, in wit de
initialen "C.H. Jr."
Schenking van de heer M.B. Vogel.

1

1
1

Zwarte hoed, mdat 57
Etensblik, met scharnierende steel
waar-door het gebrUl kt kan wor den dis
koekepan. Op steel ingeslagen
••LJ• !:). M. (~_CD.
19/-+4"

1

Klein

Schenking
86

leitje

in houb?n

lij,:;t

van de heer C. den Uil.

1

Beschilderd metalen model van een
parlevinkerboot.
Schenking van wijlen de heer T. Egas.
1

Stel ijzeren sporen met bijbehorende leren
riemen
Metalen verzlnkte warmwaterkruik met
platte ovale vorm en koperen dop
1
Rechthoekig blik, hoog ca. 25 cm. van de
Fa. H. van Dorp, Amsterdam "Specerijen
kruiden-melanges
import-export"
1
Rechthoekige trommel met afgeronde
bovenrand en handvat op deksel
Schenking van mevrouw De Ruiter.
1

Houten graanmolentje met metalen zwengel
en as waarin twee maalsteentjes, één vaste
en één draaiende
Schenking van de heer A. van Bennekum.
1

Tekening in houten lijst voorstellende de
N.H. kerk op de Dam c.a. gezien vanaf de
overzijde van de Wiel, ingekleurd
Schenking van de heer J. Dubbeldam.
1

Rechthoekig, onbewerkt blik. Op deksel en
bodem ingeslagen "B.Z."
1
Als boven, op deksel ingeslagen "e.J." op
bodem "196ó" op voor en achterzijde "950
C.Jamin", en op beide zijden "950"
1
Blik voor het bewaren van poetsmiddelen,
kan worden opgehangen aan de wand
Schenking van de heer Thijs Huisman.

1

Aardappelmeelmolentje,
werd ook wel voor
het malen van bieten gebruikt.
Trechtervormige houten constructie,
maalcilinder van hout, beslagen met blik
waarin gaten zijn geslagen, ijzeren
zwengel met houten handvat. Onderzijde
vourzien van twee halfronde plankjes die
moesten voorkomen dat de op een emmer
87

qeplaatste molen verschoof
Schenking van de heer M.H. Rijneveld.

1

1

1

Leren beursje met zilveren beslag op de
voorzijde dat is versierd met fijn
graveerwerk
1
Zilveren zakhorloge met dito ketting
1
Rarnstenen sigarenpijpje met goudbeslag
langs voorrand met fijn graveerwerk
Schenking van mevrouw Hansum--Kooij.
1

Onaangebroken pak je-> shag "Expo"(-tVi r-qinia,
Dobbelmann, Ibis Shaq" "50 gram tat"lak,
prijs 95 cent"
Schenklng van de heer A. Boxman.

1
1
1
1
1

1
1
Drie-delig zwart pak
1
Grijs werkjasje, merk KLM
Schenking van de heer A. Tromp.
Vierkant theeblikje met Chinese motieven
Blauwe tegel met "drietulp" en It-Jan--Li
hoekornamenten, midden 17e eeuw
Blauwe tegel met "dr-ietulp" eind 17e eeuw
1
Porseleinen vaas, wit met Chinese
afbeeldingen en lettertekens
1
Ovaal porseleinen dienblad van Droste
cacao
1
Bijbehorende beker met deksel en
",chotelt je
Kaarst=.>n<;:;tanc!aard
van Goud'; pLrtppl
In div.
kleuren
gemerkt: "1555 Gouda, Holland"
1
Luciferstandaard
van Gouds plateel In div.
kleuren
gemlc".'rkt:
"Gouda 52 ?\B"
3
Luiers van kunstzijde uit de oorlog
Schenking van mt?vrouw Hogewoning--Kwint.
1
1
88

Groot voorraadblik mpt afbeeldingen van
Chinese vaZPTl
Plat, rond bI ikje, zwart/zi lver "De

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

Rotterdamsche Theehandel, J. Baljon"
Rechthoekig plat blikje, zwart/rood/wit
"Bouquet cigarettes, 2B. Muratti Sons"
Rechthoekig plat blikje, rood/groen/goud
"Eridan's Bolide Cigarettes"
Rechthoekig plat blikje, wit/goud,
"Manufacture de cigarettes Egyptiennes"
Rechthoekig plat blikje, wit/zwart,
"Abdulla cigarette specialists"
Rechthoekig plat blikje, wit/zwart/rood,
"Schimmelpenninck,
Febrero"
Rechthoekig, iets bol plat blikje, goud
met rankmotief, Willem IJ
Rechthoekig plat blik, blauw/geel/wit,
"Davros cigarettes Orientales"
Rechthoekig blikje, wit/goud, "No.l
Special cigarettes, Potsmouth"
Rechthoekig blikje, wit/groen/rood,
"Ardath splendo high class cigarettes"
Ovaal hoog blikje, wit/rood, "Everest
special king size cigarettes"
Rechthoekig blikje, div. groen en
geeltinten met afbeeldingen van kikker en
kuiken
Rechthoekig plat blikje, zwart/goud,
"Betises de Cambrai"
Rechthoekig plat blikje, wit/blauw, "12
Cachets kalmine"
Rechthoekig plat blikje, zwart/geel/rood,
"Dunlap midget repair outfit"
Rechthoekig plat blikje, rood/wit/zilver,
"Imbriman type-writer ribbon"
Wat ovaal plat blikje, blauw//wit,
"Capstan navy cut"
Rechthoekig plat blikje,
wi /geel /rood/gr-oen, "Toer istenverbanddoos"
Rond blikje, rood/zilver, "Tiddledy winks"
Rond plat blikje,
zwart/blauw/wit,
"Wybert"
Rond plat blik, rood/zwart/wit" Hinula

t
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1
1

1

1
1
1
1

1

1

wrijfwas, Nunspeet"
Rond plat blik, blauw/wit/lila,
"Melk
chocolade pastilles,
De Gruyter"
Rechthoekig hoog blik, zwart/goud,
"C .. Tamin cacao, zuiver en oplosbaar"
Rond blik, zwart/goud, "Prima Rinsche
appelstroop"
Rond hoog blik, rood, cacao & chocolade,
Gebr. Sicke!·::;z,
Amsterdam"
Rond hoog b Iik, geel /r-ood, "Pau Ia"
Rond hoog blik, blauw/goud/zwart,
"Koff"ie"
Rechthoekige blikken trommel,
blauw/geel/wit,
"Van 1'J~?lle's
planeet
koffie"
Rechthoekige blikken trommel op pootjes,
div. kleuren,vnl. rood
Rond trommeltje, div. kleuren, "Verkade's
"fabriekE'n Zaandam"

1

Ronde koekjestrommel op onderschatel,
zwart/goud met bloemen in div. kleuren op
deksel

1

Achtkantig hoog blik, groen/goud,
Tabaksfabriek
F. Lieftinck"

"N.V.

3

OnderY'okken, twee':'
van gladde stof, waar-van
één afgezet met kant, en één van gewerkte
stof met opengewerkte rand met bloemmotief
2
Onderbroeken afgezet met kant
4
Witte onderhemden
Schenking van Fam. A.C. vld Meijden.

1

Blikken trommel uit de jaren 20-30 met op
deksel een romantische voorstelling van
een dame met pauwen in een tuin, op vier
zijden taferelen met eenden en zwanen
1
Zakhorloge met geêmailleerde wijzerplaat
met secondewijzer, Franse makelij
voordeksel met glas is los. Aan
binnenzijde van achterdeksel is ingekrast
IJS. Groeneveld". Twee sleuteltjes om
het horloge op te winden zijn aanwezig.
Schenking van mevrouw
Aan de Wiel- Groeneveld.

1

IJzeren schaar uit één stuk gesmeed,
verende beugel aan het eind
Bruikleen van de heer Groenenberg.

1

met

1

Schilderijtje van de Rivierdijk ten westen
van het Kanaal van Steenenhoek
Schenking van mevrouw Van den Bout- Van Eck.

1

Gereedschapskist met veel timmermansgereedschap
Schenking van de heer N.J. van Meteren.

Achtkantig hoog blik met schroefdeksel,
zwart/rood/goud,
zonder tekst, met chinese
afbeeldingen
Schenking van de heer J.C.A. Hulst.

1

Wit kleedje,
theeblad

afgezet met kant, voor een

Strook wit laken met strook kant langs een
lange zijde. gordijntje
Blauw/wit gestreepte schort met mouwen
Gehaakte witte shawl met franjes aan beide
zijden
Lange witte nachtjaponnen waarvan één
afgezet met kant
Witte lijfjes, waarvan één van gestreepte
stof en een kleine maat met opengewerkt
randje met bloemmotief langs de hals

1
1

3
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1

1
Rietschaar
Schenking van de heer B. van Vliet.
Diverse kappersaccessoires
Schenking van de heer Van Hattem.

1
Paal met opschrift
Anonieme schenking.
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1

1
Gietijzeren roosraam
Anonieme schenking.
Houten gri1"feldoo'=.;,
afm. 21,:ix6x3,5
cm.
met daarin eniqe tientallen griffel'::;
en
een messing qriffelhouder
!:;chenk:ï
ng van de hE'er- P _
Bloodshoofd .
1

J.

1
1

Gr'opn gëemail 1eerde soep 1epe 1
Groen gèemailleerde schuimspaan
b
WItte aardewerken borden fjemerkt "F'etru,::,
Hegout &, Cc. Maastr icht"
Schenking van mevrouw M. Bakker.
1

Sigarettenblik, rood,zwart,goud
en crème
"f1anufacture de Cigarettes Egyptlenr:E''?"
Ed. Laurens, La Haye
1
Verkleind model van een etensblik als
herinnering vervaardigd met opschrIft
"Oranje-hotel 19l.0"194~i".
Schenking van mevrouw T. Hogewoning.

Olielamp met koperen brander en ijzeren
rl~servoir, mer k "Kosmos Brenner"
1
Rechthoekig blik, zwart met Japanse
motieven in goud, rood en wit
1
Groot koekblik met vlak, naar voren
afhellend deksel met opschrift "N.V. van
Melle's Confectionery Works Breskens
Holland, Toff'ees"
Schenking van de heer Den Uil.
1

Ouderwetse zwarte ribbroek (nooit
gedragen) met meta en knopen, mer k "Orcon"
Schenking van mevrouw Hagenaar.

1

1
1

1
1

1

Grote wit gèemailleerde melkkan met blauw
r'andJe langs bovenz i j(1E'
1
Rond chocoladeblikje
in kleuren oranje en
wit met opschrift "Scho-ta-tola, die
stärkende schokolade, 1939, Wehrmachtpackunq"
1
Militaire kepie,met kokarde en leren band
Illetonder' kokar-dc'een bronzen 3
1
Zwart geldkte metalen houder met 5 scherpe
patronen
Schenking van mevrouw Kazen.

1

Foi.o in passe'-par-tout

lijst

achtr~r' glas,

in bruin

voorstellende

houten

een schip

van heibedrijf Van dpr Plas in een kanaal
ergens In Gronlnqen
~:;chC'nk i ng Vdn mevr-OU~il Van Hennekum'-de nllY ter.
1

Koperen carbidlantaarn
mey' k "8au!::':I"
92

voor op de fiets,

1
1

1

8

1
1

2

1
1
6
1
1

I

3-Pits oliestel, grIJS gewolkt
oeëmailleerd, merk "Haller",
Cepelrek met lekbak met bijbehorende
schuimspaan, juslepel, soeplepel en
aardappel lepel, grijs gewolkt geëmailleerd
Vergiet met onderschotel, idem
Trechtertje met ophangoog, idem
Blik koffie, goudkleur met blauw
opschrift, merk "Palmer House"
Kop-en-schotel, aardewerk met blauwe
bloemmotieven
Kop-en-schotel, porselein met
bloemmotieven
Oogglas
Glazen onderzetters, geslepen glas
Aardewerken onderzetter met landschap
gevat in tinnen montuur met drie pootjes
Bordje met rode rand, merk "P. Regout
Maastricht-3" en "AB"
Namaak Chinees porseleinen bordjes met
landschapje
Wit speelgoedbordje met geschulpte rand,
mE:'rk"P. Regout & Co. Maastricht"
Oranje geémailleerd poppenservies
Glazen roerstaafjes "Ranja"
Aardewerk bonbonschaaltje
Zwarte herenhoed met linnen band
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1

Paar houten rechte schaatsen,
"J.Nooitgedagt.Vlst"
1
Paar rechte houten schaatsen,
Nauta"
Schenking van mevrouw Hogewoning.

merk
merk "A.W.

1

Cilindervormig blik, t.g.v. vlucht
Amsterdam-Batavia.
Opschrift "AmsterdamBatavia-Batavia-Amsterdam-Pelikaan
recordvlucht 1933
Schenking van de heer Jan Kleyn.
1

Stalenboek behang met opschrift;"Betere
behangsels tegen sterk verlaagde prijzen
serie 50-behangsels 1933 - A.A. de
Ruyter - Giessen-Oudekerk
Anonieme schenking.
1

Verduisteringskapje
voor koplamp van een
fiets, W.O. 2
Schenking van de heer L. Barendregt.
1

Zicht of handzeis, sterk gesleten,
houten handvat
Schenking van mevrouw Kazen.

met

1
Baaien hemd (mannenhemd)
1
Baaien hemd (vrouwenhemd)
Schenking van mevrouw Verwoerd.
1

Messing plaatje Rijwielbelasting
1940-1941
met ijzeren contraplaatje
Schenking van de heer A.P. van Bennekom.
1

Onze vereniging
was ook aanwezig
op de
gondelvaart.
De in ons bezit zijnde zalmschouw was feestelijk
verlicht.
Voor deze
gelegenheid
waren de fuiken in de mast
gehangen.
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Messing verduisteringskapje
voor
fietslampje. Aan de voorkant ingeslagen:
I.L.B. 009, en ingekrast: "AVB" in
monogram
Schenking van de heer P. vld Plas.
1

Tekening in passe-partout in lijst achter
glas voorstellende het voormalig sluishuis
95

op de dam.
Primitief schilderij op dik karton in
liJst voorstellende de Ned. Herv.kprk op
de dam
Schenking van de heer De Ruyter.
j

,L

1

Pakje ~,;hag,merk "{\mateur" Louis
Dobbelmann N.V.
Pakje shag, merk "lichte shag", De Wed .. T.
van Nelle
1
Pakje shag, merk "Fick's Shaq", N.V.
Canton v/h S. Fick
1
Pakje shag, merk "Douwe Egberts
Zilvermerk"
1
PakJ-e c;;hag.
merk "Se 1eL ta,
•. J . & A.C. van
-',
Rossem
Schenking van de heer Zondervan.
1
1
1
1

Blikken bus "Hilie's beschuit Zaandam"
Zinken 2,5 cent stuk, 1941
Zinken stuiver, 1941
Ar'mband, bestaande uit 10 zilveren
dubbeltjes, alle jaartal 1941
1
Broche bestaande uit twee opengewerkte
dubbeltjes Wilhelmina
Schenking van mevrouw W. Boon.

Grijs werkjasje.
Anonieme schenking

KLM-kleding,

maat 52

1

Verchroomd fietspompachtig
instrument
CIlindervormig reservoir
Schenking van N. van de Minkelis.

met

1
1

Blokschaaf
Lang model blokschaaf met handvat aan
bovenzijde, achter
1
Houten hamer
1
Hoepmakerssnijmes
1
Metalen steekpasser
1
Korte wetsabel, met houten handvat
1
(meel) Schep
Schenking van de heer Den Breejen.
1

Kledingstuk, jakje, van donkergroene stof
met onder- en bovenaan de mouwen en aan d,
voorzijde plooien vastgestikt met een
gelig bandje
Schenking van mevrouw Schroot.

1
Blauw-wit gestreepte sloop (tijk)
1
Katoenen wit hesje met kant
1
Katoenen witte nachtjapon
1
Katoenen witte damesbroek
1
Als voren, Frans model
1
Stel oorwarmers
1
Onaangebroken blik Van Houtens cacao
1
Paar zwarte rijglaarsjes
Schenking van mevrouw M. van Doorn-vld Plas

Duitse porcelijnen pijp
Rijwielbelastingplaatje
1935/36
Idem 1934/35
Blikken sigarettendoosje
Blikken hengselmand met stilleven in
diverse kleuren op de kleppen
24
Houten blikjes met letters erop in
kartonnen doosje zonder deksel, in de
goede volgorde gelegd ontstaat de
tekst~Zonder Klokzeep geen heldere wasch~
26
Stalen "Giles" zoolbeslagen in originele
verpakking
Schenking van familie Bloodshoofd.

1

1

Dienstbodedoek met ruitmotl-e'r In
- brUlne
en
gele pasteltinten
Schenking van familie De Rooij.
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1
1
1
1
1

Zwarte blikken trommel met "Japanse"
voorstelling, kraanvogels en bloeiende
bomen
Schenking van de heer W. Loeve.
97

1

Wandbordje met opengewerkte randen
in het
midden een afbeelding van het station
"Giessendam-Ouwerkerk".
Schenking van mevrouw Bohre-Groenenberg

Propeller
Schenking van de heer B. Klein.
1
Handnaaimachine merk Vesta
Schenking van de heer Ekema.
1

Ratel~ werd gebruikt om spreeuwen en
andere vogels ui t de kersenbomen tE' houden
Schenking van de heer J.C. de Ridder.
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Hoge zijden hoed in doos
RJeten koffertje met 2 zwarte omslagdoeken
Wandkoffiemolen
Bruin melkbusje
WafeliJzer
Olielampje
Warmwaterkruiken
Scheerspiegel + riem
Porseleinen pljpekop met hollend hert

2

Aardewerk

pijpekoppevl

2
Paar schaatsen
Schenking van mevrouw
1

1
1

Pakje Atlas koffiesurrogaat
Foto (ingelijst) met daarop diverse
soorten soldaten
Schenking van de heer Van den Broek
1
1

Jasje, gedragen door kaasboer
Kranteartikel uit het Ref. Dagblad
16 oktober 1974 over Giessendam
Schenking van de heer Verwoerd

van

1
Jerrycan uit 1944
Schenking van de' heer J. Dubbeldam
Diverse zaken
Schenking mevrouw De Keizer

Versluis.

1
1

Houten stopplank, werd gebruikt bij
reparatie van het dak om het riet op te
tillen en nieuw riet eronder tE' stoppen
Lange dek spaan
Dekspaan

1

Bi jl

Stalen haak
Haakjes, 4 houten en 2 stalen~ werden
gebruikt voor het tijdelIjk vastzetten
een laag riet bij het binden
1
Goot en naald
1
Houten klUIf
SchenkIng van de heer P. EDer

Andere bijzondere schenkingen waaraan in een
volgend mededelingenblad uitgebreid aandacht
geschonken zal worden zijn ontvangen van
mevrouw Hansum uit Hardinxveld-Giessendam
en de
heer De Ruijter uit Ede.

1
6

van

i

Gr!endkist
Schenking van de heer Van der Plas
98
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BOEKBESPREKINGEN
","

Hoewel
niet
direct
betrekking hebbend
op het
werkgebied van onze
verenigIng,
vind
ik een
vermelding van dit interessante boekwerkje hier
op zijn plaats.
De ondertitel verraadt
direct
de
inhoud: Een
kleine geschiedenis
van verkeer
en vervoer
In
de Krimpeneren Lopikerwaard.
De auteurs
Wim
Blauw, Wim Slappendel en Peter Vos
beschrijven
achtereenvolgens
de benenwagen,
de rivier als
vaarweg en als barrière, de aansluiting op het
spoor,
de postkoets
en de auto
en tenslotte
het nieuwe vervoermiddel: de automobiel.
Moge
het
boekje
aanleiding
zIJn
voor
een
soortgelijke uitgave voor de Alblasserwaard.
84 pag.
- geillustreerd - ISBN 90-9003219-3
verkrijgbaar bij de boekhandel 9,75.

r

D'N HOFSTEE

IN WAARD EN LANDEN

Onder
deze wat
twijfelachtige
titel verscheen
medio
meI
een
boekje
van
de
Stichting
Streektaal
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Een uiterst
actieve
club
die bezig
IS het
streekdialect
op schrift
vast
te
leggen. Dit
boekje is daar een resultaat van.
Een alleraardigst
boekje overigens, dat beslist
de moeite
waard is. De lezer zal merken dat het
verschrikkelijk l'loeilijkblijkt te zijn om voor
ons gehele
gebied een
vast dialectpatroon vast
te stellen.
Er zijn meer
aantekeningen te maken, zoals
op
de
lay-out
en
1e
omslag
waar
een
Alblasserwaardse
boerderi~ heel
wat beter had
gepast.
De erin
opgenomL'
tekeningen
zIJn
helaas wat te fantasierijk.

Hoewel deze foto nog niet zo oud is blijkt
er wel uit dat er in een korte tijd erg ve 1
kan veranderen.

100
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Ook Maarten
Willem Schakel
is weer
1n de pen
Zijn
nieuwste
geklommen.
boek
is nog niet
gelezen. De recensie houdt u evenwel te goed.

laten nemen
In het
Wilt
u uw gegevens
op
u
contact
opnemen
met
adresspnbe~:;tand, dan kunt
Volkscultuur,
het
Informatiecentrum
Lucasbolwerk 11, 3512 EH UTRECHT,
tel. 030-319997 (iedere werkdag
tussen 9.00 en
17.00 uur bereikbaar).

OPROEPEN.

KASTE! ENSTICHTING

Het boekje kost
boekhandel.

GEZOCHT:

ADRESSEN

F 14,95

en 1S te

koop bij

de

VOLKSCULTUUR.

Het
Informatiecentrum Volkscultuur
is op zoek
naar mensen die zich op de één of andere manier
bezig houden
met volkscultuur.
Dit beslaat het
brede
terrein van het
leven van alledag:
de
manier
waarop
mensen
hun
leven
vormgeven.
Volkscultuur
kan variëren
van gebruiken rond
vrijen
en
trouwen
tot
een
verzameling
bidprentjes
of stoomminiaturen.
Het
kan gaan
over de manier waarop
we eten en drinken, over
massacultuur, over
de taal van
tieners en over
het dialect van een streek.
Talloze
particulieren
en organisaties
houden
zich met aspecten
van
volkscultuur
bezig,
zoals:
spel,
mode,
wonen,
muziek,
sieraden,
kindercultuur, normen
en waarden,
volksgeloof,
feesten, tuincultuur, hygiëne
enz. Dit gebeurt
echter
vaak
zonder op de hoogte te zijn van
elkaars activiteiten.
Het Informatiecentrum Volkscultuur
wil al deze
gegevens
graag
opnemen
in haar
uitgebreide
adressenbestand.
Omroepen,
kranten,
musea,
verenigingen
en dergelijke
kunnen
hiervan
gebruik
maken voor
bijvoorbeeld
uitzendingen,
artikelen
en
tentoonstellingen.
Bovendien
gebruikt het Informatiecentrum
Volkscultuur het
bij
haar
eigen
werk:
het beantwoorden
van
vragen,
het uitgeven
van publikaties,
het
organiseren van
lezingen, tentoonstellingen
en
cursussen.
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HQLL~ND

EN ZEELANIl

Vanaf begin 1985 beijvert de Kastelenstichting
Holland en Zeeland zich voor de instandhouding
van de in de provincies Noord- en Zuid-Holland
en Zeeland
aanwezige kastelen of overblijfselen
daarvan
en historische
landhuizen,
met
de
daarbij
behorende
inventaris
en
omgeving.
Voorts
bevordert
de Stichting
dat voornoemde
objecten
een
passende
bescherming
en/of
bestemming
behouden
c.q.
verkrijgen.
In dat
kader
verzamelt
de
Stichting
gegevens
betreffende
hetgeen
voor
het in stand houden
van deze kastelen
wurdt gedaan, verstrekken zij
informatie aan belanghebbenden,
organiseren zij
excursies en
tentoonstellingen,
kortom:
wekken
zij belangstelling
voor kastelen en historische
landhuizen.
De
Stichting
zoekt
nieuwe
begunstigers
(bijdrage
F
30,00
per
jaar)
om
haar
doelstellingen
nog beter
te kunnen realiseren
en meer activiteiten te kunnen ontwikkelen.
Als u wilt dat de Stichting in de toekomst haar
werk voortzet
en intensiveert en als u daar een
bijdrage aan wilt leveren,
kunt u begunstiger
worden
door
u schriftelijk
aan te melden bij
het secretariaat
dat is gevestigd aan Sauerdal
25, 2904 DE Capelip aan den IJssel.
HERDRUK

PA~LEVINKE~SI

In juni 19B2 verschf-:'(,:'rl
in de historische rpeks,
als
nummer
8, het boekje
"Parlevink r
in
Har-dinxveld--6iessendam",
geschreven
door" lJrl/P
L~x-plaatsgenoot en lid de heer J.El. ril' HllyLI'Y.
J(n

Na een Jaar was het boekje

uitverkocht.

Van diverse
kanten IS belangstelling voor dit
boekje
getoond.
Het
ledental
IS
sinds
het
verschijnen
van dit
boek
met ongeveer
300
gestegen.
Uiteraard is het
leuk om als lid de
historische reeks compleet te hebben.
Indien er
voldoende belangstelling bestaat
zal onderzocht
worden of het mogelijk
is een
tweede druk
te
laten verschijnen. Dat
kan echter
pas als de
belangstelling gepeild is. Wilt u dit boekje?
Bel dan het
secretariaat.
De kostprijs
zal
ongeveer f
7,50 gaan bedragen; afhankelijk
van
het aantal voor-inschrijvingen.
SPULLEN

UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
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Koperen Knop
nog zaken
de
vereniging
heeft
van de tentoonstelling

WO-- I I •

nemen
wij
Wanneer
deze niet worden opgehaald
aan dat u ze hebt geschonken. Als dat het geval
is, dan danken wij u bij voorbaat.

~

Niets uit dit mededelingenblad
mag ter publikatie worden
overgenomen zonder schriftelijke
toestemming van de
Historische Verengiging Hardinxveld-Giessendam
en/of de
met name genoemde auteur.
Op de omslag:
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Plooimuts
van achteren.
De muts is
wat te klein
voor deze jonge
figurante
en staat
teveel
naar
achteren.

