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VAN DE VOORZITTER
HISTORISCH

BESEF

Uw mededelingenblad in een ander jasje en
in een andere vorm. Voor de meesten zal het
wel even vreemd zijn. Voor de redactie, voor
postvoorbereider de heer P. van der Plas en
voor de postbezorgers. Wellicht ook voor u,
hoewel ik er van overtuigd ben dat u er snel
aan zult wennen. Bijblijven is tegenwoordig
een 'must'. Je moet de zaken fris houden en je
'winkel' van tijd tot tijd vernieuwen; dat trekt
mensen, misschien kopers. Voor een mededelingenblad geldt niets anders.
Bij de beslissing tot verandering speelt ook
een rol dat wij de laatste jaren hebben
gemerkt dat er zuinig moet worden omgesprongen met -vrijwillige- arbeidskrachten.
Een vrijwilliger
gaat steeds meer tot de
'bedreigde menssoorten' behoren. Ze komen
in steeds minder aantallen voor.
Toch zijn er gelukkig nog veel mensen, die
hun tijd en energie in zaken willen steken, die
weinig geld opleveren, maar die wel van
belang zijn voor de samenleving. Dat is een
moedgevend iets in onze tijd, waarin steeds
meer tijd nodig lijkt voor het strelen van de
eigen ego.
Als wij kijken naar het aantal leden van onze
vereniging en naar het feit dat ook andere
organisaties actief zijn op het 'terrein van het
behouden' (de Stichting Dorpsbehoud en
Museum De Koperen Knop), dan kunnen we
best tevreden zijn.
Ook een voorbeeld van historisch besef hebben de inwoners van onze gemeente op 4
januari kunnen ervaren. Dankzij financiering
door de plaatselijke Rabobank rolde er in alle
huishoudens een exemplaar van het straatnamenboek 'De heggen en de steggen' door de
bus.
Dit leverde mij enkele tientallen telefoontjes
op. Positieve reacties en aanvullende gegevens gaven aan dat men enthousiast was en
het ene verhaal na het andere kwam via de
PTT tot stand. Ik hield er rode oren aan over.

onze verenigIng. Daar kan wat aan worden
gedaan!
Een wel heel bijzondere ervaring heb ik met
de weinige vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de verdere afwerking en inrichting
van de smederij met wagenschuur. Wat is daar
in relatief korte tijd een werk verzet! Verwonderd heb ik het aanschouwd. En wat wordt het
mooi!
Er is nog heel veel historisch besef! Daar moeten wij zuinig op zijn. Wij moeten het benutten waar dit mogelijk is. Met elkaar, u als
leden en wij als bestuur.
WIE BEDENKT NAAM?

N u we aan het begin staan van een 'mededelingenblad' in nieuwe vorm, lijkt het ons
bestuur aardig om het blad een passende
naam te geven. Destijds noemden wij het
blad 'mededelingenblad' omdat het voornamelijk mededelingen van het bestuur aan de
leden bevatte. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Steeds meer worden er korte of langere artikelen in het blad opgenomen, die niets
met het doen van mededelingen te maken
hebben. Bovendien is het heden ten dage niet
meer passend om zomaar mededelingen te
doen. Het bestuur informeert de leden!!!
En als je als bestuur al iets mede te delen
hebt, dan doe je dat met een brief.
Graag geven wij iedereen de gelegenheid om
een passende naam te bedenken voor het
mededelingenblad. Ideeën zijn van harte welkom op het secretariaat. Wij zijn benieuwd.
De inzendingen zullen in ons volgende tijdschrift worden vermeld en degene die de uiteindelijke naam verzint kan rekenen op een
leuke attentie.
maart 1994. Dick de Jong.

Maar ook de wetenschap dat onze vereniging nog verder kan groeien.
Want bij doorbladeren van de ledenlijst ontdekte ik dat meer dan de helft van de spontaan reagerende personen geen lid was van
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POLITIE MAAKT

GESCHIEDENIS

Onder de titel 'Gemeentepolitie
Gorinchem
Bedankt' verscheen er vorig jaar een boekje
over de beknopte geschiedenis van het Gorinchemse politiekorps gedurende de jaren 1811
tlm 1993. Het is voor vijf gulden te koop op
het politiebureau
in Gorkum.
Het boekje is uitgegeven ter gelegenheid van
de veranderingen binnen de landelijke politie.
Gorkum
kent geen gemeentepolitie
meer.
Maar ook bij ons is het een en ander veranderd. In het vroegere raadhuis in de Damstraat zetelen heel wat minder mensen dan
voorheen.
Er is inzake de politie veel gebeurd de laatste
tijd. Velen hebben niet onder stoelen of ban-

ken gestoken dat ze het daar helemaal niet
mee eens zijn. Anderen bleken warm voorstander van de doorgevoerde reorganisatie.
Maar dat is hier niet ter zake. Er is iets veranderd; er is opnieuw een stukje geschiedenis
aan de annalen toegevoegd. Dat is een reden
om er eens afzonderlijk bij stil te staan.
Vandaar vanaf deze plaats een algemene
OPROEP.
Wie heeft er voor ons verhalen

over de vroe-

gere politie? Wie bezit er fotomateriaal.
Wie
heeft of weet andere dingen, die met de politie van doen hebben? Reacties graag naar het
secretariaat.

De pol itie escorteert een optocht.
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UIT DE VERENICINC

De 'mededelingen'

van het bestuur stonden in de
vorige bladen tussen de artikelen in. Ingaande de
16e jaargang zal dit soort informatie worden
gebundeld in een speciale rubriek. Hierbij beperken we ons overigens niet tot de mededelingen,
ook andere verenigingsinformatie zal erin worden
opgenomen.

MEDEDELINGENBLAD

Het mededelingenblad werd tot nu toe op
een tekstverwerker getypt, waarna de uitgedraaide tekst in de juiste volgorde werd
geplakt. De illustraties en bijschriften volgden
later. Dit alles ging naar Drukkerij Van den
Dool, waar er een blad van werd gemaakt. De
laatste bladen waren echter te dik. Zo dik dat
ze open bleven staan.
Dankzij een aantrekkelijke aanbieding van B.V.
Grafisch Bedrijf Tuijtel werken wij thans op
een andere, veel professionelere manier.
Al tijdens het schrijven van de artikelen (door
diverse redactieleden op verschillende computers) wordt de juiste lay-out aangehouden, terwijl er reeds in deze fase ruimte wordt uitgespaard voor de illustraties met onderschriften.
Daarna gaat het manuscript naar Evert van
Lopik, die de lay-out goed doorneemt.
Na samenvoeging en de nodige aanpassingen
wordt alles op een diskette gezet, die bij Tuijtel wordt uitgelezen.
Op uiterst moderne wijze wordt er vervolgens
een mededelingenblad van gemaakt, waarbij
veel mensenwerk door de computer is overgenomen.
Door op deze manier het blad voor te bereiden wordt er veel extra werk voorkomen. Bij
het schrijfwerk worden er allerlei vooraf met
de drukker afgesproken codes gebruikt, waardoor de kosten en tijd van opmaak tot een
minimum worden beperkt.
Het grotere formaat is voor de drukker veel
gemakkelijker, die alle apparatuur op A4-formaat afgesteld heeft staan. Voor de redactie
en vormgever heeft dit weer het voordeel dat
er meer mogelijk is qua opzet en lay-out. Ook
kan er veel gemakkelijker een overzichtelijke
rubrieksindeling worden aangehouden, terwijl
de illustraties zeker beter tot zijn recht zullen
komen.

ROMMELPOTTEN

Bij de acceptgiro voor de contributie voor
1994 voegden wij een kaart waarop iemand
aan de deur staat met een rommelpot.
Onderstaand het bijbehorende lied.
'k Heb zo lang met de rommelpot gelopen
'k Heb geen geld om brood te kopen
Vrouw geef me dit, vrouw geef me dat
Geef me een stuk van' t varken z'n gat
't Varken heeft z'n gat gebrand
Achter aan z'n staartje
Geef me 'n appel of een peer
Kom ik het hele jaar niet meer.

Wie is deze vrouw?

FOTO-ARCHIEF

Een van de zaken waar wij als bestuur verantwoordelijk voor zijn is een enorme collectie
foto's. Veel van deze foto's vermelden op de
achterzijde wat het is of wie er op staan. We
hebben echter ook een flink aantal foto's waar
we niets van weten. Een van onze leden,
mevrouw Kazen-Stout, wilde er wel mee naar
de plaatselijke bejaardentehuizen om ze eens
aan de oudste inwoners van ons dorp te laten
zien. Daarbij kwam zij in Pedaja de hoogbejaarde Klaas Leenman tegen, die direct bereid
bleek haar te assisteren. Een week later belde
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Leenman met de vraag of hij de foto's nog
een poosje langer mocht houden: hij wilde er
met nog meer andere mensen over praten!
Als u ook op deze manier wilt meewerken aan
de informatievoorziening van ons foto-archief,
bent u van harte welkom. We hebben nog
heel wat foto's waar we weinig of niets van
weten.
Graag geven wij u ook een tip. Als u beschikt
over foto's, die afkomstig zijn van uw ouders
of van andere familie, is het verstandig om
achterop te schrijven
(met potlood!) wie er op staan en/of wanneer
de foto is gemaakt. Degenen die later de
foto's in handen krijgen zullen u er zeker
dankbaar voor zijn.
VISSERIIVERENIGING

'SAMENWERKING'

De Hardinxveldse vissers waren destijds verenigd in de Visserijvereniging De Samenwerking.
Die vereniging had de beschikking over een
groot aantal visserijbenodigdheden, die opgeslagen waren in enkele oude schuren. Deze
schuren stonden op de plaats waar nu de
stoep van de Rembrandtstraat ligt. Voor de
aanleg van deze toentertijd nieuwe weg moesten de schuren geloopt worden en moesten
de erin bewaarde spullen naar een andere
plaats worden gebracht.
Bij de voorbereiding van het boek 'Hardinxveld en de Riviervisserij' kwam onze voorzitter
eind jaren tachtig in kontakt met mevrouw
Van den Bout-van Eck, weduwe van Rokus van
den Bout.
Zij vertelde desgevraagd dat de eigendommen van de vereniging in het begin van de
jaren zestig voor een deel waren verkocht aan
een museum in Frankrijk. Een van de mederedactieleden, de heer drs. P.e. Parel uit Den
Hout, had kopieën van correspondentie in de
Franse taal, die hierop inderdaad zinspeelden.
Helaas ontbrak op deze kopieën de naam van
het betreffende museum.
De heer Parel zou bij gelegenheid tijdens zijn
vakanties op zoek te gaan naar mogelijke
musea. Afgelopen zomer was onze voorzitter
ook in de buurt van de Franse gebieden waar
vroeger riviervisserij een belangrijke vorm van
bestaan was. Hij heeft daar verschillende
6

musea bezocht. Met behulp van de kennis
van de Franse taal van zijn eega en ondersteund door de nieuwsgierige blikken van zijn
beide zoons heeft hij ook een bescheiden
poging gewaagd om er achter komen waar
'onze' Hardinxveldse spullen waren gebleven.
De pogingen leidden tot niets. De verblijfplaats van 'onze' visserijmaterialen bleef
onvindbaar.
Eind 1993 reageerde de heer Van Wijngaarden, alhier, op een oproep in de pers. Die
oproep was bedoeld om materiaal te vergaren
voor de expositie over de visserij, die in het
voorjaar van 1994 in Museum De Koperen
Knop is gehouden. De heer Van Wijngaarden
had verschillende spullen in zijn bezit, die ooit
hadden toebehoord aan de plaatselijke visserijvereniging 'De Samenwerking'.
Hij had dit materiaal gered toen het in het
begin van de jaren zestig onderweg
was
naar de plaatselijke vuilnisstortplaats in BovenHardinxveld!
Nu vinden wij dat wat vreemd, maar toen was
zoiets heel gewoon. Wat moest men er anders
mee?
Eigenlijk is het toch wel jammer dat iets zomaar verdwijnt. Toen was er echter nog geen
Historische Vereniging, die een depot bezat
die dit soort materialen een prima bestemming geeft.
Nu is die vereniging er wel. Als u beschikt
over materialen, die voor de plaatelijke historie van belang zijn, houden wij ons van harte
aanbevolen. U kunt het elke zaterdagmorgen
tussen 10 en 12 uur inleveren in het Historisch Informatiecentrum, Buitendams 4.
KANDIDATEN

VOOR BESTUUR GEVRAAGD

Ons bestuurslid, de heer drs. P. den Breejen,
heeft al in begin 1993 te kennen gegeven op
termijn zijn bestuursfunctie te willen neerleggen. In het bedrijfsleven zouden wij in dit
geval spreken van 'functioneel leeftijdsontslag'.
Het zal u allen duidelijk zijn dat wij het besluit
van de heer Den Breejen uitermate betreuren.
Hij heeft op allerlei terreinen zijn sporen binnen de vereniging verdient. Toch menen wij
de beslissing te moeten respecteren, vooral
omdat de heer Den Breejen telkens vanuit

Utrecht moet komen voor het bijwonen van
vergaderingen en het verrichten van activiteiten. Overigens raken wij Den Breejen niet
helemaal kwijt. Hij blijft eenmaal in de negen
weken winkeldienst doen en hij zal als adviseur het bestuur blijven bijstaan.
Dit neemt niet weg dat wij graag in kontakt
komen met aspirant-bestuursleden, die de
binnen afzienbare tijd te verwachten vakature
op kunnen vullen.
Als u eerst meer informatie wilt kunt u kontakt
opnemen met de secretaris, mevrouw W.F. van
de Bree-Ooms (tel. 01846-14563) of de voorzitter, de heer D.J. de Jong (tel. 0184615094).
SMEDERII

MET WAGENSCHUUR

Op het moment dat u dit leest is de smederij
met aangebouwde wagenschuur op het terrein van Museum de Koperen Knop zo goed
als gereed. En kunnen de vele museumbezoekers genieten van de complete inventaris, die
wij als vereniging eind 1988 kregen aangeboden.

bij huis te blijven, door de Giessen. Nadat de
aannemer het gebouw eind oktober 1993 had
opgeleverd was maanden achtereen een vaste
ploeg elke woensdagavond en zaterdagmorgen, vaak ook zaterdagmiddag, te vinden in
en bij de smederij of de wagenschuur.
Onvoorstelbaar veel werk is er verricht door
enkele enthousiaste vrijwilligers. Eerst moest
het gebouw zelf worden afgewerkt. Op de zolder boven de wagenschuur is met behulp van
praktische depotruimte
rekken een zeer
gemaakt. Een ruimte waar menig museum
jaloers op zal zijn!
Ondertussen was ook begonnen met de
inrichting van de smederij. Alles wat in de
voorafgaande maanden grondig onder handen was genomen en opgepoetst vond een
plaats in de smederij of -voor wat de vele hàlfprodukten betreft- op de zolder boven de
smederij.
Eerst werden de grote stukken geplaatst en
werd de electrische smederij geïnstalleerd.
Daarna volgde de rest van de inrichting.
Dankzij aanwijzingen van de heer J. de Ruiter,
zoon van de vroegere Oud. kerkse smid en de heer T.
Dubbeldam uit Alblasserdam, die in zijn jonge jaren nog in Giessen-Oudekerk in de smederij had
gewerkt, kreeg alles weer
zijn oude plaats.
Vervolgens werden de depotgoederen verhuisd en
keurig gerangschikt
naar
hoofdonderwerp op de zolder ondergebracht. Tenslotte werden de wagens in de
wagenschuur geplaatst.
De officiële opening van
het gebouw vindt plaats op
26 maart 1994.
DRIIVERSCH U IT

De inrichting is in volle gang.

Voor het zover was, is er heel wat water door
de Merwede gestroomd. Of, om wat dichter

De drijverschuit, die onze
vereniging een aantal jaren
terug kocht, ligt nog tot en met 9 april aanstaande bij Museum De Koperen Knop. De
boot maakt deel uit van de expositie 'Goede
Vangst! 100 jaar riviervisserij'.
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De boot wordt het gehele jaar door beheerd
door ons lid de heer B.J. de Ruiter, die daarbij
wordt geassisteerd door de heer A.C. Dijker.
Voor het vervoer naar het museum en voor
het plaatsen zorgde de heer J. Both.

UITBREIDING

REDACTIE GEWENST

Het samenstellen van een blad als dit kost
veel tijd. Door het werk te verdelen in stukken, is het echter goed te doen. Toch streven
wij ernaar dat behalve bestuursleden ook
anderen zich gaan bezighouden met de
voorbereiding van het blad. Een stukje tekst
schrijven is zo moeilijk niet, een stuk tekst corrigeren valt helemaal mee, wat herschrijven
kan iedereen. Wie bereid is om zitting te
nemen in een redactie, kan zich opgeven bij
het secretariaat.
SCHOLENPROIECT

Een van de eerste activiteiten van onze vereniging destijds, zo/n vijftien jaar terug, was het
samenstellen van een lesbrief voor de schooljeugd. Doordat dit heel wat meer voeten in de
aarde bleek te hebben dan we destijds konden vermoeden werd dit een 'Iang slepende
zaak'. Wij noemden dit daarom het 'scholen
projecf, in de wetenschap dat het een langdurig project zou worden.
Niets bleek minder waar. Maar er is uitkomst.

Drijf ton met lantaarn en plavuis.

BOEI< HERBERG DE ZWAAN

Van alle kanten zijn de afgelopen maanden
leuke reacties ontvangen op het in september
vorig jaar verschenen boek over 'De Zwaan'.
Het boek is voor f 35,00 nog te koop op de
volgende adressen:
* Historisch Informatie Centrum, Buitendams 4,
elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur;
* Museum De Koperen Knop, Binnendams 6,
van woensdag tot en met zaterdag
van 13 tot 17 uur;
* Ijzerwinkel van Coenraads, Rivierdijk 344,
tijdens de openingsuren van de winkel;
* Bij het secretariaat.

STRAATNAMEN

BOEI<

Ook het begin dit jaar verschenen boek 'De
heggen en de steggen', over de straatnamen
van Hardinxveld-Giessendam is nog te koop.
Het kost f 12,50 en is alleen te koop in het
Historisch Informatie Centrum, in het museum
en bij het secretariaat van onze vereniging.
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Vorig jaar heeft de heer W. de Leeuwerk een
uitgebreide werkmap samengesteld waarin de
geschiedenis van ons dorp wordt beschreven.
Het is de bedoeling dat deze werkmap op de
scholen in gedeelten wordt behandeld.
Momenteel wordt nog gewerkt aan het
samenstellen van bijbehorende vragen- en
opdrachtenlijsten, die aansluiten bij hetgeen
in de map wordt behandeld.
Het bestuur van onze vereniging is de samensteller van de werkmap zeer erkentelijk voor
zijn werk. Wij zijn er van overtuigd dat het vak
geschiedenis er een goed lesboek heeft bijgekregen.
De werkmap zal bij gereedkomen ook beperkt- verkrijgbaar zijn voor belangstellenden.
Wij houden u op de hoogte.
50 lAAR BEVRIJDING

Op 5 mei 1995 -dus over een goed jaar- is het
vijftig jaar geleden dat ons land werd bevrijd.
Reeds nu maken zich velen op voor allerlei
activiteiten en festiviteiten.
Onder auspiciën van het Historisch Overleg
Alblasserwaard zijn de gezamenlijke verenigin-

gen uit dit gebied begonnen met het samenstellen van een lesbrief over de Tweede
Wereldoorlog. In deze lesbrief worden de in
de waard belangrijkste gebeurtenissen behandeld.
Museum De Koperen Knop is voornemens om
een speciale herdenkings-expositie in te richten.

eventuele publikatie zal met de verschillende
auteurs worden overlegd.
KANDIDATENLIIST

1946

De heer P. van der Plas vroeg ons de volgende
oproep te plaatsen:
Ondergetekende was in het bezit van de kandidatenlijsten van alle verkiezingen van na de Tweede

In 'Anders nog iets...' staat op, pagina 17 een 'stierenloper'.
Dit is niet de daarbij genoemde Erkelens, maar Piet van Bennekum. Rechts op deze foto ziet u hem nog eens.

Of wij als vereniging er nog iets speciaals aan
doen is afhankelijk van u. Wij vragen u namelijk het volgende. Aan degenen onder u die
de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt vragen wij enkele van hun herinneringen op papier te zetten en ons toe te sturen.
De jongeren worden dringend gevraagd ook
mee te doen.
Zij kunnen een ouder familielid, een buurman
of een ander interviewen. Als er voldoende
reacties worden ontvangen zullen
deze worden gebundeld en algemeen verkrijgbaar worden gesteld. Voorafgaand aan

Wereldoorlog,
zowel van de gemeen-teraad,
tweede kamer als van provinciale staten. Helaas is
er één verloren gegaan. Bij navraag op het
gemeentehuis van zowel Hardinxveld-Giessendam
als Dordrecht bleek de betreffende lijst niet voorhanden.
Wie van u heeft de kandidatenlijst van de eerste
naoorlogse verkiezingen voor de provinciale staten van Zuid-Holland van woensdag 29 mei mei
1946, dan wel een kopie hiervan.

Uw reactie graag naar het secretariaat.
CURSUSSEN

De Federatie van Musea in Zuid-Holland orga9

niseert regelmatig cursussen op het gebied
van de lokale en regionale geschiedenis. Zo is
men momenteel bezig met een cursus 'Bronnen in het rijksarchief in Zuid-Holland' en
'Basiscursus registratie en documentatie'. Als u
geïnteresseerd bent kunt u nadere inlichtingen
vragen bij de federatie, die bereikbaar is
onder nummer 070-3624121 (de heer Heersink).

Aan het depot van de vereniging konden we
het volgende toevoegen.
* Wit katoenen onderrok met kanten strook
aan onderzijde, geschonken door mevrouw
Uittenbogaard.
* Twee glazen zuigflessen met ingegoten
maatverdeling, vijf schorten, drie jurken,
een jas, kousen, een onderjurk en twee
proeflappen. Schenking van fam. HogewonIng.
KIEZEN VOOR MONUMENTEN
Onder deze titel verscheen bij de Stichting
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de plaatselijke politieke partijen met het oog op de inmiddels gepasseerde
gemeenteraadsverkiezi ngen.
Wij hebben alle politieke partijen in onze
gemeente een brochure toegezonden.

MUSEUMTIP VOORJAAR 1994

AANWINSTEN

Een schaatswedstrijd

Nationaal Contact Monumenten een brochure.
Deze brochure was bedoeld ter informatie van

op het kanaal.

Van 27 maart t/m 19 juni 1994 is er in drie
Delftse musea een tentoonstelling over koffie
en alles wat daarmee samenhing of -hangt.
Volkenkundig Museum Nusantara

St. Agathaplein 4
Stedelijk Museum Het Prinsenhof

St. Agathaplein 1
Museum Lambert van Meerten

Oude Delft 199
inlichtingen: 015-6023571126100

ENQUETE

ETEN EN DRINKEN

DE ENQUETE

In 1991 -tweeënhalf jaar terug- was bij het
mededelingenblad een enquête over 'eten &
drinken' gevoegd. Van de toen 660 leden
stuurden er 56 een ingevuld formulier terug,
dat is 8,5 %. Geen slecht resultaat!
29 invulIers woonden -nog- in HardinxveldGiessendam (52 %). Van de overigen woonden er 13 in de Alblasserwaard (23 %) en 14
er buiten (25 %).
Het was de bedoeling van de enquête om
zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen over het eten van vroeger, waardoor het
mogelijk zou worden over dit onderwerp een
boekje in de Historische Reeks samen te stellen.
Hoewel er best leuke informatie werd gegeven, was het toch niet mogelijk om zonder
verdere gegevens een boekUe) te maken.
Onze voorzitter nam de enquêteformulieren
onder zijn hoede en ging op zoek naar aanvullende informatie. Heel veel bibliotheken,
boekhandels, antiquariaten en tweeënhalf jaar
verder, is zijn conclusie: Een boekje is wel
mogelijk, maar dan moet de zaak in een breder verband worden aangepakt. De plaatselijke situatie was niet ~opvallend afwijkend van
de gewoonten in de Alblasserwaard en daarbuiten.
Een aantal reflectanten van de enquête zullen
de komende tijd opnieuw een vragenformulier toe-gezonden krijgen, met het verzoek dit
in te vullen. Als u destijds niet reageerde,
maar alsnog mee wilt doen, kunt u een formulier toegezonden krijgen na een telefoontje
naar het secretariaat.
Ook in de regionale pers zal een oproep voor
informatie over de streekgewoonten op het
gebied van het bereiden, het bewaren en het
consumeren van eten en drinken worden
gedaan. Hiernaast blijven wij dringend
behoefte hebben aan foto's en ander illustratiemateriaal (bij voorbeeld tekeningen uit
oude kookboeken e.d.), van voor 1950. Wilt u
allemaal nog eens goed zoeken? Wij zijn dolblij met een reproduktie.

Alleen al de soorten vruchtbomen, die vroeger in de tuinen stonden. Veel van de genoemde fruitrassen komen nu helemaal niet
meer voor.
Een bordUe) pap voor het slapen gaan is helemaal in onbruik geraakt. Vroeger was het de
gewoonste zaak van de wereld.
En wie van u weet nog hoe biest geweld moet
worden?
Hoe zit het trouwens met uw voorraad
gedroogde appeltjes? Komt u er de winter
mee door denkt u? Oh, u heeft helemaal geen
bus met gedroogde appeltjes meer!
En weet u nog waar u finten kunt kopen? Als
wij sommige reflectanten moeten geloven was
dat wel heel erg lekker: gebakken fint uit het
zuur.
Wij eten tegenwoordig trouwens maar heel
weinig spek met peren!!
En een konijn voor de slacht hebben we ook
niet meer. Sterker nog: bij veel gezinnen staat
het konijn tegenwoordig in de woonkamer.
Had dat vroeger maar eens geprobeerd. Het
huis zou te klein geweest zijn!
EEN RECEPT

Bij het zoeken naar informatie worden ook
oude recepten genoteerd. Hieronder alvast
een eerste recept, van appelpap.
Benodigdheden:

ca. 1 kilo moesappels, 75 gram suiker, l,S
liter karnemelk, 100 gram bloem.
Bereiden:

Schil de appels, verwijder de klokhuizen en
verdeel ze in niet te kleine partjes. Kook de
part-jes in tot een dikke moes. Ze moeten een
klein beetje heel blijven. Eerst de suiker toevoegen, dan bijna alle karnemelk. Dit aan de
kook brengen. Daarna de bloem met het laatste restje karnemelk glad roeren en hiermee
de appelpap al roerend binden. Dan nog vijf
minuten laten doorkoken. Warm serveren.

ALVAST EEN VOORPROEFJE

Uit de terugontvangen formulieren zijn best
wat verschillen met heden ten dage te halen.
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EEN WANDELING

VAN HERMAN

DE MAN

Zijn werkelijke naam was Salomon Herman
Hamburger en hij werd geboren in 1898 in
Woerden. Later schreef hij tal van boeken
onder het pseudoniem Herman de Man, tot
hij in 1946 bij een vliegtuigongeluk op Schiphoi omkwam.

zal ik moeten

Zijn boeken spelen zich veelal af in het 'overlekse', maar zoals al eens in een 'Mededelingenblad' stond vermeld, heeft hij ook gebeurtenissen
uit
onze omgeving
in
zijn
schitterende romans gebruikt.
Een tijdje terug kregen wij van iemand een
boek te leen, waarin Herman de Man een
hoofdstuk had geschreven onder de titel 'De
binnenlanden van Holland'. Het hoofdstuk
bestaat uit vier paragrafen, die elk een door
hem in de jaren twintig ondernomen wandeling weergeven.
Onderstaand wordt vermeld wat hij over
Hardinxveld en Giessendam verhaalde.

machtig

volstaan

met

te wijzen op de heer-

de machtige rivier, die hier (en dat
de oeverbewoners niet heeft
aan te zetten tot nobele sier in hun

lijkheden

van

is vreemd

genoeg)

vermogen

bouwwerken.
Zwier is echter wel degelijk te vinden, maar uitsluitend
op de rivier. Breed en
is hier

geweldige

de Merwestroom, draagster

duitsche

kasten

en duitsche

van

sleepers,

en tàch hier en daar, gansch buiten haar algemeen beeld om, heel fijnljes, vooral aan de rietboorden.

Het begint in Den Bout:
De Merwededijk
naderen

wijkt

't Kanaal af, we

al van

Hardinxveld.

En daar

in

hebben

we wat getoefd,

schoon.

Op zoek naar oogenschoon

op zoek

Harljesveld
naar

oogen-

... dat is een

vreemd ding, als men toeft aan de breedste rivier
van Holland, maar niettemin ... hier moesten we
zoeken.
goede
ding,

Hoe anders

de sfeer, dan op de

is hier

Lekdorpen.

Daar is ieder huis een intiem

dat gedrumd

staat tegen den dijk en opge-

slorpen

is in

ruimere

't

omringende

machtiger

water

land;

hier, waar het

het

intieme

zijn ook de huizen zoo zedig niet.
De Merwede mag dan breeder zijn,
op

drukker

droomerige

de kinderen

en met

krachtiger

de vaart

vaartuigen,

mis ik hier zoo zeer. Natuurlijk
van dit

weert
er
het
zullen

groote water deze contreien

even wild liefhebben,
als wij de boorden van de
Lek; maar men moet niet eischen van een vreemdeling,

dat ook hij Harljesveld

gen zal. Wel ken ik stadjes
Waal,

die

van

een

Varik, Tuil en Bommel

diep in

en dorpen

allerinnigste

't

hart dralangs

bekoring

zijn mij waarlijk

de

lief gewor-

te nullig. Al die
verschrikkelijke
nieuwe huizen daar, nog juist verrezen in den tijd dat de stijlloosheid
zelfs geen
den, - maar Harljesveld

begin

van kentering

is waarlijk

vertoonde,

ze zijn zoo ijzig.

Alleen ... er is een joyeuse

watertoren,

kleurige

in dit tonige
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ding maar kwalijk

De watertoren in de bloesem.

zijn:

al past het
land. Zoo

We zijn langs een overjaars biezenzwet
éven voor de Steenenhoeksche
Sluis,

gekomen,

en dat was

de felle zon een wondermooi gebrand-zilveren
vlak tegen de blonde rivier aan. Somber zal dit
in

zwart-grijze
geadeld

zwet

wel

in

winterdagen

door het heerschende

licht

zijn;

nu,

is het van

Hier, aan de Steenenhoekse
Sluis, ligt even landinwaarts het wonderlijkste stoomgemaal
van Holland. Als ik zou zeggen,
het schoonste gemaal,
dan zou dat een erkenning zijn van onze volslagen architectonische
onmacht
ten opzichte van
den bouw van stoomgemalen.
Want eerlijk gezegd, bouwkundig
is 't een klungel, een heusch klungel, en dat waren ze voor
wat jaren terug trouwens allemaal.
Maar toch is 't een wonderlijk
ding, dit sterke
stoomgemaal
met de zes hooge schepraderen.
't
Is natuurlijk voornamelijk
het typische dat ons
trekt al juist als bij verreweg de meeste watermolens.
En voor het typische moeten we ons hoeden, we
overzien er zoo licht door, dat het schoone ontbreekt alhoewel natuurlijk niet alle dingen die
typisch zijn, schoonheid ontberen.
Hier heeft de ontwerper, die molens heeft verjaagd,
een prachtige kans gehad om àndere
schoonheid
van nieuwe orde te stichten. Een

Ze doen om hun vorm wat denken aan topgevelijes. Hollandsche huisjes die verzilverd zijn. En
buitendijks
liggen de bedrijven,
waar al die
spaanders het afvalproduct van zijn. Uitgestrekte
hoepmakerijen,
echt-nationale
werkplaatsen
en
kanjers van rietbedrijven,
de oorden waar het
blonde rieten hoevedak ontstaat. En daar ineens:

breed, imponeerend
water, een vorstelijke hooge
voorboezem,
schitterende gelegenheid
aldus om
een kei van een bemalingswerktuig
te zetten;
geld, noodzaak,
alle goede aanleidingen
compleet... en de verslagen sierlijke molens zullen
zich nochtans kunnen beklagen ... de vervanger
bleef, wat sier betreft in gebreke.
En hier was dat niet noodig geweest. Ja, ik ben
ervan overtuigd, dat als er wéér zoo'n machtig
werk in Holland zal worden opgetrokken,
de
ingenieurs niet alleen naar het perfectste op 't
gebied der waterverzwelging,
maar ook naar het
aesthetisch perfectste zu Ilen streven.
En als er, per gelukkig abuis, eens een bom valt
op het nu slechts typische gemaal van Steenenhoek, dan nemen we eindelijk revanche op de
meulenijes die wèl sierlijk waren, en we herbouwen het in imponeerenden
vorm. Want dat het
zoo argeloos weg, toch al typisch kon worden, 't
is uiteindelijk maar een mageren troost. Het laatste wat wij vernamen geeft hoop: het gemaal
moet inderdaed
geheel worden herbouwd;
de
schoonheid krijgt goede kans.
En we wenden ons af, naar nieuw oogenschoon.
Want even onder de sluis, daar is de aanlegplaats
Neder-Hardinxveld
van de raderbooten.
De

een verrassing voor het oog, daar is dat kanaal
van Steenenhoek
weerom, en wordt het overgeheveld in de Merwe.

meeste steigers gelijken elkaar als ... steigers,
maar dit steiger is ongemeen,
en bovendien rank
en sierlijk. Om tusschen de kribben uit te komen,

Opgetaste

spaanders

aan de Kerkweg.

een geheimzinnige
pracht geworden,
die onvergelijkbaar is.
Trouwens onder alle luchten zal dit doode zwarte
biezenzwet schoon zijn; ge kunt er een tocht op
wagen, in elk seizoen. En zie, dichter op Giessendam aan, wordt het landsbeeld rijker. Langs den
dijk staan de spaanderruiters,
met hun schelven
bestaande uit bussels teenslijpsel van de hoepmakerijen. Deze rijshoutspaanders
geuren zoet en ze
zijn ook al van zilver in dit hooge zomerlicht.
Maar heel anders, veel blijder dan dat biezenzwet. De zilveren gloed dezer spaanderruiters
is
lichtflitsend, fonkelend en blond.
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is dit steiger (een ijle ijzeren pier met een zwarten
ponton aan 't uiteind) diep de rivier in gesitueerd, als een krib tusschen de kribben. Van welken

kant

men

dit

steiger

nadert,

altijd

is het

land heeft, om schoon te zijn, dergelijke
lerei niet van noode.
0, wij onverbeterlijke
graden

in

romantici

kleinma-

zelfs bij negentig

de schaduw .... we hebben welgevallig

De zeilklipper 'Anna',

schoon

en rank, ook gezien van de rivier af. Ja, 't

is merkwaardig,

schier alle nuttige

dingen

die aan

of bij onze rivieren gebouwd of aangelegd worden, ze passen er zoo zuiver.
Zie nu zoo 'n grindbedrijf
eens aan, dat daar stilIekens miert
pertje

onder een der dijken.

met zijn fraaie

tuigage

Zonder

zou

dat klip-

de rivier toch

óók schoon zijn.

we voelen, dat is een bedrijf dat hier past; grind
is er noodig, voor dijkbeveiliging
en om de lange
oneindige
wegen hard te maken,
daarom al vanzelf vrede met dit

en we hebben
gemoedelijke

ten we ook
snijden.
Want
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achteraf

de grindschippertjes

geke-

We slaan een hoek om, en zijn aan den Dam.
Hier zullen de boomen beginnen, heeft men ons
getroost, al wisten wij dat al, want de Giessen is
ons

als lommerrijk

bekend.

Omzien

vaarwater

durven

al van jaren

her

wij haast niet; achter ons

de Sahara, de blakende boomloze Merwedijk,
ons zoo venijnig gefolterd heeft. En 't is daarom, dat we vlug vertrekken van hier. Maar hier

als

't mocht

meer hebben

uitkomen,
aan grind,

die lieve genegenheid
beschouwd:

die

ook even worden

dit

dat

dan moe-

weten

wijdsche

we

af te

Merwe-

we aangenaam

geboeid,

door het tierlantijnerige

kerktorentje.

"Een kwiek

informeert

wagenmaker
hij

den

ding

hè?"
van

en wel

een meester-

met een rad in zijn hand,

uitbeelder

"daar kijken

gedoe onder aan den dijk.
géén behoefte

van

ligt

Maar nu 't daar ligt, naast die grindscheepjes,
wordt de oever er toch maar weer wat pittiger
door geteekend. Ons oog kan er blijde op rusten;

Maar waarlijk,

naar dat gedoetje
ken.

een Heiligen

als ware
Martelaar:

ze dukkels naar. Ik veur mijn vind er

niet veel 'an, maar 'n elk zijn meug."
"Laat me eerst eens goed kijken, vrind
weet ook mooiere torens, maar toch

neen, ik
kwiek is

dat gevalletje wel, net wat je zegt. "
"Ik heb hooren verluien, d'r zit gien stijl in.

't

Is

door

van alles

elkaar.

Hutspot

alonder-me-Ion-

En

der, verstaan je me?"
En

hij

hoepelt

wagenwiel.
hutspot

weg,

Hij heeft

Maar

met

zijn

gelijk,

alonder-melonder,

van Giessendam,

dof

dokkerend

eigenlijk

zoo weergaloos

zomerlucht

torentje

zwerver
met

van domme

hier graag:

geboren

in 7827,

echte

kwieke

meisjes

zich gewonnen,

het torentje

en

van Giessendam,

daar is hij van gaan

ongemotiveerde

liefde

houden;

't

op

eerste

gezicht.
ingang
daarin

van
zullen

't

aan dat torentje,
Giessendamsche
Kerk en Staat,

bekendmakingen

kunnen

Toen wij langs kwamen

te jongeling,
tempelgangers,
dood:

een

kerkgebouw.
En
of Kerk of Staat

van

uit eigen aanschouwing

dat is een schande.
loopen,

ze zijn

introductie
zaamheid.

de Giessendamsche

Düsseldorfer

malaise-slang

van een tentoonstelling.

landt':

Er zit

een schrijnende

Peins

Uwe eerlijke beschaming.
Al die waterloopen
(want
genomen

fijn

oog het eerst op vestigen

we hijgen
der jacht

langs
lag

naar

het station,

te braden.

Even

't dorstig

als
nog

dat in een zen deren

martelen

de vlakte

(0, hoe de witte spoorbaan

gloeide) en de milde
water is daar.
Nooit

de boomen,

ontkomen.

hebben

verlossing,

wij boomen

daar

het lommerijke

zóó lief gehad.

Ik wil

De gaande

brug

van

de

Giessen Binnendams

waren,

leefden

we al weer heerlijk onbezorgd,
niet achtend dat
buiten deze bladerentunnel
de moordende vlammen rondgingen

over

de vlakten.

de

landsd-

maar aangenaam

te

overdaad

van oogenwaar hij zijn

zal. Langs beide oevers
beboom-

de wegen. Gaande langs den linker oever, zien
wij door hakhout en waterruigte
heen naar den
overkant: 0, wat is 't dáár mooi en heerlijk. Maar
wie ten overzijde gaat, en ziet door de grilligste
waterpartijtjes
naar onzen kant, zegt: dáár te
zijn ... dat lijkt me een eindelooze verrukking.
En
werkelijk,

dat is het ook.

stonden;

we aan de eerste

preutsch

watertje zijn wegen,

Maar een ware Hollander
heeft geleerd, bij de
snelle wisseling van ons barok klimaat, ontberinEn vààr

het strikt

onderscheiden;

man weet niet,

Wij zijn nu eenmaal

te vergeten.

zijn

tot

en toch lief, teeder en

Er is daar een overstelpende

er alle goeds van vertellen, van de iepen en de
wilgen, en de pluimcanadeezen
langs de Giessen.

gen gauw

in deze

volgen.

van dat slingerende

hert

rivieren

te vinden,

schoon.

Maar

symboliek

niet) zijn- in karakter

moeilijk

aan

ontdekt

er eens op door ... hopelijk

plagerig;

en rijk

een-

worden door ons eigen volk, dat liever vertoeft in
"Klein Zwitserland",
dan in "Den Hove van Hol-

of een order tot aangifte van lote-

bebouwd

nog altijd

Giessen dat is een diepverdoken

stemming.

de gevoelige

polderlandsche

moet

gelijk: ze is grillig

verwachten:

water-

Ze vormen een lieftallige schakel tot waardeering
der kernen van het Hollandsche landsschoon.
En

ochtertje

rondom

zoo

nog niets van. En

voor den stedeling

tot onze stramme

de

sluisje,

ont-

dit watertje

Want al deze coquette

lingen. Zeker, er zit iets joligs ondeugends
in dat
torentje en de heele entourage.
We vluchten nu, naar het water. De Dam is een
oud

wijl

dicht bij

voorkeur.

mag men a.s. Zondag

psalmopgaven,

naast den

trapte er een zwarte naak-

een reclame-plaat

Daaronder

juist

doen.

tot stichting

door de Hollanders

en wel voornamelijk,

het wezen van Holland

Er is een kooi

dat ze

nooten

Uw

verklaart

eeuwen

moet,

de lillend-blauwe

zit óók geen stijl en toch houdt
... hij geeft

is sinds eenige
dekt,

wekken

kwiek

brutaal

torentje
met

een beetje

het verbazing

de steden gelegen is. Maar van de Linge
en de Giessen en de Alblas en Graaf, de Lange
Linschoten en de Vlist, daar weten onze landge-

en wàt is

meisje

wipneusjes

een

want stijl is een prin-

in; en in een dom

een wipneusje

water/oop-

zoo deerlijk onbekend zijn.
Alleen de Vecht, de namaak-Fransch-romantische,

kwieke

stijl? En dat kwieke parmantige

priemt

romantische

dat

een te steil princiep;

ciep, en misschien

een van die Hollandsche
en, waarvan

ik kijk nàg eens, en weer eens, en 'k weet
niet meer;

voor de uitgestane brandproef
Want de Giessen, dat is

vorstelijk.

de beste kerel: 't is
in 7827.

gebouwd

het zoo precies

de vergoeding

was waarlijk

we onmatig

naar

zoo:

des zomers

verlangen

des schaatsenrijders

vreugde-

in den barren

winter

genieten

we den

zomer in verlangen.
Wil nu niet ondankbaar

zijn:

of ge gaat langs de

Kolhoeve, of aan den overkant langs
de Bi/der Hofstad, overal zal het weelderige
watertje u verrassende uitzichten bieden; waarlijk

eerwaarde

heel veel van dat goede.
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Soms, bij een der vele krommingen, komt de weg
vlak bij het water; dan zijn er doorzichtjes naar
rijke zomerlanden
en heusche zwinnen, alsof er
een trotsche rivier, en geen binnenwatertje
daar
stroomde.
Maar de rijke begroeiing
nabij de
oevers verraadt de ondiepte. Zelden zag ik zulk
rijkbegroeid water, en nergens waren de waterplanten zoo elegant verweven in het algemeen
aspect.
Hier is 't gebied van den witten lotus. We hebben
op school geleerd, dat de witte waterlelie geen
lelie is, slechts een plomp. 't Kan me niet bommen, al was 't een luizenblom.
Ik hou' van de
witte waterlelie op onze binnenwateren
en boezems, deze blanke groen-wit-gele
rozetten, die
zoo maagdelijk zijn ... en toch ontsproten aan de
veenmoer.
Hebt ge wel eens getuurd, door het zwarte water
heen, waar waterlelies bloeien? De vorstelijke vettige bladeren dulden geen water; soms duiken ze
onder, als er wat golving in 't riviertje komt, maar
ze veeren weer op, en,
langs de diepe geulen (de gangen der nerven)
rollen als kwikdruppels
de korrels water terug.
Soms als 't heel stil is in zoo 'n pol lelies, schiet
geruchtloos een bronsgroene knop naar het licht,
deint even en komt natrillend tot rust.
Daar, op de juiste hoogte tusschen water en
wind, zal de blanke bloem zwellen uit de donker
bronzen kluis, daar ook zal ze ondergaan en wegsterven op den bodem, tusschen waterige steelkronkels en dampend moer.
Maar thans nog pralen de blonde bloemen wiegewagend op het even beroerde water. En onder
die bloemenpol
gaat een mastenbosch
van donkere stengels naar den oudgouden
bodem, dwars
door grillige
kasteelen van watervarens en kantachtige wieren
... Allerhande
visschen komen
er onder die
beschuttende
bladeren schuilen, tegen de lauwte
van het water. Daar tusschen dat sombere mastenbosch is 't een worrelen en warrelen van voorn
en bliek en reusachtige roeitorren, maar soms
komt er een klepperende
hongerlijer van een
baars doorheen, en dan is de idylle uit voor enkele tellen.

Maar 't is merkwaardig

hoeveel doodsverachting
een visch bezit en hoe snel de bijna-opgegeten
vluggerds weerom koomen, na 't booze bezoek
van dien waterwolf.
Ja, 'k zou dagen kunnen
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Ergens langs de Giessen.

verdoen met staren in een rijkbegroeid
water,
want daar onder is er een wereld die me zoo
danig boeit.
In die tooverachtig
wier en watervarens,

schoone grotten van kantig
in die water-burchten loeren

de schietsnoekjes in torpedomodel; plaizante kikvischjes dansen opgeruimd de maag van een luie
louw binnen, alsof ze expresselijk (om zóó smadelijk te sterven) waren geboren. En de watertorren
knauwen met wreed pleizier kleinere insecten den
kop af,
groote visschen eten kleine visschen,
grootere vis-schen eten de grooten ... en al-les wat
leeft zwijgt stil... heel tevreden met dezen gang
der dingen.
Alleen de kworrelende rijnvorschen galmen hun
zelfbeklag uit, om zooveel bloeddorst.
Maar de
eenige visch die praten kan, de lekkere waterbaars kleppert met zijn kaken en kieuwen en
zingt de moordromance,
het jubellied van de vernietiging.
En nu wij menschen, die over de vredige Giessen
staren, onverbeterlijke romantici die op zoek zijn
naar oogenwellust en lommerrijk welbehagen,
wij
eten den waterbaars, die in zijn dood nog wonden kan met zijn giftige rugsabels ... en we zeggen dat de visschen zoo wreed zijn.
Langzaam, onder 't voortgaan langs de welige
boorden van dezen waterleliën-stroom,
worden
we door den droomnevel

ingepikt.
We zwijmelen
weg in zoete goede verteedering,
we willen lief zijn voor elkander en de boosheid

de fronzing boven onze oogen komt na

afzweren;
lange
jes;

tijden

weer glad als waren

er nu maar

was

we nog knaap-

weemoedige

muziek

en

En d'r is vernuft
"Heb

je dan wel eens nieuwerwetsche

er maar melodramatische
dametjes: ach,
we zijn zoo bereid Watteau alles te vergeven wat

ievers doende

"Nee, ikke niet. Maar

Wout,

hij deed, zijn
dameskleedjes;

dokter

en

waren

wazige einders en watteächtige
perzikwangetjes
der melkmeis-

de

de korenblonde

jes en
verliefde

snorren

draganderofficieren,

't

we zijn in

kuiltje

haar nuchterder

van fondanterigalles ... alles ... want

van ons hart misschien

en vuriger;

alleen,

geen

we noemen

de dingen thans anders en beelden ze bij voorkeur kanteliger.
Hoe zouden de bewoners van de boorden
der
Giessen zijn? Weepsche wezens met velouren
len? Geenszins.
Hier

woont

een blijgezind

resoluut

zie-

De jonge

meidjes

in wipperige

krulletjes

goed

... och

in?

't Is heet

En

we kwamen

en pront;

zie

maar

getoefd,

gezien

Waarachtig
mystieke

van

den

hij had gelijk,

schilders

berst van

de

vertrouwen.

Vreemden

zijn hier geen vijan-

schilders,

raakt er uit.

het vernuft

moderne,

ware schilderachtigheid

ge kunstenaars

vakman.
vreeselijk
dan schil-

te toonen daar waar 't land

Ach, brave, oude,

goed

ik ijdel,

uitstervenden

uit, die meer mystiek

lachen.
en

wat praat

al die on-nationale,

lijn en sfeer.
Die oude boer zou stellig
man bennen dood.

gulheid

mijn:

er in en hebben daar een vredig
onder de vaderlijke
hoede van

ze naar den waterkant komen met het boen goed,
ze wiegen zoo aardig op heurlui heupen en ze
verstaan een goede grap, een woordje
om te
Hier is het nog negentiend-eeuwsche

teugen

zat langs den dijk."

der zijn, hun vernuft

zijn hier lacherig

die zee

die is

een waardigen
Hollandsehen
boer, die in zijn
mooi, sterk en gelukkig
leven de ontluistering

Ik noodig

zijn, heel niet zedig,
zichtbaar.

onze jongen,

dat weet jij eigens allemaal bes tig, daar lijk je me
wel naar uit te zien. En zoo gaat 'et overal in: de
vakmannen sterven af. Maar kom ie d'r niet even

patriarchale
kantmutsen,

Sluissche

Haag

teugenswoordig

heeft

de haren

gezien?"

in den

dat klaar uit de oogen kijkt. Het is een rijk gewest
en de boeren wandelen
over hun werven met
allure. Hun wijven dragen
met breede vlinders, en

schilders

vader, d'r is veul anders geworden.
Toen ik nog 'an de Giessen woonde bij jou en
moeders, toen kosten de schilders schilderen ...

uurtje

menschdom,

om d'r hier wat van

voor noodig,

te maken."

gelijk

krijgen:

goedmoedige
misschien,

van kleur en

arcadiërs,

maar

toch

de vakgerinbezeten

wezens wild levend voor penseel en verf

den, we voelen, dat we niet begluurd worden. En
dat is in ons schoone Holland een heele verade-

en palet,

mIng.

Ge waart niet groot, maar wèl zui-ver. Ge hadt het
raskenmerk:
de picturale bezetenheid. Ge kondt
het niet helpen, dat ge geboren waart in een tijd

Op eenvoudige
aan.
"Bin
"Zoo

wijze spreekt

een oude boer

me

je op jouw tocht?"
ge ziet, waarde."

"Da's welgedaan
toeven."

de Giessen is het goed

Schilders meneer, heele stoeterijen."
"Nu niet meer?"
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een tijdperk

door

een ver-sle-

glorietijd.

nako-

Uw nazaten

hebben ons wel den mystieken waan gebracht,
maar ze hebben het levens- en wezensken-merk
van den schilder (dat gij nog bezat) ook al verloren: het zijn geen meesterpeinzers
meer,
Het peinzen

is den filosoof;

het lof aandragen

God onzen Vader is verheven

"Och, ik bin maar uit het achterland ... "

de vaklui, die raken op.

schilderden,

ze zijn hun stiel kwijt.

de Giessen vergeten."

"Neen, zeg gerust eens je meening. "
"Nou dan ... ik denk dat ze niet vernuftig

maar

ten individualisme
uitge-bleekt.
Ge had beter verdiend, late traditionalisten,

mers van een passioneelen

"Hou' je veel van je eigen streek?"
"Ikke wel hoor, dat laat zich verstaan!
Vroegerjaren, toen zwierf hier veul volk, overal vandaan.

meer bennen;

kletsten

groet u in uw graven.

van lauwe zie-Ien,

... 'an

"Rechtevoort zijn hullie
"Hoe zou dat komen?"

die niet

vorm
genog

is den mysticus;

ken en vurig
schilders.

kijken,

verbeelden

Arme doode, begraven

tot

getransporteerden
donders

scherp kij-

en verven,

dat is des

vakmenschen.

Uw kletsen17

de nazaten zijn al dood, pierdood, nog vóór mij
werd veroorloofd,
ze tevreden te begraven met

lijke geen vrind)

muziek.

Oudekerk,

En ik wend wrevelig
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mijn gedachte

van die leben-

de Leichmänner

af (uw zwerver is van

't onwezen-

en ga wat dwalen door Giessen

het dorpje

om den hoek.

NIEUWE UITGAVEN
In de voorgaande
mededelingenbladen
schonken wij regelmatig aandacht aan nieuwe
uitgaven. De laatste tijd was hierbij in toenemende mate sprake van bovenregionaal
gerichte boeken. Geschiedenis staat immers
niet op zichzelf, maar wordt vooral bepaald
door hetgeen er in de omgeving gebeurt.
Deze recensies zijn echter een dermate groot
onderdeel van het mededelingenblad gaan
vormen dat inmiddels is besloten om een
scheiding te gaan aanbrengen tussen de
regionale boeken en de algemene boeken.
Van de regionaal georiënteerde boeken zal in
deze nieuwe rubriek een recensie worden
opgenomen. De meer algemene boeken worden aangekondigd. Hierbij worden alleen die
boeken genoemd, die interessant zijn voor de
plaatselijke- of regionale geschiedbeoefenaar.
Wij hopen hiermee de service naar onze leden
nog meer te verbeteren.
Als er geen adres wordt vermeld is de desbetreffende uitgave normaal verkrijgbaar in de
boekhandel. In dit nummer zijn meer boeken
vermeld dan normaal gesproken het geval zal
zijn, maar er moest nog wat achterstand worden ingehaald.

RECENSIES
Gêên Fuuchie
Bij de Stichting Streektaal Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden verscheen eind 1993 het
derde boek, dat geschreven is door jacques
Kraaijeveld uit Sliedrecht. Het telt 92 pagina's en bevat 'vierentwintig
verhaole in de
streektaol'. Aan te bevelen voor iedereen, die
graag verhalen leest uit de streek. Het boek is
verkrijgbaar in de boekhandel.
Wijngaarden in oude ansichten
Oude foto's, voorzien van informatieve tekst
vertellen de geschiedenis op hun eigen manier. Men herkent veel dingen. Het boekje
roept de typische sfeer van een Alblasserwaards dorpje op. Leuk! Het is verkrijgbaar in
de boekhandel.
Honderd jaar schutten
In de Gorcumse Monumentenreeksverscheen
een interessant boekje over de aanleg van het

Merwedekanaal en de grote Merwedesluis in
Gorinchem. Auteur 1. de Nijs heeft veel achtergrondinformatie verwerkt, die iedereen die
het kanaal kent zeker zal boeien. Het boekje,
dat f 12,50 kost is verkrijgbaar in de boekhandel.
Biesbosch Crossings 1944·1 945
Van de hand van Piet van Hoek verscheen
eind vorig jaar bij Kok Voorhoeve-Kampen
een interessant boek over de crossings. In 26
hoofdstukken wordt verhaald van -zoals prins
Bernhard in zijn voorwoord stelt- een wel zeer
aparte wijze van verzet. Van har-te aanbevolen! Het kost f 44,90.

AANKONDIGINGEN
In 1992 verscheen er bij Robas B.V. te
Weesp een herdruk van de in 1733 uitgegeven Reis· en zakatlas van Nederland;
Een prachtboek voor wie gek is op oude kaarten. f 39,00. Inlichtingen: 02940-62710.

Bij Kok Kampen·(05202-92555) verscheen
In gesprek met Elco Brinkman
Voor wie onze vroegere plaatsgenoot graag in
de gaten blijft houden een must. In het boek
(f 35,00) komen ook streekgenoten aan het
woord.
Over de achtergronden van onze feestdagen
gaat Van Allerheiligen tot Sint luttemis
van Inez van Eijk. In chronologische volgorde
worden alle feesten geduren- de het gehele
jaar behandeld. f 16.90; Uitgeverij Kosmos
Utrecht.
Uitgeverij Sun te Nijmegen komt met het
boek Gebaren en lichaamshouding van de
oudheid tot heden (redactie jan Bremmer &
Herman Roodenburg). f 39,50.
Bij Het Spectrum (Utrecht) verscheen een
prachtig boek Groene geschiedenis van
Nederland van j.L. van Zanden en S.W. Verstegen. In het boek dat f 39,90 kost,
wordt ingegaan op de ecologische geschiedenis, omstreden landbouw, visserij en visstand,
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vervuiling,
tuur.

ruimtelijke

ordening en vrije na-

Onder de titel Historisch Album Zuid-Holland verscheen een door Patrick Timmermans
samengesteld fotoboek met daarin van bijna
alle dorpen een of enkele oude aanzichtkaarten. Inlichtingen: Uitgeverij Robas tel. 0294062710.
Van Piskijkers en Heelmeesters heet de
catalogus, die is uitgegeven ter gelegenheid
van de expositie in het Museum Boerhaave te
Leiden over genezen in de Gouden Eeuw.
Voor f 10,00 te bestellen bij het museum
(tel. 071-214224).
Over de geschiedenis van ons huisdier gaat
De opkomst van de kat van Roger Tabor.
Het boek kost f 34,50.
Grenzen van genezing handelt over gezondheid, ziekte en genezen in Nederland van de
16e tot aan het begin van de 20e eeuw. Uitgeverij Verloren te Hilversum f 55,00.
Ter herinnering aan de watersnood van 1953
verscheen vorig jaar Sporen door het water Een uitgave van Stichting Rail Publicaties
te Rosmalen.

Nabij de Sluis (Collectie Graftdijk).
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Spoorwegongevallen in Nederland 18391993 verscheen bij Schuyt en Co te Haarlem.
f 49,50.
De geschiedenis van het Nederlandse
wegvervoer verscheen bij FPB Uitgevers in
Drachten. Het kost f 59,50.
Onder de titel Houtwallen, heggen en singels verscheen er bij de stichting Landelijk
Overleg Natuur- en Landschapsbeheer een
leuk boekje waarin de 'lijnen in ons landschap' worden behandeld. Zeker aan te bevelen voor iedereen, die oog heeft voor de
leuke dingen in ons landschap. Inlichtingen:
030- 340777.
Dirk Damsma schreef een interessant boekje
getiteld Het Hollandse huisgezin (1560heden)

Het verscheen bij Kosmos.

Over de geschiedenis van Nederland en het
water gaat Wassend Water, Dalend Land
van Taeke Stol. Uitgeverij Kosmos, Utrecht.
Riet- en griendcultuur verscheen in de reeks
Volkscultuur. Inlichtingen: 030- 31999.

DE MYTHE VAN DE ZALM (SLOT)
In het mededelingenblad van september 1992
(14e jaargang nr. 2) stond het eerste deel. In dat
van oktober 1993 het tweede deel. Hier volgt het
slot.
Dit artikel is samengesteld aan de hand van een
uitgebreid artikel in NRC-Handelsblad van 21 mei

komt een eind in de buurt. Voor de Rijn zou
dit ook wel eens de oplossing kunnen zijn.
Maar - al zal zo'n oplossing met het nodige
fanfaregeschal worden aangekondigd -een
echte terugkeer valt dit niet te noemen.

1992.
Dit -ingekorte- slot begint bij de vele mislukte
pogingen om jonge zalmen uit te zetten.

Toch laat men de moed niet zakken. In Zwitserland zette men van 1983 tot 1987 jaarlijks
20.000 jonge zalmpjes uit. Hiervan kwam
eveneens weinig terecht. Op 20 november
1988 ving iemand bij de kerncentrale van Philipsburg (35 km zuidelijk van Mannheim) een
forse, volwassen zalm, een vangst die alle
Europese kranten haalde. Deze vis was mogelijk een nakomeling van deze uitzetting.
Er bestonden toen al 5 gedocumenteerde
vangsten. Twee daarvan waren gemerkte, verdwaalde, zalmen van eet! uitzetprojekt in
West-Zweden.
Tussen 1988 en 1991 liet een visserijonderzoekinstituut uit Nordrhein-Westfalen bijna
200.000 jonge zalmpjes (deels gemerkt) en
zalmlarven los in het stroomgebied van de
Sieg, een riviertje dat even boven Bonn in de
Rijn stroomt. Drie van deze gemerkte zalmpjes
zijn op weg naar zee bij Arnhem gevangen.
Het grootste succes was een terugvangst op
30 november 1990, van een volwassen mannetjeszalm van ruim 80 cm in een bovenloop
van de Sieg. Dit dier zwom zeer waarschijnlijk
tweemaal door onze grote rivieren. Andere
zalmvangsten wijzen erop dat de vis via de
Nieuwe Waterweg de Rijn probeert te bereiken. Het aantal geregistreerde zalmvangsten
in de Rijn staat nu op 18.
In Engeland is men er op een kunstmatige
manier in geslaagd de zalm terug te krijgen.
De Thames, die vroeger ernstig vervuild was,
is grondig gesaneerd. Er bestaat nu de situatie
dat jaarlijks zalmen terugkeren in de monding
van de rivier. Deze worden gevangen, waarna
het paaien en eieren af-zetten gebeurt onder
gecontroleerde omstandigheden. Het jonge
broed wordt na enige tijd weer uitge-zet. Zonder tussenkomst van de mens lijkt een natuurlijke zalmpopulatie niet mogelijk, maar men

Een springende zalm.

De waterkwaliteit is wel goed maar er zijn
geen paaigronden meer. Alleen een grootschalig 'plan Ooievaar' in '-de Midden- of
Boven-Rijn zou hierin kunnen voorzien. Voor
zoiets bestaan echter nog geen plannen. Ook
in Nederland kiezen regering en parlement
vooral voor dijkverzwaring van Rijn en Ijssel,
zodat herstel van paaigronden in Nederland
definitief onmogelijk wordt.
ZEEFOREL

Zeeforel heet ook wel 'schotzalm' en wordt
vaak verward met zalm omdat grote zeeforellen en zalmen sterk op elkaar lijken. Meldingen in de krant onder de kop 'Zalm terug'
(ook in deze krant), betreffen vaak zeeforel.
De zeeforel is eigenlijk nooit helemaal weggeweest. Paradoxaal genoeg kwam de zeeforel,
in vergelijking met de zalm slechts bij mond21

jesmaat in de Rijn voor. De aanvoer van zeeforel in de vorige eeuw was ongeveer 1% van
de totale zalm-vangst. Kennelijk kan de zeeforel dus beter tegen de biotoopaantasting van
de rivieren. Toch is dit niet de verklaring.
De zeeforel stelt ongeveer dezelfde eisen aan
de rivier als de zalm.
Zeeforellen hebben niet zo'n sterk ontwikkeld

op deze vis. Er bestaat een lange traditie in de
opkweek en het kunstmatig op peil houden
van de marene-bestanden.
Tussen 1907 en 1939 is er ook in ons land
geprobeerd om met uitzettingen deze vis te
behouden. Dit had geen enkel resultaat. De
visserij van honderd jaar geleden moest het
vooral hebben van de trekkende vorm die in

gevoel voor hun geboorterivier als de echte
zalm. Soms trekken ze 'zomaar' de rivier op,
zonder dat ze echt geslachtsrijp zijn. Deze
schertsoptrek noemt men 'dummy-runs'.
(Mogelijk was de recent gevonden steur ook
bezig met zo'n scherts-optrek). Dit verklaart
de voortdurende aanwezigheid van zeeforellen
voor onze kust en in de grote rivieren.

het najaar onze rivieren binnendrong
en
waarschijnlijk hoger stroomopwaarts in Duitsland paaide.
Deze visserij ging tussen 1916 en 1920 plotseling hollend achteruit, mogelijk als gevolg
van de aanleg van stuwen in de bovenloop
van de Rijn. Uit de min of meer kunstmatige
marenebestanden van de (stuw)-meertjes in

Vissen naar zalm met het drijfnet.

HOUTING

Net als spiering, wijting, haring en paling is
het woord houting een visnaam waarbij het
'ing' wijst op een oud Keltische oorsprong. In
het Duits heten houtingen 'Maränen'. De houting is waarschijnlijk een ondersoort uit een
groep nauwverwante vissen die wij ook in het
Nederlands marenen (coregoniden) noemen.
De vissen zien eruit als grote haringen, met
hun zilverkleurige flanken. Toch zijn ze eerder
verwant aan forellen. Net als de forel vormen
deze vissoorten populaties die trekken en populaties die op een plaats in het zoete water
verblijven. In diepe (stuw-)meren in Scandinavië en_Midden-Europa is er een beroepsvisserij
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de bovenloop van de Rijn ontsnappen dieren
in het lager gelegen stroomgebied. In de
Nederlandse rivieren zwemmen sinds de jaren
'70 marenen, vooral in relatief diep water
zoals in het Haringvliet of het Ketelmeer. De
Groot pleit voor uitgebreid genetisch onderzoek aan deze afzakkers. Verder is hij sceptisch
over de moge-lijkheid dat in Nederland ooit
een vaste populatie marenen zal ontstaan.
SPIERING

De spiering is het onaanzienlijke, versmade
familielid uit de orde van de zalmachtige vissen. Ik was verbaasd de spiering tegen te
komen in het rijtje bedreigde riviervissen. Zelf

ken ik dit visje van visbemonsteringen op de
Friese meren en het Ijsselmeer ten behoeve
van ecologisch onderzoek. Soms stond ik in
bakken gevangen vis met duizenden spieringen te graaien naar brasem, blankvoorn en
snoekbaars.
De literatuur vermeldt een 'frisse' geur van
komkommer die dit visje afscheidt; op warme
zomerse dagen degradeert dit al gauw tot
een
weeë stank. De spiering werd na de
afsluiting van de Zuiderzee algemeen. Daar
ontstond een zoetwaterpopulatie uit oorspronkelijk van zout naar zoet water trekkende spieringen. Dit visje is een soort massaproduct
met korte levensduur; het is na één jaar volwassen en wordt nauwelijks groter dan 12 cm.
De basaltglooiingen van de dijken van Flevoland vormen een ideaal paaigebied. In 1988
ving men 3.300 ton, geveild voor 64 cent per
kilo. Er is geen Nederlander die spiering de
moeite . van het eten waard vindt; de
opbrengst gaat naar· Frankrijk. De vroegere
Zuiderzeespiering was veel groter (tot 26 cm)
en ouder (tot 7 jaar) dan de Ijsselmeerspiering. Maar ook toen zei men: 'Spiering is vis,
als er anders niets is.'
De grote, trekkende vorm van de spiering is
een bedreigde riviervis geworden door afsluiting van de zeearmen.
FINT EN ELFT

Fint en elft zijn twee korte woorden die buiten de kring van kenners nog bij puzzelaars
bekend zijn als aanduidingen voor twee vissoorten. Elft en fint zijn haringachtige vissen,
verwant met haring, sardien, sprot en ansjovis.
Toch lijken deze vissen sterk op zalmachtigen
door de plaatsing van de vinnen, en ook in
hun gedrag: Elft en fint zijn trekkende vissen.
Zij paaien in stromend, zoet water. De snelgroeiende larven blijven meestal maar een
jaar in de rivier. De oudere trekken onmiddellijk na het paaien terug naar zee. De elft blijft
kleiner dan zalm of zeeforel; ze meten hoogstens 70 cm. De fint is gemiddeld meer dan
10 cm korter.
De elft trok in kleine scholen de rivier op in
het vroege voorjaar, als de watertemperatuur
boven de 1PC reikte. Ze trokken veel minder
ver dan de zalmachtigen.

De paaigebieden

lagen zo'n vijfhonderd kilometer stroomopwaarts. De fint paaide veel lager, zeer waarschijnlijk in Nederland tussen de Biesbosch en
Tiel, maar in elk geval in de Maas.

Fint (boven) en elft.

ONBEDOELD

EXPERIMENT

Elft en fint hebben zoetwatergetijdegebieden
nodig om hun levenscyclus rond te maken.
Een onbedoeld biologisch experiment in de
Tweede Wereldoorlog heeft dit duidelijk aangetoond. In de nacht van 16 op 17 mei 1943
bombardeerde de RAF twee Duitse stuwdammen kapot. Dit veroorzaakte een plotselinge
golf zoet water van 0,33 miljard kubieke
meter bovenop de gewone afvoer die daardoor plotseling verdubbelde. Alle paairijpe
finten uit de grote rivieren spoelden weg en
reeds gelegde eieren gingen mee of raakten
onder het slib. Daardoor viel een complete
jaarklasse finten uit. Daarom waren de vangsten in 1947, het jaar waarin de-ze jaarklasse
als volwassen vis de rivier zou optrekken,
extreem laag. Dit betekende het einde van de
visserij op fint die in 1938 nog record hoge
aantallen te zien gaf in de officiële registratie.
De visserij op elft was al veel eerder over de
kop. Volgens Bas de Groot ging de elft waarschijnlijk ten onder aan de visserij. Tussen
1881 en 1890 was de aanvoer meer dan
200.000 stuks per jaar, tussen 1901 en 1910
krap 40.000 (gem. jaarlijkse afname 8,6%).
Daarna ging het nog sneller bergafwaarts tot
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1932, een gemiddelde afname van 30% per
jaar sinds 1911. Het tempo van deze daling is
opvallend veel hoger dan die van de zalm.
TREKVIS TERUG?

Volgens De Groot is er maar één manier om in
het kader van 'ecologisch herstel' de riviertrekvissen weer terug te krijgen: 'Gewoon de
Haringvlietdam opblazen en de spaarbekkens in de Biesbosch laten leeglopen, dan
komt zeker de fint weer terug'.
Drs. Alexis Raat, coördinator van het door de
OVB met subsidie van Sandoz uitgevoerde
herintroductieproject zalm en zeeforel is ook

niet opvallend optimistisch. Hij schat dat in
het hele gebied
van de Rijn slechts een fractie over is van de
biotoop waarin zalmen paaien. Met dure
ingrepen zoals het aanleggen van vispassages
moet de Rijn weer voor vis passeerbaar
gemaakt worden. Pas in dit geval zou men
kunnen rekenen met een herstel van maximaal 1% van de honderdduizendenden zalmen uit de vorige eeuw. 'Het beste zou zijn
om de terugtrekkende zalmen in de Rijnmond
te vangen en ze zelf met vrachtwagens naar
de paaigebieden toe te rijden. Dat is pas ecologisch herstel', zegt Raat.
Henrik de Nie.

Volwassen zalm (mannetje).
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MUSEUMNIEUWS
In deze nieuwe

rubriek

zal aandacht

worden

geschonken aan bijzonderheden rondom Museum De Koperen Knop (Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam, telefoon 01846-11366; open
van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot
17.00 uur).
EXPOSITIE OVER RIVIERVISSERII
Van 5 februari t/m 9 april 1994 is er in het
museum een expositie te zien over de riviervisserij, getiteld
'Goede Vangst! 100 jaar
riviervisserij '.
Dankzij de bereidwillige
medewerking
van
een aantal instanties en particulieren wordt er
een beeld getoond van deze voor met name
Hardinxveld
belangrijke
bedrijfstak.
Aan de
hand van veel materiaal, foto's, dokumenten
en een interessante film over het leven van de
zalm, krijgt de bezoeker een indruk van het
harde, maar vrije bestaan van de vissers van
weleer. Tijdens de expositie is het boek 'Hardinxveld en de riviervisserij'. te koop met een
fikse korting, voor slechts f37,50.
Natuurlijk
maakt onze eigen drijverschuit deel uit van de
expositie.
KOMENDE

EXPOSITIES

Voor de komende tijd staan in het museum de
volgende exposities op het programma:
- 16.4 t/m 18.6.94: De woelige wereld van
Jan Sanders. Humoristische tekeningen,
voornamelijk op het gebied van de zeescheepvaart.
- 25.6 t/m 3.9.94: Het Portret. Portretschilderijen en tekeningen van een groot aantal
kunstenaars, waaronder zeer bekende
namen!

.0

- In de maanden juli en augustus zal ook de
museumtuin bij de exposities worden
betrokken.
- 24.9 t/m 29,10,94: Oude fruitsoorten. Met
behulp van tekeningen, foto's, voorwerpen
en een grote hoeveelheid appels en peren
van weleer krijgt de bezoeker een beeld van
de oude rassen. Hoogstamvruchtbomen
herbergden vroeger fruitsoorten, die wij nog
slechts uit de literatuur kennen: ijsbouten en
notarisappel, sterappel en zijden hemdje en
nog veel meer!
De museumcommissie
heeft het expositiepro-

gramma rond tot en met medio 1995. In het
volgende blad treft u nadere informatie aan.
MUSEUMCONCERTEN
Regelmatig
organiseert
De Koperen
Knop
museumconcerten
op zaterdagavond
(aanvang 20.00 uur). Op 12
februari jl. verzorgde Trio Subtilia voor een
uitverkochte zaal een schitterend concert met
antieke instrumenten.
Voor de komende tijd staan op het programma (entree f 5,00 per persoon; reservering

01846-11366):
- 23.4.1994: Barbershopkwartet
Four', Nederlands

kampioen

van 'Why
c1ose-harmony

1993.
- 25.6.1994: EMS Jeugdorkest in de museum-

tuin (LET OP: op zaterdagmiddag,
toegang
gratis).
1.10.1994: Docenten Muziekschool Alblas-

-

serwaard en Vijfheerenlanden.
17.12.1994: Strijkkwartet.

MUSEUMWEEKEND
Op zaterdag 16 april a.s. zijn er diverse activiteiten in en om De Koperen Knop ter gelegenheid van het Nationale Museumweekend.
In
de smederij zal er worden gesmeed, in de
hoepmakerij zullen demonstraties hoepmaken
worden gegeven, er worden manden gebreid.
Daarnaast zullen er nog andere activiteiten
plaatsvinden.
In de regionale
pers vindt u
nadere informatie.
AANPASSINGEN

IN HET VOORHUIS

De komende tijd zal het voorhuis van het
museum, met daarin de permanente collectie,
ter hand worden genomen. Al geruime tijd
zijn er problemen met het stucwerk, dat door
de inwerking van het in eeuwenoude gebouwen altijd aanwezige salpeterzuur
(letterlijk
vertaald: zout van steen) hevig is aangetast.
Daarnaast zal de zijkamer, onderdeel van de
inpandige rentenierswoning
een andere vloer
krijgen, terwijl deze ruimte opnieuw wordt
ingericht.
Ook in de mooie kamer zal de
inrichting worden aangepast.
BRUIKLEENGEVERS
De afgelopen

jaren kon het museum

beschik25

ken over een collectie tabakspotten en tabaksdozen en een collectie kluwenbakjes van de
familie De Kok. Deze zaken zijn volgens de
destijds gemaakte afspraak inmiddels terug
naar de eigenaar. Het museum wil het tijdelijk
tentoonstellen van kleine collecties voortzetten. Hiervoor wil de museumcommissie graag
in kontakt komen met verzamelaars, die een
leuke collectie 'van dit of dat' hebben. Laat
het even weten: Binnendams 6, 0184611366.
eOLLEen E-AANWI NST

Enkele maanden terug kreeg het museum een
interessant legaat van een mevrouw uit Fries-

De mooie kamer.
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land. Zij was afkomstig uit de Alblasserwaard
en haar antieke meubels kwamen van een
boerderij in Hoog Blokland.
Zij legateerde de destijds met haar huwelijk
mee naar Friesland genomen meubels aan het
museum. Na het overlijden van de legetaris,
medio vorig jaar, zijn de spullen, waaronder
een Hollands kabinet, inmiddels overgedragen aan het museum.
Ze zullen de komende tijd zo nodig worden
gerestaureerd. Het bij de zaken behorende
kabinet staat reeds in de zijkamer.

OORLOCSHERINNERINCEN
Dit artikel

is enkele jaren

de heer K. Leenman,
hij

65 jaar

getrouwd

terug

geschreven

die in februari

j/. vierde

1914-1918
door
dat

was.

Destijds in 1985, bij de presentatie van het
boekje "De Hongerwinter", werd door een van
de auteurs, de heer C. de Ruiter, de wens uitgesproken dat er nog eens een vervolg zou
komen van de gebeurtenissen in de jaren
1940-1945. Beide schrijvers waren zich ervan
bewust dat ze niet compleet konden zijn,
gezien de beperking van het aantal pagina's
die hun ter beschikking stond. Dit heeft mij
tot nadenken gezet om mijn belevenissen van
die tijd ook eens op papier te zetten, om die
voor ons nageslacht in gedachtenis te houden.
Als ik denk aan de oorlog 1940-1945 dan
gaan mijn gedachten automatisch terug naar
de oorlog van 1914-1918. Die ik als kind (van
9 tot 13 jaar) min of meer bewust heb meegemaakt. Het was toen geen oorlog bij ons
maar wel mobilisatie. Wie w,eet nu nog te vertellen wat de oorzaak is van deze oorlog?
Eigenlijk was het een vervolg van de FransDuitse oorlog van 1870-1871. Deze heeft
maar kort geduurd, maar volgens mijn vader
was er toen ook (een korte) mobilisatie.
Het vermoorden van de Oostenrijkse kroonprins in de Balkan was de aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog, de vonk in het kruidvat
in zuid-oost Europa. De Duitse keizer Wilhelm
greep deze kans waar om Frankrijk binnen te
vallen om de Elzas weer in zijn bezit te krijgen. Om dit doel te bereiken moest zijn leger
de grens met België over. Dat was voor ons
relatief dichtbij.
Vandaar dat de regering
besloot tot mobilisatie.
Wat een drukte op die zaterdagmorgen van
die tweede augustus 1914 op de altijd zo stille dijk. Alles was in rep en roer, verloven
waren ingetrokken, mannen en dienstplichtigen die al afgezwaaid waren werden opgeroepen naar de hun aangewezen kazernes. Boeren moesten hun paarden inleveren. Men
moet daar niet te gering over denken wat dit
voor veel Uonge) gehuwde vrouwen en moeders was. Zij wisten immers ook niet hoe dit af
zou lopen. En hoe ik als jongetje van 9 jaar de
ernst van de toestand niet ten volle kon besef-

fen, nog zie ik voor mij dat de schorten van
de vrouwen en meisjes met de punt omhoog
werden gehouden om de tranen te drogen.
Gelukkig week al spoedig de grote angst toen
bleek dat de keizer het maar beter vond om
Nederland niet binnen te vallen want dan had
hij immers het Nederlandse leger ook tegen
zich gekregen. Niet te min bleef er toch de
spanning, vooral toen Engeland en Amerika
zich ermee gingen bemoeien. Vooral voor de
militairen die er bijna hun diensttijd op hadden zitten toen de oorlog uitbrak, was het een
grote teleurstelling. Ik heb wel eens iemand
horen zeggen dat hij bijna 7 jaar in dienst is
geweest en dat met een zeer geringe soldij.
Veel Belgische soldaten bleken niet zo vaderlandlievend te zijn en probeerden de Nederlandse grens te bereiken om niet naar het oorlogsfront
te
worden
gezonden.
Deze
deserteurs werden hier in kampen ondergebracht. Ook in onze gemeente werd er in de
omgeving van de scheepswerf De Merwede
een kamp ingericht. Een van deze Belgische
militairen vond de dood in het water van de
Merwede bij het zwemmen. Zijn begrafenis
aan de Kerkweg, toen nog Achterdijk genoemd, was voor de bevolking een bijzondere
gebeurtenis omdat dit plaats vond met militaire eer.
Ik keek als jongen haast mijn ogen uit. Begeleid door treurmuziek werd de militair naar
het graf gebracht en na de teraardebestelling
verliet men met slaande trom en keiharde
muziek de begraafplaats. Jaren heeft er op zijn
graf een klein gedenkteken gestaan in de
vorm van een kruis. Jammer, dat dat er niet
meer IS.
Niet alleen militairen zochten een veilige
plaats, maar ook veel burgers wat nog al eens
leidde tot vrijwillige of gedwongen verbintenissen voor het leven. Ook was er een distributiesteisei, wel niet van zulk een omvang als
in de oorlog van 1940-1945, maar toch
waren er toen verschillende artikelen op de
bon. Vooral de goederen die aangevoerd
moesten worden uit het toenmalige Nederlands Oost-Indië, West-Indië en Amerika, want
die moesten over ---.Zee aangevoerd worden
27

waar de schepen bedreigd werden door mijnen en onderzeeboten. Rijst, koffie, suiker en
thee konden maar mondjesmaat worden verstrekt, dus waren ze alleen op de bon verkrijgbaar.
Ook brood was op de bon omdat de eigen
produktie van graan niet voldoende was en
dit uit Amerika moest worden aangevoerd.
Hoewel ik nog maar een knaap was las ik
altijd met veel interesse de scheepvaartberichten in de krant, want van een goede aankomst
van een graanboot hing zoveel af.
Daarom was ik blij als ik las dat er weer een
graanschip veilig in Rotterdam was aangekomen. Maar wat een teleurstelling toen ik las
dat de 'Eemdijk' geladen met graan door een
torpedo was getroffen en met man en muis
was vergaan.
En daar bleef het niet bij. Verschillende koopvaarders, loggers en trawlers verdwenen met
hun kostbare lading in de diepte.

Daar een van mijn broers werkzaam was bij de
Holland-Amerika-lijn in Rotterdam had ik ook
veel interesse voor de schepen van die lijn. Ik
kende ze op mijn duimpje de '-dammen' en
de '-dijken', zoals de 'Nieuw-Amsterdam', de
'Rotterdam', de 'Statendam', de 'Noorddam',
de 'Zaandam', de 'Spaarndam' en de 'Rijndam' en de 'Sommeisdijk', de 'Blommerdijk',
de 'Gorredijk', de 'Poeldijk' en de 'Sloterdijk'.
Ook de 'Zaandijk' liep op een verraderlijke
mijn en zonk weg in de golven. In menig
gezin kwam er een groot verdriet als men tijding kreeg van het omkomen van man, vader
of zoon. De zeevarenden hadden het zwaar te
verduren. Geen wonder dus dat er gerantsoeneerd moest worden, ook omdat het binnenlands vervoer veel te wensen over liet. Alles
moest immers per schip of trein aangevoerd
worden want auto's waren er nog nauwelijks.
Omdat er niet voldoende brood was nam men

Een militaire brug tussen Werkendam en Hardinxveld in de eerste wereldoorlog.
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de toevlucht tot aardappelen, maar ook daaraan was gebrek. De zwarte veenaardappel,
die normaal voor veevoer bestemd was of aan
..

de aardappelfabriek werd geleverd, werd nu
voor de consumptie bestemd .
Eigenlijk was dit produkt 'niet om te eten',
maar wat moet men als er niets anders is?
Ook hier bleken weer de grote tegenstellingen
tussen arme drommels en beter gefortuneerden. De zwarte handel tierde toen ook al
welig zodat de welgestelde categorie wel aan
hun trekken kwam. Vooral grote gezinnen, en
die waren er nog al wat, die veel met ellende
en ziekten te maken hadden, hadden het niet
al te best. De kinderen moesten een groot
gedeelte van de dag de gladde piepers schillen.
Maar ook de aanvoer van brandstof uit het
Ruhrgebied stagneerde. Er konden geen kolen
aangevoerd worden, dus was men geheel aangewezen op Limburg. Dit betekende onvoldoende aanvoer van zeer vette kolen, waarvan
de helft als roet in de schoorsteen bleef hangen. Ze waren echter niet op de bon, zodat de
kleinhandelaar zelf maar voor verdeling moest
zorgen als er weer een wagon kolen aangekomen was.
Bij dergelijke situaties leek het ook bij ons wel
oorlog want ieder wilde een half mud
bemachtigen. En de sterke verdrong de zwakkeren die het nakijken hadden.

J.

Daarnaast was ook de gasaanvoer uit de gasfabriek in Sliedrecht zeer beperkt. Om 9 uur 's
morgens werd de gastoevoer stopgezet en om
11 uur werd de gaskraan weer opengedraaid
om de vrouwen de gelegenheid te geven tot
het koken van de aardappels.
Deze gang van zaken had eens een tragisch
gevolg. Op een dankdag in november moest
mijn vader, die daar koster was, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente al
vroeg de kachel aanmaken. Om 9 uur werd
de gaskraan in Sliedrecht dichtgedraaid en
mijn vader vergat om de hoofdkraan dicht te
draaien.
Tijdens de dienst werd in Sliedrecht de kraan
weer opengedraaid, met als gevolg was dat
het gas ongehinderd de kerk binnen stroomde
en de ene na de andere kerkbezoeker onwel

werd, en de kerk uitgedragen moest worden.
Ook de predikant moest voortijdig de dienst
beëindigen. Het zal je als koster maar overkomen!
Door Gods goedheid bleven wij voor oorlogsgeweld bewaard. Dit was in ons buurland België wel anders. Ik heb in Luik eens op een
oorlogsbegraafplaats gestaan, waar meer dan
1.200 soldaten begraven zijn.
Vooral de steden Luik en Antwerpen moesten
het geweldig ontgelden. Bij zuidenwind kon
men in Giessendam het kanongebulder goed
horen! Gelukkig waren er toen nog geen
kruisraketten en kernwapens.
Zelfs geen bommenwerpers. Hoewel ik mij
nog herinner dat op een donkere zondagavond een langdurig geronk in de lucht werd
gehoord. Men zag voortdurend een licht flikkeren maar door de duisternis kon men niets
zien. Later bleek het een verdwaalde Zeppelin
te zijn die in de buurt van Hoog Blokland een
_ lege benzinetank naar beneden wierp. De
mensen dachten dat het een bom was.
Eindelijk, na 4 jaar vrede! Wat een blijdschap
zal dat voor veel militairen geweest zijn, niet
in het minst voor de krijgsgevangenen Engelsen en Amerikanen. Deze werden allen per
schip naar Rotterdam vervoerd. Dat ging via
de Merwede zodat ze ook bij ons langskwamen. Nog klinkt mij het gejuich en geroep in
de oren: 'De Duitser is kapot'.
K. Leenman
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VAN JAREN GELEDEN
In deze nieuwe rubriek wordt telkens aandacht gevraagd voor iets dat een aantal jaren geleden
gebeurde. Dit kan 50 jaar terug zijn, maar ook 75 jaar of 100 jaar. Als u iets voor deze rubriek
heeft, houden wij ons van harte aanbevolen.
In het oud-archief van Hardinxveld troffen we onderstaande brief aan van 'de Prins van Oranje' uit
1794, 200 jaar geleden dus.
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NATUURLIJKE

HISTORIE

TUINEN

.I.

J.

Ze zijn er tegenwoordig in zo'n grote verscheidenheid dat een opsomming van soorten en
vormen een complete encyclopedie oplevert.
Er zijn kleine tuinen, er zijn grote tuinen.
Vroeger waren de meeste tuinen relatief
groot.
De bloementuin was vaak ondergeschikt aan
de moestuin, terwijl er ook vaak nog een
boomgaard was. Er moest ook plaats zijn voor
wat bessenstruine, er was een bleek en een
droogstelling of klopstelling.
In het prachtige boek 'Tuinen in de Lopikerwaard' is hiervan veel terug te vinden.
Bij het lezen van dit boek beklmet je de
gedachten: 'Wat een armoe zijn die tegenwoordige tuintjes van een paar vierkante
meter toch ten opzichte van wat wij vroeger
hadden. Wie heeft er nog een pereboom in
de tuin? En waar vinden wij nog een appel?
Vroeger was het heel gewoon dat een sierfunctie werd gecombineerd. met een tuin die
iets opbracht. Vruchten, hout, snijbloemen en
noem maar op.
In genoemd boek (een uitgave van de Stichting 'Werkgroep Behoud Lopikerwaard' en
verkrijgbaar bij de boekhandel) wordt een
beeld geschetst van de tuinen van weleer.
Daarnaast zijn ook andere instanties actief op
het gebied van oude tuinen.
Boerenerven vormen daarbij een belangrijk
'item'. Gelukkig komt daar steeds meer
belangstelling voor.
Misschien heeft u nog foto's van tuinen van
vroeger. Wij houden ons aanbevolen hiervoor.
En als u de originele niet wil missen, maken
wij er graag een reproduktie van. Ook
beschrijvingen van tuinen of van wat er in
stond, zijn van harte welkom.
U bent elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12
uur welkom op het adres Buitendams 4 te
Hard inxveld-Giessendam.
KNOTWILGEN, HOE LANG NOG?
De vroeger algemeen voorkomende knotwilg
leidt al jaren een kwijnend bestaan. Ze werden zo 'duur' in onderhoud dat de meeste
boeren ze definitief van hun land hadden verdreven. Het helemaal verdwijnen van de knot-

wilgen zou een eeuwenoud beeld voorgoed
doen verdwijnen. Bovendien hebben knotwilgen een belangrijke functie in de natuur, als
schuil-, nest- en broedplaats, en zorgen ze
voor versteving van de walkanten langs de sloten.

De Giessendamse Tiendweg.

Om te voorkomen dat ze echt voorgoed verdwenen zijn er destijds door het rijk en de provincie subsidies ingesteld. Voor de boeren
betekende dit dat ze toch nog iets kregen voor
hun extra werk.
En ze onderhielden hun knotwilgen, hierbij
vaak geholpen door vrijwilligers van de
Natuur- en vogelwacht.
De bezuinigingsnoodzaak op rijks- en provinciaal gebied heeft ertoe geleid dat de subsidies
teruglopen.
Dit was voor de gezamenlijke knotgroepen,
die in de Alblasserwaard actief zijn aanleiding
om de gemeenten aan te schrijven voor subsidie. Helaas reageerde men daar -kennelijk
doordat men ook op gemeentelijk niveau
wordt geconfronteerd met bezuinigingsproblematiek- negatief op de verzoeken.
Als we niet oppassen rest ons straks alleen nog
maar de herinnering.
Er ligt hier niet alleen verantwoordelijkheid bij
de natuurverenigingen. Ook historische verenigingen behoren zich het lot van de knotwilgen aan te trekken.
Deze boom maakte immers eeuwen achtereen
deel uit van de ons zo dierbare Alblasser31

waard. Laten we er zuinig op zijn! Veel vogels
en insekten en ons hele nageslacht is ons dan
dankbaar!
MUSEUMTUIN
Het voorjaar heeft zich al op allerlei manieren
aangekondigd. In de museumtuin achter De
Koperen Knop laat de natuur op veel manieren zien dat het weer zomer gaat worden.
De vrijwilligers, die de tuin verzorgen -en dat
kost heel wat meer uren per week dan ogenschijnlijk lijkt- hebben er de afgelopen tijd
voor gezorgd dat alles weer piekfijn in orde is.
De tuin wacht nu nog op u!

Recent geknotte wilgen in de Giessendamse polder.
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