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VAN DE VOORZITTER
De nieuwe uitvoering van ons verenigingsblad
is bij u goed aangeslagen, zo bleek uit de
reacties. Enkelen onder u maakten zich wat
bezorgd over de hoge kosten, die een dergelijk professioneel blad toch wel met zich moesten meebrengen. Maakt u zich daarover echter niet ongerust. De nieuwe uitvoering kost
belangrijk minder dan wij betaalden. Het blad
wordt namelijk gesponsord. Door wie mogen
we niet vermelden, zo heeft de sponsor ons
uitdrukkelijk medegedeeld. Zo ziet u maar dat
ook een vereniging, die zich met het verleden
bezig houdt van de allermodernste middelen
gebruik maakt, om u als leden het maximale
te kunnen bieden.
Zo wordt dit blad getypt op verschillende personal computers, waarna alles wordt verzameld en op diskette naar de drukker wordt
gebracht. Sinds kort heeft onze vereniging
ook de beschikking over zeer geavanceerde
apparatuur om interviews te houden. Niet
voor niets zijn wij de grootste historische vereniging van de wijde omtrek. Adeldom verplicht!
Op het moment dat u dit leest is 1994 al een
heel eind gevorderd. In dit afgelopen jaar is
er weer veel gebeurd. Eind september verscheen een uitgave over de crisistijd, geschreven door ons lid de heer C. de Ruiter. Een
boek, waar we als vereniging trots op kunnen
zIJn.

We deden in de persoon van beheerder Bas
de Ruijter mee met de Gondelvaart en behaalden de tweede prijs in de categorie kleine
boten. Het is degenen onder u die de Gondelvaart bezochten wellicht opgevallen dat we
niet langer varen met de HO 43, maar met de
HO 1. Hoe dat zit leest u elders in dit blad.
We bouwden een hoefstal bij de smederij achter Museum De Koperen Knop. En we deden
nog veel meer.
Het museum, waarvan wij destijds aan de
basis stonden en thans nog zeer actief bij zijn
betrokken, bestond in september 5 jaar.
Terugkijkend naar die afgelopen vijf jaar kunnen we niet anders dan verwonderd zijn. Door
de inzet van een grote groep vrijwilligers heeft
De Koperen Knop in die eerste vijf jaar een

reputatie opgebouwd, die er niet om liegt. Bij
de opening van het museum schreef ons lid
mr. . drs. L.c. Brinkman de bemoedigende
woorden 'Zorg samen voor de samenleving'
op een tegeltableau. In die woorden schuilt
een waarheid als een koe: Met elkaar iets
doen, geen individualisme, zoals het zich
momenteel alom aankondigt. Alleen met
elkaar kun je iets bereiken. Daarop aansluitend hoop ik dat er ook vanuit de leden een
groeiende inbreng is voor onze activiteiten.
Bijdragen voor het mededelingenblad zijn
meer dan welkom. Auteurs voor een publikatie zijn schaars. Misschien is het iets voor u.
Geef het door aan het secretariaat. En als u
twijfelt kunt u altijd eerst even overleggen.
Het bestuur rekent op u, ook wat bijgaande
accept-giro voor de jaarlijkse extra bijdrage
betreft.
oktober 1994,
Dick de Jong, voorzitter.

EEN NOODLOTTIG ONGEVAL
snel werk vinden,
zij
namen
de
plaatsen in van
gemobiliseerde reservisten.
Zodoende
kwam
de artillerist Josephus Livinus Henricus van Durme in
1914 in Hardinx-

In ons vorige mededelingenblad besteedde de
heer K. Leenman, in het artikel waarin hij zijn
herinneringen aan de eerste wereldoorlog
ophaalde, aandacht aan het verongelukken van
een Belgisch militair. Nu wil het toeval dat wij
enkele weken geleden van mevrouw KoningBusé uit Nijmegen een foto ontvingen van de
deze militair, samen met een bidprentje dat bij
diens overlijden werd gedrukt. Allereerst lijkt
het ons juist enige nuance aan te brengen in de
passage die de heer Leenman daaraan wijdt.
Daarin komt het voor alsof alle Belgische militairen die naar Nederland vluchtten deserteurs
waren. Dat is zeker niet het geval. Toen de Duitsers begin augustus 1914 België binnenvielen
vormde het Belgische leger absoluut geen partij tegen het veel beter bewapende en numeriek veel sterkere leger van de vijand. Toen na
korte tijd de val van Antwerpen een feit was,
was het Belgische leger praktisch verslagen.
Om Duitse krijgsgevangenschap te ontlopen
vluchtten toen veel Belgische militairen naar
ons land, vergelijkbaar met Nederlandse militairen die in 1940 naar Engeland wisten te ontkomen. In 1914 werd ook het Nederlandse
leger gemobiliseerd waardoor veel reservisten
weer onder de wapenen moesten. Daardoor
konden veel Belgische vluchtelingen hier vrij
Bidprentje n.a.v. overlijden van Van Durme.

. Mijne dagen
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veld terecht. Hij
was geboren in
Antwerpen en van
beroep sportleraar.
Al snel vond hij
hier werk in de
drukkerij van de
heer B.D.K, Busé.
Deze laatste had
veel
waardering
voor Van Durme,
niet alleen vanwege kwaliteiten als
werknemer maar
ook omdat het
gewoon een aardige Jongen was. Op bijgaande foto zien we
Van Durme zou Van Durme in sporttenue.
zijn vaderland echter niet meer terug zien. Op een war-r:nedag in
juli 1916 ging hij zwemmen in de Merwede en
zijn ais eene schaduw verdwenen.
verdronk, De oorzaak van
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MlIltair Vrljwllligervlin de Belgische Artlllerie,
geinterneerd
in Nederland,
geboren te Aniwerpen, den 9" Maart 1895, en
overleden te Hardfnckxveld (Nederfa,d), door een
noodloiilg ongeluk, op 8 juU 1916.
.
na bediend te zijn van de H.H. Sacramenten.
Van jongs af betrachtte hij de beoe!eninf: der
deugden: hij was goed en zacht van harte, rechtveerdig jegens iedereen, bemind van God en van de
menschen.
ECCL. 43.
Heer, Gij hebt ons degene ontnomen welke ons
zoo dierbaar :was en hetgeJuk van ons leven uit. maakte. Alles Is geschied zooals U behaagde: dat
Uw Heilige Naam gezegend zij.
Job, 5·, I.
Niettegenstaande
zijnen .jengdigen ouderdom,
offerde hij zich bU het eerste noodsein vrijwillig
voor zijn Vaderland op.
Op het veld van, eer bad hij willen sneuvelen,
doch God heeft het niet gewild; dat zijn Heilige
, Wil geschiede.
.
'
. . Vaartwel, lieve Ouders, Zuster. Broeders en
Bloedverwanten) die ik zoouer bemind heb eil zoo
vroegtijdig moet verlaten; mijne loopbaan is ten
einde,veel eerder dan ik gedacht had. Jk had den
,ce Heer-gesmeekt U allen nog in dit leven
le mogen
wederzien ; Hij heeft hel niet gewild ; dat Zijn
H;Naam gebenedijd zij. Bemin! elkander gelijk ik
'U hemind heb; dal Uwe harten steeds vereenigd
blijven en bidfvoor mij al de dagen uws levens.
Mijn Jezus, barmhartigheid I
(100 dag. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlu.cht.
(300 dag. afl.)

Gedenk hem in uwe gebeden.
D.ruk. "PlantL1' ,E. Seeelle, Offerandestr. 8, Autw.

dit noodlottig ongeval is
waarschijnlijk het feit dat
hij niet goed bekend was
met de verradelijke stromingen die langs de koppen van de kribben kunnen
ontstaan, De heer Busé
regelde de begrafenis die,
zoals Leenman al memoreerde, plaatsvond
met
militaire eer op de begraafplaats aan de Kerkweg. Uit
dit laatste blijkt wel dat het
hier beslist niet om een
deserteur ging, want die
werden niet met militaire
eer begraven.
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EEN RECHTZAAK UIT 1750
De hoofdpersoon in deze rechtzaak is de
Hardinxvelder Floris de Ruijter, die 18 juni
1724 in Boven-Hardinxveld werd gedoopt.
Zijn ouders waren Gerrit Cornelisse de Ruijter
en Willempje (of Willemijntje)
Floren de
Roover, die in 1719 trouwden. Rijk waren ze
bepaald niet, want in 1732 blijken ze in een
hutje, zonder steen of schoorsteen, net beneden de Buldersteeg te wonen. Dergelijke
onderkomens waren niet belastingplichtig,
maar werden volledigheidshalve wel aangetekend in de verpondingslijst, met een opsomming van alle woningen, voor wat we nu de
onroerend-zaakbelasting zouden noemen.
Eind 1737, Floor is dan 13 jaar, sterft zijn
vader. Zijn moeder blijft met twee zoontjes
achter, want Floor heeft nog een broertje, Cornelis, die zeven en een half jaar jonger is. Drie
zusjes, die Dirkje heetten, waren al voor hun
vader overleden.
Mogelijk was de financiële toestand in het
gezin bij de dood van vader Gerrit wat minder
droevig dan bij het huwelijk. Dit zou kunnen
blijken uit de erfenis, waarover dadelijk meer.
Mede door de opkomende aannemerij ging
het de Hardinxvelders in die tijd niet slecht,
wanneer we dit vergelijken met andere delen
van Holland. Toch zal het voor een weduwe
niet gemakkelijk geweest zijn alleen te staan
voor de opvoeding van twee kinderen. Vooral
niet wanneer je er, zoals moeder Willempje,
binnen twee jaar, op veertigjarige leeftijd,
nog een buitenechtelijk kind bij krijgt. Dit
zoontje werd in oktober 1739 met de naam
Jan in het doopboek ingeschreven. De kerkelijke meelevendheid van het gezin zal niet
groot geweest zijn, want niemand was lidmaat.
Een klein jaar later, op 28 augustus 1740,
hertrouwt Willempje echter met Ebbe (of
Eppe) Jans de Ruyter, afkomstig uit 'Bonda in
het Graafschap Oost-Vriesland'. Een vreemdeling dus; nou ja, geen 'echte vreemdeling',
want Bonda (nu Bunde geheten) ligt maar net
over de Groningse grens, bij Nieuwe Schans,
en de kerk en de bestuurstaal waren daar in
die tijd gelijk aan die van onze Republiek. Hij
zal wel wat jonger geweest zijn dan de inmiddels 41-jarige Willempje, want hij stierf in

1800, en bij gelijke leeftijd zou hij dan bijna
101 jaar geworden moeten zijn en 'drie eeuwen moeten hebben geleefd' (1699-1800).
Dit is niet onmogelijk, maar een wat jongere
leeftijd lijkt waarschijnlijker. Huwelijken van
weduwen met jongere mannen waren in die
tijd zeker niet zeldzaam. Doorgaans trouwden
weduwen van boeren of ambachtslieden dan
met hun knecht om zo het bedrijf voort te zetten.
In één van de verhoren wordt een klein
onderscheid gemaakt tussen de familienamen
van Floor en Ebbe. Floris de Ruijter en 'Ebbe,
zig ook latende bijnoemen de ruijter'. Het lijkt
dus niet onwaarschijnlijk dat deze zijn achternaam ontleend heeft aan zijn huwelijk met de
weduwe De Ruijter, want in het noorden
waren familienamen in die tijd nog vrij zeldzaam. En dat zo'n Oost-Fries toevallig dezelfde
achternaam droeg zou wel ontzettend toevallig geweest zijn.
Voordat Willempje hertrouwt moet ze eerst
'vertichting doen' voor schout en schepenen
van Hardinxveld, om het vaderlijk erfdeel van
haar beide oudste zoontjes (Floris van 16 en
Cornelis van 8 jaar) veilig te stellen.
Voor de financiële zaken van wezen werd in
die tijd al goed gezorgd door het plaatselijke
bestuur, als oppervoogden van de weeskamer.
Willempje beloofde haar beide zoons verder
op te voeden, naar school te laten gaan of
een 'bekwaam handwerk' te laten leren tot
het ogenblik dat zij trouwen of meerderjarig
worden. Dan zullen zij van haar krijgen: elk
'een sommer van twalif gulden twalif stuijvers,
beneffens een paar goude hemdsknoopen,
een paar zilvere broekknoopen, nog een paar
zilvere gespen en eijndelijk twee hemdrokken
met zilvere knoopen', gekomen van hun
vader. Er staat bij dat ze die sieraden ook voor
hun meerderjarigheid wel mogen dragen. f
12,60 lijkt nu niet zoveel, maar het was in die
tijd ook niet zo weinig!
De rest van het bezit en de eventuele schulden
zijn voor Willempje. Willempje en Ebbe krijgen samen ook nog twee kinderen, Marigje in
1742 en Geertuij in 1744. In het begin van
1743 ziet Ebbe kans naast het rieten hutje een
'nieuw getimmert' huisje te betrekken. In de
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uit Hardinxveld

maand september van hetzelfde jaar sterft het
buitenechtelijke zoontje. Jan is bijna vier jaar
geworden. Ook moeder Willempje wordt niet
oud; zij sterft op 12 oktober 1747, op 48-jarige leeftijd.
Ebbe hertrouwt een half jaar later, op 5 juni
1748, met Claasje Jacobs van der Plas, de 23jarige weduwe van JoP Cornelisse de Waard,
die dichter bij Neder-Hardinxveld woont. Zij
was nog maar anderhalf jaar weduwe, na een
huwelijk van amper 9 maanden. Ebbe zal wel
bij zijn nieuwe vrouw ingetrokken zijn, want
hij verkoopt nog geen maand later, voor
f 80,--, twee huisjes met het bijbehorende erf
bij de Buldersteeg.
Het contact met zijn stiefzoons bleef hierna
bestaan.
Floris werkt inmiddels 'buitenaf, evenals zijn
stiefvader. Van augustus tot oktober 1749
werkten zij, in dienst van het aannemersbedrijf Houweling en Hanegraaff uit Werkendam, op het eiland Terschelling. Er werden
daar twee zware rijsdammen gelegd om de
hoek van het dorp West-Terschelling, die
dreigde weg te spoelen, te beschermen. Er
werd ook een zwaar zink- en beslagwerk
4

gemaakt aan de oostelijke kant van het dorp.
In de eerste helft van de 18e eeuw zijn er
langs de kust 'heel wat van dergelijke werken
uitgevoerd, waarbij inwoners van onze streek
betrokken waren. Door de vrij plotselinge
opkomst van de paalworm zijn dan verschillende oude oeververdedigingen
nutteloos
geworden.
Floor was in deze tijd rond 2~jaar oud. Hij
kreeg daar kennis aan een vrouwspersoon die
eetwaren verkocht en logies verschafte. Haar
naam was Wijburg Ales (Alis of Alles), gewezen huisvrouw van Andries Roelofsen en ze
was ongeveer 41 jaar oud. Wat er precies met
deze term 'gewezen huisvrouw' wordt bedoeld
is niet duidelijk. Gewezen is niets anders dan
een oude vorm van voltooid deelwoord van
het werkwoord wezen; 'geweesf zouden we
nu zeggen. Maar waarom wordt ze geen
weduwe genoemd? Was ze soms gescheiden?
Dit kwam wel niet vaak voor, maar het kàn
wel. In de latere verhoren zegt Ebbe dat de
vrouw van de dominee op Terschelling hem
heeft gezegd, dat Wijberg daar niet kon trouwen. Waarom niet? Was haar man soms vermist op zee, of naar 'de Oosf vertrokken, en

liet hij niets meer van zich horen? Dan zou ze
nog wettig getrouwd zijn, maar dan kon ze
toch evenmin elders in het gewest Holland
trouwen? Had ze ter plaatse geen goede reputatie? Maar dat was toch geen huwelijksbeletsel?
Al bij al, ik weet het niet.
Floor trof het wel met dit kosthuis. Hij hoefde
niets te betalen voor kost en inwoning en
deelde het bed met de kostjuffrouw, waartegenover hij beloofde later in Giessendam met
haar te zullen trouwen. Giessendam betekent
hier Neder-Hardinxveld, waar hij bij zijn oom
Dirk de Roover (1709-1796), bijgenaamd
'Van Oostindiën', zijn thuis had. Deze was
beurtschipper en woonde vlak ten oosten van
de korenmolen (waar nu het gemeentehuis
staat) aan de buitenzijde van de dijk. Oom
Dirk heeft in de loop van zijn leven ook heel
wat met schout en schepenen te maken
gehad, als beklaagde, maar ook als klager. Hij
is overigens nooit tot een zware straf veroordeeld.
Het was, ook in die tijd, uiteraard het meest
'eerbaar' met de vleselijke conversatie' (zoals
men dat toen in geschriften noemde) te wachten tot na de huwelijkssluiting. Maar een net
meisje of vrouwspersoon, dat dit geduld niet
op kon brengen, zorgde er toch altijd voor dat
haar vrijer eerst beloofde te trouwen. Deze
huwelijksbelofte werd dan doorgaans bezegeld door het uitwisselen van een persoonlijk
geschenk, dat men later, wanneer dit nodig
mocht zijn, ook aan anderen kon tonen als
teken dat men niet zomaar met iedereen aan
de scharrel geweest was. In tegenstelling tot
onze verloving, kon zo'n trouwbelofte ook
juridische consequenties hebben.
Wijburg wilde kennelijk wel heel graag van
het eiland af, want zij gaf Floor na de huwelijksbelofte alvast een zilveren theebusje, een
grote en een kleine zilveren lepel en een gouden ring. Dit was meer dan normaal verwacht
mocht worden. Floor gaf niets maar beloofde
haar, zodra ze in Giessendam waren, een zilveren snuifdoos en een gouden ring te geven.
Zij had Floor -zou je zo zeggen- toch op z'n
minst kunnen verplichten zijn trouwbelofte
schriftelijk vast te leggen. Ook Ebbe at bij Wij-

burg, maar hij logeerde elders.
In de winter lagen dergelijke werken natuurlijk stil en de mannen gingen naar huis. Begin
1750 kwam Floor weer op Terschelling, samen
met de 24-jarige Arien Pieterse Verhoef van
'Giezendam'. Beide mannen waren bij Wijburg
in de kost. Daarna ging Floor naar Den Helder, waar de zeedijk vernieuwd werd. Als hij
'op de helder gedaan had met werken' kwam
hij Wijburg halen om in Giessendam te trouwen, beloofde hij. Zo gezegd zo gedaan, en
begin augustus kwam hij op Terschelling
terug, nu samen met Ebbe. Ze bleven een dag
of tien, elf en betaalden hiervoor niets. De
vrijage werd op de oude voet voortgezet.
Wijburg pakte, geholpen door Ebbe, haar
voornaamste bezittingen in een tweetal 'sluitmanden', een grote en een kleine, en in een
zak. Zij gaf aan Ebbe nog 'een gouden haeck
van een valhoet en een end van een zilveren
ketting' in bewaring, benevens 108 guldens
aan zilvergeld, in de mening dat een man
daar beter op kon passen dan zij. Later, zo
werd afgesproken, zouden ze wel terugkomen
om haar huis en de inboedel te verkopen.
De reis ging eerst met de boot naar Amsterdam, en de mannen zagen erop toe dat de
bagage goed overkwam. Hier werd overnacht.
Floor en Ebbe gingen er winkelen en kochten,
van Wijburg haar geld, een 'pak kleerderen'
voor Ebbe.
Op 21 augustus 1750 werd de reis voortgezet
met een beurtschip naar Gorinchem, waarop
een weduwe 'bestierster' was. Dit is Anna
Margarite Diepenbrugge, weduwe van Cornelis Daal, die het bedrijf van haar man voortzet
met behulp van een knecht, Huijb(ert) Vermeulen genaamd. Zij zullen later een verklaring afleggen over de gang van zaken, die
volledig klopt met hetgeen Wijburg, Ebbe en
Floor verklaren.De mannen brachten de
bagage over en zeiden tegen de schippersvrouw dat de goederen niet gelost mochten
worden buiten hun aanwezigheid.
Woensdag 26 augustus arriveerden zij tegen
de avond in Gorkum, waar ze de nacht verbleven in het huis genaamd 'De Blompot' in de
Swijnskopsteeg bij Cornelis van Gorp. Floor
betaalde de reis en de volgende morgen
namen ze de goederen over van het beurt5

schip en laadden die in een kleinere schuit,
waarmee de tocht zou worden voortgezet. Ze
vertrokken 's avonds en bleven 's nachts
onderweg. Die reis van Gorkum naar Giessendam duurde wel heel lang. Volgens Wijburg
zeiden de beide mannen meermaals dat 'de
wint haar tegen was'. Dan lopen de getuigenverkaringen uiteen. Volgens Wijburg, die in
deze omgeving totaal onbekend is, ging de
reis eerst naar (Boven-) Hardinxveld, waar 'zij
eenige tijd hadden gaan leggen' en aan land
geweest waren. Daarna waren ze 's morgens
'wanneer het lange dag geweest hadde' gekomen bij 'een huijs daar de schuijt voorlag tussen twee kanten, sonder te weten waar'. Daar
dronken zij koffie. Voor de middag kwamen ze
in een ander dorp, met een lange haven, en
zij hoorden dat dit Werkendam was. Volgens
Floor was dit 'De Swaluwe' en volgens Ebbe
Strijensas.
Ebbe geeft de meest uitgebreide reisbeschrijving. Ze voeren volgens hem met een boogje
om Giessendam heen. In de nacht ging het
via de Ouden Wiel (bij Werkendam) naar het
zuiden, daarna de Bassekil weer op tot de
Merwede. Dan de rivier af tot voorbij· Dordt.
Bij Zwijndrecht legden zij aan in het Mallegat
en bleven 's nachts in de schuit tot ze's morgens vroeg doorvoeren naar 'Strienze zas',
waar zij koffie dronken en aten. Hijzelf ging
toen weer naar de schuit, terwijl Floor en Wijburg nog een 'pinte bier' dronken in een herberg. Floor ging toen terug naar de schuit
'voorgevende dat hij die in de haven bij de
sluis zou halen', maar hij voer met Ebbe en de
bagage weg, Wijburg in de herberg achterlatend. Ze voeren terug over het Bergseveld (de
Biesbosch). 's Avonds om 8 uur kwamen zij in
Giessendam aan, waar Wijburg al gearriveerd
was. Hoe dit mogelijk is blijkt niet uit de verklaringen. Wijburg kan toch moeilijk de
stoomtram, bus of motorboot genomen hebben!
Na hun plotseling vertrek kreeg Wijburg, volgens haar verhaal 'vreeze dat zij misleid en
bedrogen wierd'. Ze wist niet waar Giessendam lag of welke weg ze daarheen moest
nemen. Ze ging toen mee met een schip naar
Dordrecht en vandaar ging ze, na informatie
te hebben ingewonnen, met een schuit naar
6

Giessendam, waar ze tegen de avond aankwam. Ze ging naar het huis van Ebbe, maar
vernam dat hij nog niet thuis was. Men verwees haar naar het huis van Dirk Oostindiën,
die volgens Floor zijn oom was. Daar bleef ze
tot de schuit met haar bagage aankwam. Ze
beklaagt zich nu heftig en zegt: 'Floor hoe
komt dat zo dat gij zijt heengevaaren?' Ze wil
niet dat Ebbe de spullen, die volgens zijn
lezing van hem waren, uit de zak haalt. Deze
geeft haar een 'verschrikkelijke slag' in het
gezicht, 'zodanig dat zij uit haar neus zeer
bloeijde en haar oog gants quam op te swellen'.
Floor heeft deze klap niet gezien, omdat hij in
huis is bij oom Dirk, maar het resultaat ziet hij
uiteraard wel, als zij rumoer maakt en 'onder
gekrijt naar binnen komt en hulp vraagt. Ebbe
ontkent later voor de rechter een klap gegeven te hebben en veronderstelt dat Wij burg in
het donker tegen zijn hand is opgelopen.
Tegen Floor moet hij later gezegd hebben Wijburg die klap gegeven te hebben omdat zij
niet van zijn lijf wilde blijven.
Oom Dirk tracht haar te kalmeren en in huis
te loodsen, maar Wijburg wil daar niet blijven
en vraagt of iemand haar met haar spullen
ergens heen wil brengen, want ze wil naar
huis. Ebbe haalt (of Wijburg geeft) uit haar
reiszak dan de goederen, die hem toe zouden
komen. Dit zijn een rok (= jas) en broek, een
hemd en een hemdrok. Dirk Oostindiën, zijn
meid en Adrie Verhoef waren hierbij tegenwoordig.
Daarna brengen Floor en Arien Verhoef Wijburg dezelfde avond laat nog met de schuit
naar Dordt, waar ze de volgende morgen aankomen. Verhoef gaat mee omdat Wijburg niet
met Floor alleen wil varen. Onderweg zat Wijburg te klagen en volgens haar heeft Floor
haar 'onder vloekinge'
toegevoegd dat,
'indien zij weder tot Giessendam quam', 'hij
hë@r anders tracteren soude als Ebbe haar
gedaan had'. Voor de rechtbank ontkent hij
later deze dreigende woorden.
Haar spullen lagen onder een stapel riet, om
ze tegen de regen te beschermen. De mannen
zetten Wijburg af in Dordrecht en deze ziet
plotseling dat het slot van één van haar man-

den af is en het oor afgesneden. Ze roept luidkeels dat haar beste goed daaruit verdwenen
is. Dat beste goed betrof een kerkboek met zilveren ketting, een zilveren tuigje van een ketting, een naaldenkoker, een snuifdoosje, een
'Lau de la raindoosje', een 'koker tot mesje',
12 zilveren lepels, groot en klein, een zilveren
bekertje en dito theebusje. Toen Arie Verhoef
zag dat het oor van de mand gesneden was
en het slot erin lag, zei hij: 'Het is een schelm
die dat gedaan heeft'. Voor de rechtbank zal
Floor later bekennen deze schelm te zijn. Hij
heeft het zilver eruit gehaald en later aan de
vrouw van Ebbe gegeven, die het op haar
beurt weer aan Dirk van Oostindiën gaf.
Nadat Floor en Arie Verhoef Wijburg in de
stadsherberg gebracht hadden, vertrok Floor
ogenblikkelijk, terwijl hij naar Arie Verhoef
riep dat hij weg zou varen wanneer deze niet
gelijk meeging. Daarna zeilden de beide mannen terug naar Hardinxveld.

Wijburg liet het er echter niet bij zitten. Zij
ging meteen van Dordrecht naar Gorkum om
haar beklag te doen. Ze is daar van 26 op 27
augustus en gaat dan weer terug naar Dordt,
waar de notaris Gerardus Verveer op 4 september
een getuigenverslag
voor
haar
opmaakt. Ze zal wel in Gorinchem gehoord
hebben dat dit nodig was voor een aanklacht.
Twee schuitenvoerders van het Rietdijkse veer,
Jacob Roos (62 jr) en Anthony van Welsen (45
jr) hadden haar aankomst gezien. Zij zagen
hoe daar op zaterdagmorgen om vijf uur de
schuit aankwam, met een voor hen onbekende schipper (Floor) en Ary Pietserse Verhoef,
die zij wel kenden. De onbekende gooide
eerst het riet overboord en bracht toen de
manden, die eronder zaten op het Rietdijkse
Hoofd. Zij zagen hoe Wijburg ontdekte dat
het slot niet aan, maar in de mand lag en zei:
'Mijn God, nu ben ik mijn beste goed quijt'.
Zij hoorden ook de eerder genoemde woor-

Op de plaats van de huidige Molenstraat.
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den van Verhoef en zagen hoe zij de manden
bij Pieter Langstraat, de hospes van de stadsherberg buiten de Rietdijkse poort brachten.
Wijburg droeg de kleine mand en het zakje
zelf.
Floor de Ruijter heeft niet lang genoten van
zijn vrijheid en de spullen die hij zich heeft
toegeëigend. Op 5 september 1750 zitten
Ebbe en hij al in de gevangenpoort in Gorinchem en twee dagen later krijgt hij gelegenheid zich te verdedigen tegen de beschuldiging van 'argelistigheid en vuijlen toeleg, om
te bedriegen een persoon die zig aan hare
protexie hadde toevertrouwt, ook om dezelve
te ontzetten van haare goederen en sig daar
meede te verrijken'.
Voor de rechtbank bekent hij nagenoeg alles,
ook dat hij een trouwbelofte heeft afgelegd,
maar zegt er niet speciaal bij 'in Giessendam'.
Tevens zegt hij dat Wijburg al op Terschelling
tegen hem gezegd heeft niet met hem te willen trouwen, en toen zei: 'Neen, dat komt er
niet op aan', maar toch vrijwillig haar spullen
pakte en meeging. Hij nam deze zilveren
voorwerpen uit haar mand als schadevergoeding. Hij had haar wel weer naar huis willen
brengenL maar dat vroeg ze niet. De rechtbank blijkt niet onder de indruk van deze
argumenten. Zowel volgens Ebbe als volgens
Floor hadden zij op Terschelling nog niet afgesproken Wijburg van haar spullen af te helpen, maar later hadden zij deze manier van
'schadeloosstelling' wel met elkaar overlegd.
De vrouw van Ebbe had drie zilveren lepels
voor zichzelf gehouden. Die schadeloosstelling
was volgens De Ruijter billijk als betaling voor
de reis en voor het tijdsverzuim van Ebbe. Het
oor van de sluitmand had hij er al afgesneden
toen hij met Ebbe alleen aan boord was op
weg naar Giessendam. Het riet dat later over
de bagage gelegd werd, diende dus niet
alleen tegen eventuele regen, maar ook om
de beschadiging en de diefstal te verhullen.
Ebbe zegt verder nog dat Floor, nadat hij Wijburg naar Dordt gebracht h~
nog tegen
hem zei dat hij wel weer goede vrienden met
haar wilde zijn.
De eis van de (plaatsvervangende) Baljuw van
8

Hardinxveld, de Heer Jhr. Simon Petrus Collot
d'Escury, heere van Naeldwijk, is niet mis.
Floor dient door de scherprechter 'stengel ijk
met roeden te worden gegeselt' en verder
voor zijn leven verbannen te worden uit de
provincies Holland, Zeeland en Friesland.
Mocht hij zich toch hier vertonen, dan wordt
de straf verzwaard. Tenslotte moet hij de
gerechtskosten betalen. Ook tegen Ebbe eist
hij verbanning, maar zonder geseling vooraf.
De uitspraak van het gerechtscollege is echter
milder. Floor wordt voor tien jaar verbannen
en Ebbe wordt twee weken gevangen gezet,
op water en brood. Beiden dienen wel de kosten te betalen.
Hoe het verder met Wij burg en Floor is afgelopen weet ik niet. Zij komen in de Hardinxveldse boeken niet meer voor. Floor zal wel
ergens anders onderdak gevonden hebben.
(Er is dus geen verband tussen deze Floor en
bijvoorbeeld de later bekende boekhandelaar
F.G. de Ruiter in de Peulenstraat, die trouwens
naar zijn opa De Geus was vernoemd).
Ebbe leefde echter nog lang (en gelukkig?) in
Hardinxveld. Bij zijn tweede vrouw had hij al
een kind (Teuntie, geboren in 1749) en ze kregen er nog twee bij, Jan in 1751 en Willempie in 1754. Eén van deze drie stierf in september van dat laatste jaar. Zijn tweede vrouw
sterft in maart 1770 en enkele jaren later
trouwt hij voor de derde maal, op 4 oktober
1772 te Neder-Hardinxveld met de in Bleskensgraaf geboren, maar in Giessendam
wonende Willemijntje Jans van Wijk, weduwe
van Cornelis Janse Blokland. Uiteindelijk sterft
hij zelf op hoge leeftijd, op 17 februari 1800
in Hardinxveld.
Deze gegevens zijn voornamelijk afkomstig uit
het archief van de gemeente Gorinchem. Voor
het hoge rechtspraak was Hardinxveld gecombineerd met die van Gorkum en het Land van
Arke!'
drs. P. den Breejen

KRONIEK VAN HARDINXVELD-CIESSENDAM
De informatie

voor deze kroniek

'Nieuwe Merwebode',
bruikleen heeft.

komt

uit de

die onze vereniging

in

16 september 1903
Op 15 september werd de bouw van een
kaaspakhuis te Giessendam aanbesteed.
De laagste inschrijver was B. Muis voor
f 713,00 (waarschijnlijk betreft dit het pakhuis aan de Damstraat, waarin thans Medische Technische
gevestigd).
10 oktober

Dienst van Prooijen

31 augustus 1904
Kinderfeest te Hardinxveld ter gelegenheid
van koninginnedag.
Prijzen voor de volgende
onderdelen: vliegerwedstrijd,
mastklimmen,
boegsprietlopen,
draadjeknippen,
turfrapen,
hardlopen en zaklopen.

is
17 september 1904
Ontbinding van de vennootschap
Langeveld
en van Vliet, vanaf dat moment 'Van Vliet &

1903

Door storm breekt de spil van de Tiendwegse molen.

Co.' (de huidige Scheepswerf
2 november

6 januari 1904
Mededeling van het overlijden van burgemeester J. Sneltjes op 5 januari.
Oprichting van de Boerenleenbank
(de huidige Rabobank).

van burgemeester

20 april 1904
Installatie van burgemeester

1904

Nieuwe scheepswerf te Hardinxveld
genaamd 'de Onderneming'
van de heren
Haeser en Leeuwenstein.

5 november

1904

Mededeling dat op de plaats van 'de Rokerij'
een steenfabriek zal worden gebouwd.

9 -ianuari 1904
Begrafenis

De Merwede).

Snelt jes.
7 december 1904
De voorbereidende
Laurense.

14 mei 1904

werkzaamheden

tot de

aanleg van een nieuwe stoomsteenfabriek
'de Merwede' op het terrein van 'de Rokerij'
hebben een aanvang genomen.

Aanvang van de reparatie van de toren der
Nederlands Hervormde kerk te NederHardinxveld.
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VIJFTIC JAAR CELEDEN
Vijftig jaar terug (tijdens de Tweede Wereldoorlog) was het een hele kunst om met de
schaarse levensmiddelen uit te komen. Om
hierbij adviezen te geven verscheen in de oorlogsjaren een brochure getiteld 'Practische
Wenken Voor De Huisvrouw In Oorlogstijd'.
Wij citeren daaruit voor u het een en ander
over de hooikist.

5.

6.
7.

De hooikist worde in eere hersteld
8.
We moeten bezuinigen op brandstoffen, dus is
zeer terecht van vele kanten er op gewezen,
dat de hooikist in eere dient te worden hersteld.
Hoe eenvoudig het gebruik van een hooikist
voor een ingewijde ook moge zijn, voor anderen blijkt het tal van moeilijkheden op te leveren.
Vandaar dat hier nog enige wenken voor het
richtig gebruik maken van de hooikist volgen.
Het is geheel niet noodig voor het vullen van
de kist speciaal hooi te gebruiken. Veel goedkooper is het kranten te nemen. Iedere kist,
iedere mand, oude waschketel of diepe kartonnen doos is goed, mits groot genoeg om
een flinke pan, rondom in de kranten er in te
plaatsen.
De kist, of wat daarvoor in de plaats gebruikt
wordt, vult men stevig met losse proppen zóó,
dat in het midden een holte overblijft om de
pan in te zetten, vandaag een groote, morgen
één of meerdere kleinere. Wil men de pan
direct tusschen de kranten zetten, dan vouwt
men er een schoone doek overheen. Een kussentje kan het geheel afsluiten.
Vervolgens neme men de volgende regels in
acht:

voorkoken, bak lapjes vleesch rondom
bruin en maak de jus af.
Zet de pan zoo vlug mogelijk in de kist,
zoodat zoo min mogelijk warmte verloren
gaat; zorg dus dat de hooikist bij de hand
staat.
Laat de spijzen drie maal de gewone kooktijd in de kist staan, zonder deze te openen.
Laat de spijzen niet te lang in de hooikist
staan, anders bederven ze.
Zorg steeds de kist na gebruik flink te luchten. Liefst in de zon zetten, daar men
anders kans zou loopen dat spijzen die er
de volgende maal in gezet zouden worden,
reuk overnemen en ook licht zuur kunnen
worden.

Aardappelen laat men 5 minuten voorkoken
en giet ze daarna droog af. Daarna zet men ze
in de gedekte pan nog even op het vuur en
pakt de pan dan in de hooikist, waarin men ze
dan ongeveer één uur laat staan.
Een hooikist is te gebruiken voor alle grutterswaren, voor gedroogde vruchten en voor het
stoven van vleesch of het trekken van soep.
Uitstekend is verder de hooikist te gebruiken
voor het koud houden van spijzen. Ijs bijvoorbeeld kan er een heelen tijd in goed blijven.

1. Kies een pan, die juist de klaar te maken
hoeveelheid spijs kan bevatten, daar bij een
te groote pan warmte verloren gaat.
2. Zorg dat de pan precies in de kist past of
vul de overgebleven ruimte met extra proppen papier aan.
3. Gebruik minder vocht dan anders, daar bij
het klaarmaken in de hooikist minder vloeistof verdampt.
4. Breng de spijzen vlug aan de kook en laat
ze een vijfde van den gewonen kooktijd
10

Stille getuigen.

EENDENKOOIEN

IN NEDERLAND

In het 'Vademecum voor de jacht' lazen wij
een uiterst boeiend en leerzaam artikel over
de eendenkooien in Nederland.
Ontstaan
Het waterrijke Nederland met het waddengebied en de rivierdelta bood uitstekende mogelijkheden voor de aanleg van eendenkooien.
Niet alleen water, maar ook voedselgebieden
en rust alsmede aanlegmogelijkheden
en
afzetgebied waren ruim aanwezig. Daar waar
deze levensvoorwaarden voor de kooien het
best in stand zijn gebleven, treffen we nu nog
een resterend aantal concentraties van eendenkooien aan.
De aanleg en ligging van een eendenkooi
werden in eerste instantie bepaald door de
aanwezigheid van waterwild door het in de
omgeving voorkomen van voldoende water,
rust en voedselgebieden. Drie basisvoorwaarden om voldoende eenden in de kooi te kunnen krijgen. Een vierde voorwaarde is de
afzetmarkt; er moeten natuurlijk afnemers zijn
voor de vangst en deze dien(d)en daarvoor
ook nog een redelijke prijs te betalen.
Eendenkooien zijn, naar men zegt, een oorspronkelijk Nederlandse vinding en het kooibedrijf is in zijn huidige vorm al zo'n 600 jaar
bekend. Ze zijn ontstaan uit met netten overdekte doodlopende waterarmen langs rivieren, moerassen en plassen. Waar men eenden
in de ruiperiode indreef. Dit is in Engeland
bekend onder de naam 'Duckdrives'. Later
werden dit permanente vangpijpen, aangelegd in het vrije veld, onder andere langs
oevers van rivierarmen. We kennen dit verschijnsel nu nog als losse vangpijpen bij eendenkooien. Zogenaamde buitenpijpen
die
rechtstreeks aan het open water zijn gelegen.
Men zou kunnen spreken van buitenkooien of
'buitenpijp-kooien'. Ook werden kreken afgedamd en kooien aangelegd en (later) werden
er eendenkooien gegraven. Soms ook werden
oude dijkdoorbraken of veengravingen benut.
In hoeverre er sprake is geweest van voorlopers van eendenkooien in de vorm van een
'hurde' zoals bekend uit Friesland is niet duidelijk. Dit waren kleine waterplasjes met een
vangpijp
omgeven door wat bosschage.

Ondanks het naamsonderscheid lijkt het waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met
kleine eendenkooitjes. Dit is in die vorm
onder andere ook bekend uit de provincies
Utrecht en Zuid-Holland. Naar alle waarschijnlijkheid zijn hier, met name in de veenweigebieden, een aantal kooien ontstaan vanuit
overkapte sloten, later omgevormd tot kleine
één of tweepijps-eendenkooien.
De oudste uit Nederland bekende schriftelijke
vermelding van een eendenkooi stamt uit
1453. Zoals blijkt uit de vermelding 'drie
kamp lants, gelegen op den Koy' in een register van Gelderse Leenaktenboeken. Op oude
kaarten en in oude geschriften is vaak sprake
van 'Vogelkooy' of 'Vogelkoye'.
In de uiteindelijke vorm is het een aparte speciaal gegraven kooiplas. Hierbij werden de
eenden als het ware geconcentreerd op een
relatief kleine wateroppervlakte en kwamen zo
vlak voor de vangpijpen te liggen. Er werd en
wordt zo effectiever gevangen, omdat de vrije
keus van de eenden elders op (een grote open
waterplas of rivierarm etc.) te verblijven min
of meer beperkt en gestuurd werd.
Aantal en verspreiding
Het aantal eendenkooien is sinds de Franse
bezetting altijd redelijk bekend geweest. Vanuit die tijd stamt een degelijk registratiearchief. De periode hiervoor blijft vooralsnog
tamelijk onduidelijk
en grotendeels (nog)
onbekend, dit voorzover nader archiefonderzoek hierover nog geen nieuwe gegevens
heeft verschaft.
Zeer aannemelijk is echter dat er veel meer
eendenkooien zijn geweest dan er vanaf 1813
officieel bekend zijn. Tevens mag er van worden uitgegaan dat er zowel in het verleden als
ook nu nog 'illegale' of onbekende eendenkooien bestaan hebben. Die formeel niet
geregistreerd waren maar bijvoorbeeld in vergelijking met oude kaarten wel voorkwamen.
Ook konden dit vervallen eendenkooien zijn,
die nog wel als in bedrijf zijnde zijn gekarteerd.
Verder dient rekening te worden gehouden
met het verschuiven of verplaatsen van eendenkooien of na een periode van verval het
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heroprichten hiervan. Kortom enige onnauwkeurigheid is niet te voorkomen.
Op basis van regionale onderzoeksgegevens
mag worden aangenomen dat er circa 1000
eendenkooi-ligplaatsen zijn terug te vinden.
Dat betekent niet dat ze ook alle duizend
gelijktijdig
in bedrijf zijn geweest. Maar
ondenkbaar is het niet dat dit in de periode
voor 1800 wel het geval is geweest. De latere
jaren van de 16e eeuwen de eerste helft van
de 17e eeuw kunnen als bloeiperiode van het
kooibedrijf worden gezien. Duidelijk is ook
dat het aantal eendenkooien in de 1ge eeuw
sterk is gedaald.

Overzicht van de resten van eendenkooien in de streek.
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In 1813 is er sprake van 264 geregistreerde
kooien. In 1920 nog 204 stuks, in 1978
gedaald tot 142. Sinds 1979 is het aantal constant op 118 geregistreerde kooien. Tot 1989,
in dat jaar voldeden een viertal kooien (van
de 118) niet aan de registratie-eisen en zijn er
derhalve slechts 114 geregistreerd. De verwachting is dat deze kooien na herstel alsnog
voor registratie zullen worden voorgedragen.
Dit betekent wel dat we nog slechts te maken
hebben met een restant van circa 10% van
het totaal aantal eendenkooien naast nog
enige honderden kooirelicten die in het landschap zijn terug te vinden.

UIT DE VERENIGING
NIEUWE

NAAM

In het vorige mededelingenblad verzochten wij
u ideeën in te sturen voor een nieuwe -passender- naam voor ons blad. Dit heeft best wat
reacties opgeleverd. Maar er is nog geen
naam bij waarvan wij als bestuur zeggen 'ja
dat is hem'. Dit komt voornamelijk daardat
veel van de ingediende namen nogal tijdsgebonden ('gedateerd') zijn of niet echt goed in
het gehoor liggen. Voorlopig houden we het
op 'mededelingenblad'. Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd zo moet blijven. Graag dus
(nog) meer reacties naar het secretariaat.
DRIlVERSCHUIT

GERUILD

In het vorige mededelingenblad schreven we
nog dat de drijverschuit, die onze vereniging
een aantal jaren terug kocht, tot en met 9 april
in de tuin van Museum De Koperen Knop zou
liggen omdat de boot deel uitmaakte van de
expositie 'Goede Vangst! 100 jaar riviervisserij'.
Dat de boot daarna een reis naar Boven-Hardinxveld zou gaan maken was niet bekend.
Ons lid en beheerder van de boot, de heer BJ
de Ruijter, werd namelijk benaderd door de
heer W. Vogel, woonachtig ter hoogte van de
'kromme dam', een eindje boven de buurt.
Onze drijverschuit was ooit eigendom geweest
van diens grootvader en in de tijd dat de boot
bij het museum lag is de heer Vogel diverse
keren langs geweest om deze op te meten.
Daarbij constateerde hij, wat wij als bestuursleden ook al gezien hadden: de boot wordt
Onze 'nieuwe' drijverschuit.

Restauratie van de HD 43.

slecht! Ondanks dat kwam de heer Vogel met
een verzoek. Hij bezat zelf een goed gerestaureerde drijversch uit, door
hem H D 1
genoemd, een iets kleiner type. Hij stelde voor
om te ruilen (met gesloten beurs), omdat hij
nogal gehecht was geraakt aan onze H D 43.
Na enig beraad heeft het bestuur besloten tot
ruiling over te gaan. In de eerste plaats omdat
wij binnen afziehbare tijd voor aanzienlijke
kosten (wegens -opnieuw- restaureren) zouden
komen te staan. En in de tweede plaats omdat
er dan in ieder geval tenminste twee Hardinxveldse drijverschuiten in goede staat zouden
zijn, want de heer Vogel wilde de HD 43 direct
gaan restaureren. De dag na onze instemming
verhuisde de schuit naar 'de ondervloed' nabij
de genoemde kromme dam in Boven-Hardinxveld en op dit moment is de restauratie al een
heel eind gevorderd.
Onze nieuwe aanwinst kan als volgt worden
omschreven: Type 'driekwart',
afmetingen
6.30 x 1.70 x 0.80 m. Gebouwd bij Scheepswerf Van der Hoff te Hardinxveld in 1905,
voor een onbekende eigenaar te Zuilichem. In
1977 verkocht aan W. Vogel te Hardinxveld.
AANWINSTEN

Aan het depot van de vereniging konden we
het volgende toevoegen:
* Houten emmer, twee paar houten schaatsen, houten tentharin, houten ratel, zwart
houten kistje en steengoed 'melkwacht'.
(anonieme schenkingen).
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* Bultzak van bruin zeildoek (c. Adriaanse).
* Rugzak van kanvas uit de tweede wereldoor-

* Drie katoenen gordijnen

* Wetplank van eikenhout (J. de Kok).
* Houten model van een zalmschouw

met bruine balletjes onderlangs (1. Klijn-Guys).
* Twee stukjes distributiezeep, zakje 'houtzeep' (N. van der Vlies).
* Houten tol, kaasmakersthermometer,
land-

(mevrouw Van Straten, Gorinchem).
* Twee houten wasstampers (P. Boer).
* Kleine weckketel (Polak, Sliedrecht).
* Schepnet, bamboe hengel, garen, harplood, een kolenzeef met kolen, vijf boetnaalden, houten priem met tekst
'N. V. Lijnbaan Straat Sunda-Rope WorksAlblasserdam-Holland',
houten mik, blikken

schapstegel in blauw, landschap
binnen
cirkel, vier rijwielbelastingplaatjes
(3x 19371938, 1x 1938-1939)(J.
de Krey-Klijn,
Schelluinen).
* Een schilderij van Proper en een aquarel
van Van der Hoff (M. van den Berg-Vermeulen, Uithoorn).
* Twee borstboren beiden zonder zichtbare

doosje met vishaken, visnet je (Kooi, NieuwLekkerland).
* Twee blikken voorraad bussen en een houten

merknaam, twee gloeikousjes voor gaslamp
in originele verpakking (A. Schreuders,
Gorinchem).
Gietijzeren winkelkoffiemolen,
gemerkt
'VRV' (monogram) (J. Klop).
Handgeschreven en ingelijst gedicht achter
glas (Van Dijk).
Twee koektrommeltjes,
lege glazen jampot
met blikken schroefdeksel (I. BoilebakkerVink, Dordrecht).
Blikken 'Paula'-bus met origineel papier aan
buitenzijde (J. Breur).
Melkbus (50 Itr.) met opschrift 'A.C.StolkHardinxveld' (Aan de Wiel- Groeneveld).

log (A. Kazen-Stout).

dozendrager (H. van Zoest, Kinderdijk).
* Lasapparaat voor lintzagen merk 'Ideal',
Iintzaag-zetmach ine, Iintzaag-sl ij pmach ine
(De Jong).
* Duitse jute zak met opdruk 'H.Verpfl.-1943'
(Hagenaar).
* Twee haarhamers, twee dissels, drie bietenstekers, drie haalmessen, breeuwijzer, klugt,
haarpen, houten rol en ijzeren onderdelen
van een hoepmakersmachine en een kapmes (De Ruiter).
* Hakmes, rijshaak, spookschaafje, schrobzaag
(Van der Plas).
* Soldeerijzer, soldeerapparaat, smidstang,
hoefijzer (op scherp) en een schilijzer (A.
Mekenkamp).
* Drie smidstangen, rasp, twee vijlen, houten
hamer, steekpasser, timmermanskist,
schrobzaag, twee tafelmessen, vier houten
booromslagen, twee hout/metalen booromslagen, twee handzagen, katrol met haak,
twee lepelboren, twee spiraalboren, drilboor, gutsbeitel, katrol, zes breeuwijzers,
houten lineaal, schroevendraaier, drie hakbeitels, steekbeitel, guts, stalen krompasser,
klugt, drie blokschaven, twee houten zwijhaken, marlspijker (tuigmaker), winkelhaak,
ratteklem, doos met 29 boren, twee kruishouten, drie kuikenboren, twee breeuwhamers, steeksleutel, boorhandvat, voorloper
(Historische Vereniging West-Alblasserwaard).
* Bossingschaaf, lepelboren, ratelboor, boortje en pennetje (J. Drent, Rotterdam).
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In bovenstaande lijst komen schenkingen voor,
die al enkele jaren terug zijn gedaan. Ze werden toen gebracht in het museum, waarna ze
voorlopig werden opgeborgen, omdat er -noggeen geschikte depotruimte
was. Die is er nu
wel, zodat er kan worden gewerkt aan een
inhaalactie wat het registreren van alle goederen betreft. Dit gebeurt daar door onze leden,
de heren P. Boer en Joh. de Jong. De schenkingen die u in het Historisch Informatie Centrum
heeft afgegeven worden wel direct verwerkt en
in de computer opgeslagen.
ALGEMENE

LEDENVERGADERING

De vergadering bestond, zoals gebruikelijk, uit
twee gedeelten. Een lezing voor de pauze en
het officiële deel daarna. De opkomst was
goed en het onderwerp, de hennepteelt, bleek
in een grote behoefte te voorzien (de hennep
zelf ook weer, zo lezen we regelmatig in de
krant; maar dat is wat anders).
Omdat de spreker niet alleen de algemene his-

torie behandelde maar voor een belangrijk
deel zich toespitste op de vroegere werkwijze
in Zuid-Holland kwam het onderwerp dicht bij
huis. Na de lezing beantwoordde de heer
Hoogendoorn diverse vragen zodat de lezing
geslaagd en leerzaam was.
Na de pauze volgde de officiële ledenvergadering. De bekende agendapunten werden vlot
afgewikkeld.
Bijzondere aandacht werd nog besteed aan het
afscheid van bestuurslid de heer drs. P. den
Breejen.
VERTREK DRS. P. DEN BREEIEN

Eigenlijk klopt 'de kop' boven dit artikel niet.
Gelukkig gaat Piet den Breejen niet helemaal
" weg bij onze Historische Vereniging. Wel is hij
geen bestuurslid meer, zoals reeds in het vorige blad is vermeld. Tijdens de voorjaarslezing
heeft onze voorzitter namens het bestuur zijn
erkentelijkheid uitgesproken voor hetgeen de
heer Den Breejen voor de vereniging heeft
gedaan en nog steeds doet. De lijst van verdiensten bleek zeer omvangrijk! Aan de heer
Den Breejen is dan ook de penning van de
vereniging uitgereikt. Gelet op het hartelijke
applaus uit de zaal bleek wel dat de sympathie
voor hem zich niet beperkt tot het bestuur. Wij
wensen Piet nog veel plezier in Utrecht en
hopen nog lang van zijn kennis gebruik te
mogen maken. Gelukkig blijft dit nieuwe erelid
nog gewoon zijn winkeldiensten in ons Historisch Informatiecentrum meedraaien. Ook blijft
hij actief op het gebied van de genealogie en
heeft hij .reeds een volgende publikatie in
voorbereiding.
Dat de kontakten er nog steeds zijn, blijkt ook
uit een bezoek dat het bestuur (met wederhelften) op 1 oktober jl. aan Utrecht heeft
gebracht. Den Breejen had hen uitgenodigd
voor een stadswandeling en na afloop genoten
zij van een aangeboden koud buffet.
EXCURSIE NAAR HET ARCHEON

Op 28 mei j.1. werd de traditionele voorjaarsexcursie gehouden. Dit jaar stond het Archeon
te Alphen aan de Rijn op het programma, een
uniek archeologisch themapark.
De bedoeling van dit park is het verleden door
middel van reconstructies tot leven te roepen.

Zo zijn er drie thema's ontwikkeld, de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. In
het park zijn zo'n 100 zogenaamde 'archeotolken' (waarvan er inmiddels 16 wegens bezuinigingen moesten worden ontslagen) aanwezig,
die historische activiteiten verrichten en vragen
van de bezoekers beantwoorden.
Het was werkelijk een schitterende excursie.
Ook het weer was alleszins redelijk. Dat de Historische Vereniging er niet alleen voor senioren
is bleek wel uit de diverse jongelui die er deze
dag bij waren. Ook zij vonden het Archeon
interessant, wat bleek uit 20e eeuwse kreten
als 'gaaf' en 'tof'.
OPENING

SMEDERIJ EN WAGENSCHUUR

Kort na het verschijnen van het vorige mededelingenblad is in nauwe samenwerking met
de besturen van Museum de Koperen Knop de
door ons gebouwde smederij met wagenschuur officieel geopend. Daarbij waren alle
direct betrokkenen uitgenodigd. Om u een
klein stukje van de sfeer te laten meeproeven
volgen onderstaand enkele gedeelten van de
speech, die onze voorzitter bij deze gelegenheid heeft gehouden.
Dames, heren.
Koperen

Hartelijk

welkom

Knop. Zo beginnen

deze zolder.

Vanavond

zijn

in Museum

de

veel speeches hier op
we echter

bij elkaar

voor een niet-alledaagse gebeurtenis, iets waar
een aantal onder ons al meer dan vijf jaar naar uit
hebben gekeken. Daarom is het voor mij als voorzitter

van de Historische

Giessendam
komen

een

Vereniging

bij deze officiële

van de smederij

Hardinxveld-

grote eer u hier te mogen verweloverdracht

en opening

met wagenschuur.

Toen wij als Historische Vereniging eind 1988 de
complete inventaris van de smederij uit GiessenOudekerk van mevrouw Lakerveld en haar kinderen aangeboden
kregen, was er helemaal nog
geen museum de Koperen Knop. Pas op 20 september 1989 werd het museum officieel geopend
door één van de leden van onze vereniging,
de
toenmalige

minister

Deze huidige

van

kroonprins

WVc,

van politiek

(dingen

kunnen

opening

ons een boodschap

bleau schreef
samenleving'!

veranderen;
hij de tekst

Elco

redactie)

Brinkman.
Nederland
gaf bij deze

mee: Op een tegelta'Zorg

samen

voor de
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ons te vinden.

Vanuit alle windstreken

komen
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in grote getalen. Kortom: er gebeuren
Koperen Knop soms wonderen.

hier bij

de

Eén van die wonderen

gaan we straks met elkaar

de aannemer eind oktober het gebouw opleverde was het de taak van de
Historische
Vereniging om ervoor te zorgen dat
deze aanwinst werd ingericht met de destijds in
bruikleen gekregen materialen en met de wagens,
officieel

openen.

Nadat

die al jaren op een passende huisvesting wachtten.
Wat dat inrichten
echt inhield weten maar een

De depotruimte

op de zolder boven de wagenschuur.

Dat wij met elkaar wat De Koperen
tot nu toe geslaagd

daarin
half

museaal

hebben

Nederland

steen

en been

wij hier in Giessendam

pessimisme.

In alle opzichten

een landelijke

terugloop

weinig

Tot ver over

tot
Van

in het aantal museumbe-

de landsgrenzen kent men de Kopede afgelopen weken weer

Dat bleek

overduidelijk:

serwaard aan een vooraanstaand

wij inforde Alblas-

Italiaans

tijd-

schrift.
2. Twee weken

terug

kregen

de hoepelmakerij

in

achter De Koperen Knop twee medewerkers
het volgende

week te openen

van

Park Archeon

in

de Rijn praktische les in het maken
van hoepels. Ze vertrokken met de opgedane
aan

kennis, een overcomplete

snijbank,

een

hoep-

en de nodige bossen hoepels.
3. Een week terug was het bestuur van de Oudmakersmachine

heidkamer

van Nieuwerkerk

aan den ijssel hier

omdat zij een museum in een voormalige boerderij wilden starten. Dit was de zoveelste keer
dat wij als referentie werden genoemd
Museumfederatie
van Zuid-Holland.
Men

kent

vinden;

ons, museaal Nederland

wij vervullen

Maar wat belangrijker
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vaste groep

fijne

was er elke

en elke zaterdag te vinden.

Knop.

kwijt

Ik heb een oude smid eens horen

dat in zijn beroepstak

voorkwam.

Een smid

in zijn werk.

vrijwel

geen stress

kan zijn agressie

volkomen

Een paar harde slagen

op het

en je voelt je een heel ander mens! Ik
de afgelopen weken diverse keren gezien dat
iemand een hamer in de hand nam en schichtig

aambeeld
heb

rondkijkend

er even enkele harde slagen

het aambeeld
We

behalve

gekregen

mee op

gaf ....

beschikken

tevens

over

onze eigen

het Boerenwagenmuseum

een

wagenschuur,

wagens

ook een van

te Buren

in bruikleen

staat evenals een van de
'Oud Gorcum' in bruikleen
gekregen

boerenwagen

vereniging
arreslee.

Maar er zijn nog twee belangrijke aanwinsten: Op
de zolder boven de wagenschuur is een schitterende depotruimte gemaakt, waar alles zeer overzichtelijk kan worden opgeborgen.
En boven de smederij

is een uitstekend

werkplaats
umbesturen

een
vergen,

restauratie-

wij als gezamenlijke

prioriteitenlijst

waren heel wat wensen
vele jaren

geoutilleerde

om jaloers op te worden!

ingericht,

Twee jaar terug hebben

muse-

opgesteld.

en de verwezenlijking

zo dacht iedereen

toen.

twee jaar later, is bijna heel de lijst afgewerkt!
hebben

dit onlangs

met verwondering

Er
zou
Nu,

We

geconsta-

je met organiseren, coördineren, nuchter denken, zakelijk zijn en vooral de
handen uit de mouwen steken. Samenwerken en
ieders deskundigheid
uitbuiten. Niemand voor de
teerd.

ons te

uren,

project.

Het resultaat mag er zijn: Een prachtige smederij.
Het is in veel opzichten een aanwinst voor de

waarin

1. Via bemiddeling
van de VVV leverden
matie en dia's over het museum en

Alphen

uren!

zeggen

reden

door enkelen heel veel uren

omvangrijke

gedenkwaardige

klaagt,

gaat het goed.

in

uren,

Koperen

men kennen wij niet. Wij zijn wijd en zijd bekend.
ren Knop.

dit

Terwijl

zoals de pers begin dit jaar melding
merken we hier niets. Financiële proble-

zoekers,
maakte,

Er zijn

gestoken

woensdagavond

Knop betreft

zijn is duidelijk.

paar mensen.

Zoiets realiseer

voeten gaan lopen.

Helpen

en geholpen

worden.

De juiste mens op de juiste plaats. Pas een gulden

uitgeven als je een daalder in de hand hebt. Dat is
de mentaliteit van de Alblasserwaarder, dat is de
kracht van De Koperen Knop!
Het nieuwe gebouw, dat geheel is neergezet op
initiatief van de Historische Vereniging, is ook
door deze organisatie van begin tot eind gerealiseerd. Dit betekent dat deze vereniging in navolging van haar grondlegging dit museum opnieuw
een belangrijke impuls heeft gegeven.
En wat voor een impuls.

en haar kinderen,

die ons de smederij-inventaris in
langdurig bruikleen hebben afgestaan.
Dan de museumbesturen,
die hun medewerking
gaven om op het terrein van het museum een
gebouw neer te zetten. En die vanaf nu voor de
taak staan om het gebouw te onderhouden
en te
beheren.
In de derde plaats dank ik het gemeentebestuur
voor hun medewerking.
Het bleek niet eenvoudig
<Jm voor onze wensen een bouwvergunning
af te
geven.
Ten vierde dank ik de aannemer, met diens medewerkers en de onderaannemers.
Het was een uit-

daging, zo'n gebouw neerzetten
van rond de
eeuwwisseling. Luc Visser & Koen de Koning durfden het aan. Het resultaat mag er zijn.
In de vijfde plaats heel veel dank aan iedereen die
het geld voor de bouwen
inrichting beschikbaar
stelde. Over wie het hierbij onder andere gaat
kunt u zien op het bord in de smederij, net links
van de deur, waarop de hoofdsponsers staan vermeid. Diverse fondsen, overheden, bedrijven en
particulieren waren binnen de kortste keren bereid
om te financieren. Allen heel hartelijk dank voor
het in ons gestelde' vertrouwen. Als u straks de
smederij met wagenschuur gaat aanschouwen zult
u zien dat uw geld goed terecht is gekomen.
Ten zesde heel veel dank aan de vrijwilligers. Ik
moet hierbij enkele namen noemen, omdat er elf
mensen zijn, die wel een heel bijzondere taak hebben vervuld. En dan denk ik aan die vrijwilligers,
die ook kwamen als ze niet werden gevraagd. En
die, als ze een keer niet konden komen, 's avonds

Een aanwinst in de smederij.

Ik wil iedereen, die betrokken was bij dit omvangrijke project danken voor hun inbreng, hun enorme inzet en vooral hun doorzettingsvermogen.
Graag wil ik daar nader op ingaan. Ik heb namelijk zeven groepen te bedanken. Zeven, het getal
van de volheid.
In de eerste plaats natuurlijk

mevrouw

Lakerveld

wat onrustig naar bed gingen. Zij kenden hun verantwoordelijkheid
ten volle. Vandaar dat ik hen
met name ga noemen:
jan Dubbeldam, Arnold de Haan, jaap van Houwelingen, johan de jong, Gerrit Ambachtsheer,
Piet Boer, de gebroeders Wemmers, jaap de Ruiter, Teunis Dubbeldam en jan van der Plas.
Daarnaast waren er nog tal van anderen, die op
onregelmatige
tijdstippen meewerkten.
Wat hadden wij zonder jullie allen aangemoeten?
Wat
moet een museum zonder vrijwilligers? Hartelijk
dank, ook aan de thuisblijvende
gezinsleden.
Vrouwen en kinderen zagen soms met lede ogen
aan dat 'De Knop' die avond of die dag voorrang
had.
En in de zevende plaats dank aan het beheerdersechtpaar, de suppoosten en de andere vaste vrij17
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willigers van het museum. Dank voor het begrip
en de tolerantie, voor de vele 'sloten' koffie, voor

de goede woorden. 'Zorg samen voor de samen-

!

leving' is bewaarheid!
Er zal nog best wat keren een beroep worden
gedaan op menigeen. Er moet nog het nodige
gebeuren. De hoefstal moet nog herbouwd, de
wagens moeten nog worden gerestaureerd, en er
moet nog het nodige straatwerk gebeuren. En
liefst zo snel mogelijk, want de stenen liggen er al
klaar voor. Dat hebben we tussendoor ook nog
even geregeld!
Met de Stichting Eigenaren van de Koperen Knop
moeten er nog wat nadere afspraken over gebruik
en beheer worden vastgelegd. Klimaatservice
heeft in de persoon van de heer Vliegenthart toegezegd voor de eerstvolgende herfst het gebouw
van een optimale verwarming te zullen voorzien.
En dan zijn er nog heel veel dingen te doen, die ik
u zal besparen. Hier bij De Koperen Knop ben je
nooit klaar. Er blijft altijd nog werk liggen. Dat
klinkt misschien wat negatieFr maar eigenlijk is het
juist positief want het bezit van de zaak is het eind
van 't vermaak!
NAIAARSLEZING

Op 27 september jl. vond de jaarlijkse najaarslezing plaats. Bijna honderd leden en enkele
tientallen belangstellenden waren getuige van
de presentatie van deel 28 in de Historische
Reeks.
Voorafgaand aan deze presentatie lichtte de
heer C. de Ruiter de door hem samengestelde
publikatie toe, waarbij hij memoreerde aan de
schrijnende toestanden, die de armoede nog
erger maakten.
Na de pauze werd door de Stichting Dorpsbehoud een aantal dia's getoond van voornamelijk verdwenen panden in onze gemeente. De
heer H.A. de Kok gaf hierbij een toelichting.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde
avond.
OPRICHTING
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VERENIGING

OPEN MONUMENTEN

Op 11 augustus jl. vond de oprichting plaats
van de landelijke 'Vereniging Open Monumenten'. De doelstellingen van deze nieuwe vereniging zIJn:
Het verbreden van het draagvlak van de
monumentenzorg.
- De materiële resten van ons verleden toegankelijk maken.
Monumenteneducatie en -informatie voor
een groot publiek stimuleren.
Externe financiering aantrekken.
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de vereniging: Prinsenhofsteeg 10,
1012 EEAmsterdam, telefoon 020-4205557.

Peulenstraat

-

Nederhardingsveld

RECENSCIES
GRIENDUILEN

EN BAGGERBOEREN

Onder deze titel verscheen er van B. Lissen-

, 't

burg een uitvoerige brochure over twee wat
we Sliedrechtse basisberoepen zouden kunnen
noemen. Na een korte inleiding over het
griendwerk met al zijn bijkomstigheden,
wordt in een aantal artikelen de geschiedenis
van het baggeren verhaald. Daarbij neemt de
auteur de lezer mee naar de plaatsen waar de
Sliedrechtse baggeraars belangrijke klussen
hebben geklaard. Voor veel van de inwoners
van Hardinxveld en Giessendam zullen in dit
boek herkenbare elementen zitten. Immers,
ook zij hielden zich vaak bezig met de baggerwereld.
Oudheidkundige

MOORD

Vereniging Sliedrecht - 74 pag, - illustraties - f 8,75

IN DE ALBLASSERWAARD

Een boek schrijven over een ware gebeurtenis,
dat niet tot de categorie studieboeken
behoort, is niet zonder risico. Een roman
schrijven over een gebeurtenis, die dertig jaar
terug plaats vond, kan heel gevaarlijk zijn.
Auteur J .W. Klijn heeft dit opgelost door een
deel van de informatie op ficties te laten
berusten. Toch komt het boek op mij zo Giessendams en zo Alblasserwaards over dat ik me
bij het lezen telkens afvroeg wanneer die ficties nu aan bod kwamen. Het boek gaat over
de moord op veevoederhandelaar Arie Blokland, een Giessendammer van geboorte. Hij
en zijn Hardinxveldse vrouw Wil van Mill vormen naast de gefingeerde moordenaar de
hoofdpersonen. Klijn heeft kans gezien er een
goed boek van te maken. Eerlijk en recht door
zee, zoals een Alblasserwaarder betaamt. Het
goed leesbare .boek krijgt in mijn boekenkast
zeker een vaste plaats bij de streekboeken. En
ik weet reeds nu dat ik het later nog eens zal
herlezen. Alleen moet ik eerlijkheidshalve
opmerken dat de drukker wat slordig is omgesprongen met de gezette tekst. Het boek was
zeker meer waard geweest. Maar ondanks dit
beveel ik het van harte bij u allen aan.
204 pàg. - enkele illustraties - Uitgeverij Gebr. Koster ISBN 90 55510114

- f 24.50

DE KLOK VAN GIESSEN-OUDEKERK

Een bundel verhalen en gedichten uit de
Alblasserwaard van de hand van Hans Mout-

haan. Een alleraardigste verzameling met
bekende en minder bekende oude verhalen,
zoals 'De klok van Giessen-Oudekerk', 'Gras is
een waterplant',
'De ondergang van het
Donkse klooster', Beatrix van Kinderdijk' en
vele andere. Interessant en zeer lezenswaardig!
80 pag. - Uitgeverij De Groot Goudriaan - ISBN 906140

3588 -

f 17,95

GROTE KERK EN TOREN

In de Gorcumse monumentenreeks verscheen
onlangs een interessant boekwerkjeover de
pas gerestaureerde grote kerk van Gorcum.
Het is geschreven door stadsarchivaris A.j.
Busch en schetst een beeld van de bouw, de
ontwikkeling en het interieur. Natuurlijk worden hierbij de graven, de klokken en het orgel
niet vergeten. Wij bevelen het van harte bij u
aan. Het is verkrijgbaar bij de Gorcumse boekhandels, de VVV en Museum 'Dit is in Bethlehem'.
36 pag. - Uitgeverij: Stichting Merewade - ISBN 90 7054 409 1 f 12,50

Omslagfoto 'Grote kerk en toren'.

OP DE LEUGENBANK

-

Verhalen van de rivier
Van de heer P. Verhagen verscheen een bundel verhalen, die veelal gericht zijn op BovenHardinxveld.
Het zijn stuk voor stuk verhalen, die de auteur
zelf van oude mensen heeft gehoord en waarvan hij aantekeningen heeft bewaard.
De lezer zal er veel herkenbare zaken in tegenkomen.
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De unieke foto's vormen een welkome aanvulling!
96 pag, - geïllustreerd - Uitgeverij De Stroombaan -

I
i,

L

ISBN 908019

931 1 - f 23,50

EENHEID EN SCHEIDING·
Historische schetsen van Molenaarsgraaf
en Brandwijk
Bij onze zustervereniging 'Binnenwaard' verscheen ter gelegenheid van het 750 jarig
bestaan van Molenaarsgraaf een uitgave over
de facsinerende geschiedenis van beide
genoemde dorpen.
Tal van onderwerpen komen hierin aan de
orde: Bodemgesteldheid, waterhuishouding,
molens, overstromingen, heerlijke rechten,
rechtspraak, landbouw, beurtvaart, onderwijs,
kerkgeschiedenis en nog veel meer. Aan te
bevelen!
260 pag, - geïllustreerd - Uitgeverij Stichting Publikaties
Binnenwaard - ISBN 907213

4060 - f 35,00

Net boven de Buurt is nog steeds een 'leugenbank'.
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AANKONDICINCEN
DE SCHOONHEID VAN DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN EN RIJNMOND
Ton Land maakte de schitterende foto's en
schreef de korte teksten van dit mooie kijkboek.
Een prima kado voor iemand die weinig van
lezen houdt, maar die u toch een boek wil
geven.
80 pag.. - geïllustreerd (kleur) - Uitgeverij !cob ISBN 90 61136970

- f 25,00

ROMEINS NEDERLAND - Archeologie en
geschiedenis van een grensgebied.
Een zeer lezenswaardig boek over de tijd dat
de Romeinen een deel van ons land bezochten. De auteurs S.G. van Dockum en E.j. van
Ginkei behandelen achtereenvolgens de problemen van de wateroverlast, de uitbreiding
van het rijk, de veldtochten, de wegenstructuur, het soldatenleven, economische zaken, de
religie en cultus, opgravingen en het einde van
de Romeinse tijd.
160 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij KosmosISBN 90215

2079 6 - f 24,90

DE CULINAIRE KRUIDENTUIN VAN HET
OPENLUCHTMUSEUM
Over de geschiedenis en het gebruik van kruiden in de oudnederlandse keuken gaat een
fraai ogend en zeer interessant boek dat tevens
voorzien is van recepten.
Van tal van kruiden en enkele oude groentegewassen worden de kenmerken vermeld, evenals het voorkomen en de bijzonderheden, de
teelt en het gebruik.
152 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij Tirion ISBN 90 51214758

- f 29,50

KUNST EN KOKEN RECEPTEN UIT DE GOUDEN EEUW
Een oorspronkelijk in het Engels verschenen
boek (auteur Gillian Riley), waarin aandacht
wordt geschonken aan de keuken van de Gouden Eeuw.
De lezer zal er veel zaken in tegenkomen, die
thans nog deel uitmaken van culinair Nederland.
Met recepten en veel details van schilderijen.
96 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij Thoth ISBN 9068680900

- f 34,50

Voorbereidingen

voor de gondelvaart.

TUSSEN NEUS & LIPPEN Het hoe en waarom van geur en smaakHet
is een leuke gewaarwording om iets wat je
dagelijks -veelal zonder het te merken- ervaart,
eens in historisch perspectief geplaatst te zien.
In dit alleraardigste boek van Jojanneke CIaassen vindt de lezer tal van herkenbare zaken,
die zo dicht bij hem staan, dat ze totnutoe niet
waren opgevallen. Pasals de zintuigen geur en
smaak wegvallen ervaart men hoe belangrijk
ze zIJn.
152 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij Tirion ISBN 905121

3751 - f

0
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HUIZINGA'S SPREEKWOORDEN EN
GEZEGDEN
Alles heeft een geschiedenis. Ook onze spreekwoorden en gezegden. Een van de bekendste
werken, waarin de herkomst en verklaring
hiervan wordt gegeven, is het boek van Huizinga dat in 1965 verscheen.
Thans is er een aangevulde en bijgewerkte editie verschenen, waarin de lezer de achtergronden kan vinden. Zo is de uitdrukking 'hard
tegen hard gaan' afkomstig van het graanmalen, waarbij beide molenstenen de graankorrel
fijnmalen. 'Potjeslatijn' is ontleend aan de
medicijnflesjes, waarop op vroeger -voor leken
onbegrijpelijke- taal (Latijn) stond. En 'voor
schobberdebonk lopen' is niets anders dan
leven van het schobben (= afkluiven) van de
bonken ( = beenderenL dus trachten op
andermans zak te leven.
21

Een prachtboek voor iedereen die onze taal
weet te waarderen!

Dit boek gaat over de produktie en over de
afzetmarkt.

764 pag. - Uitgeverij Tirion - ISBN 90 5121 443 X - f 99,50

178 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij Verloren ISBN 9065503722

- f 39,00

RUIMTELIJKE ORDENING
Ergens wonen is de normaalste zaak van de
wereld. Waarom we in een bepaald huis
wonen weten we. Maar waarom dat huis op
die plaats is gebouwd is vaak niet bekend. Dat
alles heeft te maken met de ruimtelijke ordening. Over de ontwikkelingsgang van de ruimtelijke ordening in Nederland gaat dit boek.
Het schept een beeld van de vele normen die
in de loop van de achter ons liggende decennia golden voor het ontwikkelen van uitbreidings- en later bestemmingsplannen. Lezenswaardig!

BIER! - Geschiedenis van een volksdrankEen prachtig boek over een volksdrank, waarin
de oorsprong en de techniek van het brouwen
worden behandeld. Achtereenvolgens komt de
invoer van bier uit het buitenland aan de orde,
de Hollandse brouwnijverheid,
drinkgerei,
biersoorten in vorige eeuwen enzovoort. Aan
te bevelen voor iedereen die geïnteresseerd is
in de geschiedenis of die een liefhebber is van
een glas bier. Het is zowel in paperback- als in
gebonden uitvoering verkrijgbaar.

288 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij Het Spectrum -

ISBN 906707343

ISBN 902743055

156 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij De Bataafse Leeuw 1 - f 36.00 (paperback)

1 - f 49,50

OP PAD .....
HANDBOEK ANTIEK
In deze goed verzorgde uitgave, die is samengesteld door Frans Dony, wordt aandacht
geschonken aan tal van facetten van antiek.
Aan de orde komen achtereenvolgens meubels, porselein, aardewerk en steengoed, goud
en zilder, sieraden en emaillewerk, brons,
koper en ijzer, tin, oosterse tapijten, klokken
en horloges en glas en tenslotte is er een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan varia, waarin
ook aandacht wordt geschonken aan grootmoedersantiek en volkskunst.
320 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij Tirion ISBN 90 5121 121 X - f 59,50

liS & WEDER - Over ijspret en ijsdrama's
Op de achterflap van dit boek staat vermeld:
'Nederlanders hebben iets met ijs. Al eeuwenlang. Als het vriest ontdooien ze. Ze vieren kermis op het ijs...'. Daarmee is met een paar
woorden de inhoud van het boek weergegeven. Een echt Hollands boek!
144 pag. - Uitgeverij BZZT6H -ISBN 906291

750 X - f 19.90

DE DELFTSE POTTENBAKKERSNERING IN
DE GOUDEN EEUW (1575-1675)
Rond 1600 kende Delft tal van pottenbakkerijen. Hier maakte men rood pottengoed, dat
vooral werd gebruikt om in te koken, uit te
eten of te drinken.
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Dit jaar verschenen de eerste twee delen in de
reeks 'Op pad .....'. Zowel 'Op pad in de Middeleeuwen' als 'Op pad met de Romeinen'
werden samengesteld door Els Lems. Twee zeer
toegankelijke boekjes, die de onderwerpen per
provincie behandelen.
96 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij Fibula ISBN 902696

3696 en 90 2696368 8 - f 20,00 per deel

MAAK UW EIGEN STAMBOOM Handboek voor genealogie en heraldiek
Het samenstellen van een eigen stamboom is
voor velen een fascinerende bezigheid. In dit
boek, dat ook is voorzien van een werkschrift,
legt genealoog Gerard van de Nes in zeer
begrijpelijke taal uit waar u voor uw gegevens
terecht kunt. Ook de problemen waar u mee te
maken kunt krijgen worden beschreven, waarbij diverse oplossingen worden aangedragen.
178 + 32 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij Tirion ISBN 90 51214634

HET ONBEKENDE VADERLAND De repatriëring van Indische Nederlanders
Onder redactie van Wim Willems en Leo Lucassen verscheen een boek over de vele uit Indië
afkomstige Nederlanders, die tussen 1945 en
eind jaren zestig naar ons land kwamen.
184 pag. - geïllustreerd - Uitgeverij SDU ISBN 90 1206 7006 - f 29.90

STICHTINC

DORPSBEHOUD

Een jaar na de oprichting van onze vereniging
werd de 'Stichting Dorpsbehoud HardinxveldGiessendam' in het leven geroepen. Aanleiding was de dreigende sloop van Buitendams
4, het pand waarin thans ons bestuurslid
Arnold de Haan woont en waarin het Historische Informatie Centrum is gevestigd. In de
loop van de tijd raakte de stichting wat uit het
beeld van het publiek. Toch bleef de stichting
actief op allerlei terreinen.
Het is de bedoeling dat de activiteiten van
deze stichting vanaf nu regelmatig in het
mededelingenblad verschijnen.

(vertegenwoordiger
Historische Vereniging),
H.A. de Kok, E. van Lopik, j. Muilwijk (secretaris) en D.e. Strop.

Het bestuur van de Stichting Dorpsbehoud
wordt gevormd door:
M. Boogaard-de Mik, J.e. Borsje (voorzitter),
1. Groeneweg (penningmeester), D.J. de Jong

-

Bijhouden van een zeer uitgebreid
dia-archief

-

Deelneming in de gemeentelijke
Monumentencommissie

Een overwoekerd

schuurtje,

De afgelopen jaren heeft de stichting zich
beziggehouden met de volgende onderwerpen:
- Groenvoorziening Parallelweg
- Aanleg Betuwelijn
- Dijkversterking
"
(w.o. zitting in de dijkcommissie)
Aanbrengen bordjes op monumentale
panden
- Sluis in de Peulenstraat

dat tot voor kort achter het gesloopte

pand Peulenstraat

7 stond.
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MUSEUMNIEUWS
LUSTRUMEXPOSITIES

De Koperen Knop bestond op 20 september jl.
5 jaar. Een gebeurtenis die is herdacht met
twee grote exposities. Op de zomerexpositie,
getiteld 'Het Portret', waren schilderijen te zien
van tal van bekende kunstenaars, zoals Karel
Appel, Marte Röling, Gijs Voskuijl, Isaäc Israels,
Lucebert en vele anderen. De expositie oogste
een groot aantal bezoekers en veel waarderende woorden. Met deze expositie heeft De Koperen Knop zich nog meer een naam gevestigd
en mag zij zich erin verheugen dat zij behoort
tot de belangrijkste kleinere musea van ons
land! De tweede lustrumexpositie is van historische aard en gaat over oude fruitrassen. De
titel is 'Appels en Peren - oude fruitrassen'.
Dankzij een groot aantal bruikleengevers, waarbij de Natuur- en Vogelwacht 'De Vijfheerenlanden' als belangrijkste geldt, kon een expositie worden ingericht, die klonk als een klok.
Menig landelijk tijdschrift van naam kondigde
de expositie aan. En dat was aan het bezoek te
merken. Zeer velen kwamen af op de fruitsoorten van weleer. Kijkend, proevend en kopend
bezochten velen uit binnen- en buitenland De
Koperen Knop.
KOMENDE

EXPOSITIES

Van 5 november t/m 10 december 1994 is er
een kunstexpositie van de kunstenaar Frank
Nix, de ontwerper van het nieuwe Sliedrechtse
oorlogsmonument. Van hem zijn schilderijen
en beelden te zien. Van 17 december 1994 t/m
4 maart 1995 vindt in De Koperen Knop een
expositie plaats over antieke speeldozen. Dan
zijn er tal van varianten te zien uit de collectie
van een particuliere verzamelaar.
Rond 5 mei 1995 zal het museum aandacht
schenken aan de 'vijftigste bevrijdingsdag'. De
basis voor deze expositie wordt gevormd door
herinnerings- en herdenkingsmaterialen, die
kort na 5 mei 1945 en regelmatig op kroonjaren (1950,1955,1960
enzovoort) op de markt
verschenen. Het museum zoekt nog bruikleengevers die iets uit hun verzameling willen
afstaan. Telefonische reacties: 01846-15094.
SCHOONMAAK

EN RENOVATIE

Zoals in het vorige blad al werd aangekondigd,
is het museum in september twee weken geslo24

ten geweest. In die weken is er verschrikkelijk
veel werk verzet. Nadat een stucadoorsbedrijf
een aantal muurgedeelten had gerestaureerd
was het de beurt aan een schoonmaakploeg,
die het gehele hoofdgebouw van boven tot
beneden onder handen nam. De gemiddelde
leeftijd van de zich hiervoor aanmeldende vrijwilligers voor deze klus was opvallend hoog,
maar de uitvoering van de taken hebben daar
zeker niet onder geleden.
\

HOEFSTAL GEBOUWD

Begin september werd de smederij bij de Koperen Knop voorzien van een hoefstal. Vroeger
waren dergelijke gebouwtjes te vinden bij elke
smederij. Oorspronkelijk stond de hoefstal vaak
binnen, maar omdat er later ruimte nodig was
voor nieuwe apparatuur (in ons geval de electrische smederij) verdwenen ze vaak naar buiten. Dit gold ook voor de smederij in GiessenOudekerk. Het boven de grond staande
gedeelte van de hoefstal hadden we destijds al
meegenomen. Wat in de grond had gestaan
was nagenoeg weggerot. De ontbrekende
onderdelen zijn er bijgemaakt, waarna de hoefstal (ook wel travalje genoemd) voorzien is van
een pannendak, om de invloed van (zure)
regen zoveel mogelijk te beperken. Op open
monumentendag (10 september jl.) werd het
gebouw officieel in gebruik genomen. Echter
niet voor het beslaan van paarden. Dat gebeurde naast de hoefstal, omdat zowel de beschikbare paarden als de hoefsmid niet meer
gewend waren om in een dergelijk gebouwtje
te werken.
De herbouw van de hoefstal is in volle gang.

NATUURLIJKE

HISTORIE

In aansluiting op de elders genoemde expositie 'Appels en Peren' in Museum De Koperen
Knop, zullen we deze keer de oude fruitteelt
belichten. De tijd van het jaar speelt hierbij
eveneens een rol.
DE STERAPPEL

Dit is één van de bekendste en zeker het
meest tot de verbeelding sprekende appelsoort uit de hoogstamcultuur. Men noemt
deze appel ook wel Sterreinette, Renette
Etoilée en Pomme de (oeur. De appel stamt
uit circa 1830 en kwam voor het eerst in ZuidLimburg voor. De benaming heeft veel verklaringen. De op de appel voorkomende gele
stervormige plekjes (= lenticellen) zijn daarbij
het aannemelijkst. Een andere verklaring is de
stervormige rode verkleuring van het vruchtvlees rondom het klokhuis. Een derde verklaring is dat de appel na het plukken (deze is
dan nog groen) op stro moet nakieuren in het
maanlicht, dus onder een sterrenhemel. Dit
nakieuren gebeurde in de boomgaard onder
de boom, waarbij de vruchten regelmatig
(door de kinderen) moesten worden omgekeerd. Gelukkig is de sterappel weer in toenemende mate verkrijgbaar. Het knappende
vruchtvlees smaakt lichtzuur en heeft na een
lange bewaar-tijd een heel specifiek aroma.
Die smaak roept bij velen nostalgische herinneringen op.
(Uit: 'Hoogstamnieuws'

jrg 3 nr. 4)

In Hoornaar en omgeving was het appelras
Tintelton bekend, een kokervormige vrucht.
In die omgeving werd ook de appel Hoblokemp gekweekt, door het driemanschap Van
Hoven, Blokland en Kemperman.
Ook is er een appelsoort, de Zoete Grauwe
Holaart, die ook bekend staat onder de naam
'Gorinchemse'.
In de archiefstukken van de Eerste Gorcumse
Veiling staat vermeld dat er regelmatig prijzen
werden gehaald met de aangevoerde fruitsoorten.
(Deels ontleend aan onderzoek door de heer H.A. de Kok)

60 lAAR ZUIDHOLLANDS

LANDSCHAP

In 1994 bestaat de Stichting Het Zuidhollands
Landschap 60 jaar. Een feit om even bij stil te
staan. Deze stichting houdt zich bezig met het
aan-kopen en beheren van waardevolle gebieden. Momenteel bezit de stichting meer dan
70 natuurgebieden. Het gaat hierbij niet
alleen om natuurbehoud, maar ook om de
historische waarde van de gebieden. Dankzij
de stichting kunnen ,wij nog steeds kennis
nemen van landschapselementen, zoals onze
voorouders ze in hun directe omgeving kenden.
.

Het langeveer, dat door de komende dijkverzwaring
zijn langste tijd heeft gehad.
Wie heeft voor de Vereniging nog foto's van dit gebeuren?

APPELS EN PEREN UIT DE STREEK

De laatste eeuwen zijn er tal van nieuwe fruitrassen gekweekt. Ook in de Alblasserwaard en
omgeving werden nieuwe rassen ontwikkeld.
De Gieser Wildeman is hiervan de bekendste.
Deze zeer rood kokende stoofpeer is aan het
einde van de 1ge. eeuw gekweekt door de
heer Wildeman uit Noordeloos. Zowel de kweker als het riviertje de Giessen gaven de kleine
bruingele peer haar naam.
Een goed houdbare grote winterpeer is de
Roem van Altena, kennelijk genoemd naar de
streek van herkomst.
In Peursum woonde een boer, Beut van Vliet,
die de naar hem genoemde Beutjesperen
kweekte. Vanwege de wat vreemde naam werden ze op de veiling aangevoerd als Wijnzuur.
25

DE ROMMELPOT
In het vorige blad noemden we de rommelpot. Aansluitend hierop gaan we op deze traditie iets verder in. Wie kent nog dit 'muziekinstrument',
dat in vroeger tijden werd
gebruikt als begeleiding van een lied.
Door een voorbewerkte varkensblaas over een
pot te spannen en daar een stokje aan te
bevestigen, krijgt met door het heen en weer
bewegen van dat stokje een bepaald soort
geluid.
Waarschijnlijk hebben de Spanjaarden dit instrument in de zestiende eeuw meegenomen
naar de Lage Landen. Via verschillende bronnen kunnen we een beeld vormen hoe de
zeventiende eeuwse rommelpot eruit heeft
gezien: een aarden pot of kruik, ongeveer 20
tot 25 centimeter met een membraan waaraan een stokje zat. Op de hierbij afgebeelde
tekening is te zien hoe deze rommelpot
gemaakt werd.

De rommelpot was niet een instrument voor
iedere dag, maar werd vooral tijdens de vastenavondfeesten bespeeld.
In de achttiende eeuw verdwijnt de rommelpot uit beeld, maar een eeuw later steekt zij
de kop weer op.
Begin deze eeuw tot ongeveer de Tweede
Wereldoorlog werd in deze streek de rommelpot nog gebruikt om op Oudejaarsmorgen
langs de deuren te trekken.
Meestal waren het kinderen die liedjes zongen
terwijl zij zichzelf begeleidden op de rommelpot. De rommelpot werd vervaardigd zoals
vroeger, een pot bespannen met een varkensblaas. Alleen de aarden kruik werd vervangen
door een glazen pot of een blik. Omdat niet
ieder kind een varkensblaas kon bemachtigen,
werd ook wel gebruikt gemaakt van een pot,
bespannen met een katoenen lapje.
Als dat lapje goed werd natgehouden gaf dit
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Maak zelf uw J:Zommelpot
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varkensblaas
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conservenblik
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de blaas in warm water weken

knip de blaas doormidden

maak in het rondhout circa I cm.
van het uiteinde een inkeping
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leg de natte blaas over het stokje

5

bind het bloemistendraad
in de inkeping
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sleving vasl

.
6 span de blaas over de pot. houd het stokje
in het midden en span het elasuek er om
heem

7

circa I dag laten drogen en
wrijf
met een nattehand over hel SlOkje

WAARSCHUWINC
bijna hetzelfde geluid als de met een varkensblaas bespannen rommelpot.
Zo ging het dus op Oudejaarsmorgen:
kinderen trots op hun 'muziekinstument'
gingen
dijk op, dijk af, stoep in, stoep uit om voor de
bewoners hun liedjes met begeleiding van de
rommelpot ten gehore te brengen. Het liedje
dat gezongen werd had niet altijd dezelfde
tekst, soms werd tekst aangepast of werd er
tekst toegevoegd.
De beloning
die zij daarvoor
kregen was
meestal een snoepje, maar soms ook wat
geld, waarschijnlijk
een halve of een hele
cent. Bij de armste mensen werd van het
opgehaald geld soms meel e.d. gekocht om
oliebollen te bakken. Omdat dit uit kerkelijk
oogpunt werd uitgelegd als bedelpraktijken
rees van die zijde ook vaak verzet tegen dit
oude gebruik. Maar ondanks dit verzet gingen
toch op Oudejaarsmorgen
veel kinderen met
de rommelpot op stap.
Het liedje dat meestal in onze omgeving werg
gezongen ging als volgt:
Ik heb zo lang met de rommelpot gelopen
nog geen geld om brood te kopen,
Vrouw geef me dit, vrouw geef me dat
geef me een stuk van het varken zijn gat.
't Varken heef zijn gat gebrand
achter aan zijn staarlje.
Geef me een appel of een peer,
dan kom ik het hele jaar niet meer.
't Hele jaar dat duurt zo lang,
ik wou dat Sinterklaas maar kwam.
Sinterklaasje zoet
geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten
mijn vader mag het. niet weten,
mijn moeder heeft geen geld,
is dat niet slecht gesteld.

WIST U DAT.....
Vroeger in de nacht van 25 op 26 november
volgens oud gebruik arme mensen gratis de
koeien mochten melken. Dit noemde men het
'Sintekatrijn melken', genoemd
de rooms katholieke heiligen.

De laatste tijd zendt 'Louter's Antiquariaat
Boekhandel' te Rotterdam aanbiedingen
rond
om u een kleuren-familiewapen
van uw
geslacht te leveren. Samen met een korte
geslachtsbeschrijving
en een boekje over familiewapens kost dit f. 39,50, plus f. 10,00
porto.
Vanouds voeren adelijke geslachten, staten,
provincies,
gemeenten
en waterschappen
wapens. Burgerlijke
wapens kwamen echter
ook voor bij ijdele regenten, die de adel wilden nadoen. Maar ook kwamen ze voor als
onderscheidingstekens
voor het zegelen
akten en brieven. Als u dus een voorvader

van
had

die regent, notaris, schout of schepen was, is
het best mogelijk dat hij een wapen voerde.
Meestal gaat het hierbij niet om een adelijk
wapen, maar om een zogenaamd persoonlijk
wapen, om zich te onderscheiden van de rest
van de familie. In principe is het goed mogelijk dat iemand zo'n wapen vindt. Maar Louter's
Antiquariaat
levert
echter
complete
onzin! Het boekje is echt en het wapen is
prachtig gekleurd, maqr het bijbehorende verhaal is grotendeels, misschien wel helemaal,
uit de duim gezogen of overgenomen
van
families met een andere naam.
Ook in Gens Nostra, het blad van de Nederlandse Genealogische Vereniging wordt hiertegen gewaarschuwd.
Natuurlijk moet u zelf weten wat u aanschaft,
als u maar niet denkt dat het echt is. Als u iets
over uw voorgeslacht wilt weten kunt u beter
zelf op zoek gaan of dit door een deskundige
laten uitzoeken.
Regelmatig krijgt u in de brievenbus een aanbieding voor een wandbord, waarop iets van
ons dorp staat afgebeeld. Kortgeleden kwam
er weer zo'n folder, waarop een wandbord
met daarop drie kerken afgebeeld. Twee kerken staan inderdaad in ons dorp, maar de bijbehorende tekst bij één van de kerken was
onjuist. De derde kerk is in Hardinxveld-Giessendam niet te vinden. Ook hier geldt dat u
zelf moet weten wat u koopt, maar het zou
jammer zijn als u denkt iets van -historischewaarde in huis te krijgen.

naar één van
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Feestelijkheden in Giessendam.

BIJCELOOF
Nederland is rijk aan tradities. Sommige
gebruiken houden we in ere, terwijl de oorsprong ervan in de loop der tijd is vervaagd.
In het tijdschrift 'Seasons' lazen we over het
boerenbijgeloof, dat vroeger vooral de kop op
stak als de bladeren vielen en de donkere
dagen naderden.
Bijgeloof is al heel oud. Het komt van oorsprong voort uit angst en onwetendheid. Vroeger wisten de mensen veel minder dan wij nu
en dus was er veel meer ruimte voor bijgeloof. De wetenschap was nog niet zover gevorderd en bovendien konden veel mensen niet
lezen en schrijven. Heel veel dingen konden
niet rationeel verklaard worden. Waarom verdween na de zomer de kracht van de zon? Wat
was nu precies bliksem? En hoe kon het dat
iemand ineens dood bleef? Om minder bang
te zijn voor zulke onverklaarbare verschijnse28

len en gebeurtenissen, ging men zich indekken en naar voortekenen zoeken. Bijgeloof
bood zo een houvast in een onzekere wereld.
Op het platteland zijn veel bijgeloof tradities
lang blijven bestaan. Ook nu nog kun je de
sporen ervan overal terugvinden. Op het platteland stond men het dichtst bij de natuur. De
boeren waren voor hun oogst van het weer
afhankelijk en de natuurelementen zoals bliksem, storm en vorst werden op het platteland
het zwaarst gevoeld. Wie na zonsondergang te
voet de duisternis in ging, zorgde eveneens
voor het nodige bijgeloof. Vooral tijdens de
herfst, als het weer onbestendig werd en de
bladeren gingen vallen, ontstonden griezelverhalen en stak bijgeloof extra hevig de kop op.
(ON)GELUK

Op praktisch iedere boerderij is nog wel een
hoefijzer te vinden. Want hoefijzers brachten

1

geluk. Alleen hoefijzers die men op de weg
vond, en die dus gebruikt waren, hadden
kracht. Ze werden boven deuren gespijkerd of
onder het bed gelegd. Een hoefijzer moest
ook altijd met de open kant naar boven worden opgehangen, anders 'viel het geluk eruit'.
Om. het huis te beschermen tegen boze krachten liep men in Brabant en Limburg op bijzondere dagen met een gewijde kaars en een
palmtakje drie keer om het huis en de stal
heen, waarbij men kaarsvet liet druppelen en
wijwater sprenkelde. Een kruis boven het keldergat gekalkt zorgde ervoor, dat eventuele
boze geesten niet binnen konden komen.
Werden de letters K M B (die stonden voor de
drie koningen Kaspar, Melchior en Balthasar)
op het huis geschilderd, dan bood dat
bescherming tegen onweer.
Ook dieren speelden op het platteland een
grote rol in het bijgeloof. De raaf bijvoorbeeld, gold als een dier dat de dood kwam
aankondigen. Een vliegend hert (een grote
vleermuis) betekende brand. Een dwars de
weg overstekende haas bracht ongeluk. Een
kat evenzeer, vooral als deze zwart was. Een
zwaluwnest zorgde voor geluk, maar een zwaluw die van links kwam, voorspelde minder
goeds.
En lieveheersbeestjes mocht je nooit dood
maken, want die beestjes golden als intermediair tussen God en de wereld. Een ooievaarsnest op de boerderij of op de kerktoren in het
dorp bracht eveneens geluk. En over de koeien zei men: 'Maken de koppen veel geruchten,dan is er onstuimig weer te duchten'. Ook
minder erge gebeurtenissen werden voorspeld. Zo waren er gasten in aantocht als de
koeien in de stal met hun kop naar één kant
gingen staan, of als de poes haar pootjes
waste.

beeld boven de deur gestoken. Men dacht
dan dat boze geesten niet naar binnen durfden.
Voor onweer en blikseminslag was men vroeger doodsbenauwd, dus daar werd tegengif
voor gevonden. Een haan op stal (of op de
kerktoren) weerde onweer af. En 'huislook',
een vetplantje dat goed gedijt op warme
droge daken, beschermde tegen blikseminslag. Bliksemde het erg, dan gooide men een
tak van de buxusboom op het open vuur.

PLANTJES EN TAKJES

Er was ook bijgeloof dat te maken had met
planten. Het vinden van een klavertje vier
zorgde voor een gelukkig leven, Knoflook
werkte potentieverhogend en van veel aardappels eten werd je dom, Een buxus, taxus of
hulstboom dicht bij de boerderij bood
bescherming; gewijde takken van deze bomen
werden in de Roomse streken achter het kruis-

Een mangel.
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DE SPAANSE GRIEP

Nog maar nauwelijks was de oorlogsdreiging
voorbij of in november 1918 kwam de Spaanse griep, oprukkend uit Spanje. Een vijand
waar geen wapengekletter bij werd gehoord
maar die toch verwoestend werk deed en zijn
duizenden versloeg. Zeer veel jonge levens
moesten de strijd tegen de niets ontziende vijand opgeven. Ook in ons dorp vielen er
slachtoffers. Er was bijna geen huis waar geen
zieken waren. Vooral de moeders hadden een
zware taak, zelf te ziek om hulp te geven
moesten zij toch hun zieke kinderen verzorgen, maar in onze buurgemeente Sliedrecht
was het nog veel erger. De burgerlijke stand
gaf in één week 47 doden aan en daar bleef
het niet bij! Ook op zondag moesten de
begrafen issen doorgaan!
Hoewel de oorlog voorbij was, was nog niet al
het leed geleden. Vooral de kinderen uit Oostenrijk en Hongarije hadden het nog zwaar te
verduren. Vandaar dat er nu uit ons land hulp
kon worden geboden en een groot aantal kinderen hier onderdak kregen bij zogenaamde
pleeggezinnen. Ook in onze gemeente werden
er verschillende opgenomen o.a. bij j. van der
Wiel, j. van Vliet en A. de Ruiter en anderen
wiens namen mij zijn ontgaan. Het was gelukkig maar een tijdelijke maatregel, maar wat
zullen de ouders weer blij geweest zijn toen zij
hun kinderen weer in gezinsverband konden
opnemen. Een Hongaarse jongen is nog
geruime tijd bij de familie Van Vliet blijven
hangen, zijn naam was Julius.
GLAZEN OP STEELTJES

In het blad 'Intermediair' van 14 augustus
1992 stond een uitgebreid artikel over de
optiekbranche. Daarin wordt ook aandacht
geschonken aan het ontstaan van de bril.
Het probleem hoe je twee glazen lenzen stabiel op het hoofd kunt bevestigen, kreeg in de
afgelopen zeven eeuwen talloze creatieve
oplossingen. De eerste brildragers maakten
twee uit het mineraal beryl geslepen loepjes
met een scharnier aan elkaar vast en hingen
het geheel over hun neusbeen.
In de zestiende eeuw bond men het montuur
met touwtjes om de oren en vervaardigde
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hoofdmutsen, -banden en -beugels waaraan
de lenzen hingen. Pas in het begin van de
achttiende eeuw kwam iemand op het idee
om pootjes aan de bril te bevestigen die op
de oren steunden en aan de achterkant van
het hoofd met touwtjes werden vastgeknoopt.
Vanaf dat moment nam de mode bezit van de
bril. Er waren schaarbrillen, waarbij de twee
glazen op steeltjes uit een etui omhoog schoven. Je had de Schubert-brillen, spichtige
ovale metalen montuurtjes, zo genoemd omdat de componist er een droeg.
In de tweede helft van de negentiende eeuw
was de neusknijper of pince-nez razend populair. Het viel niet mee deze monturen zonder
oorsteunen goed op de neus te drukken. Vaak
vielen de glazen naar voren of tuimelde de
hele bril van het hoofd. Om beschadiging te
voorkomen, bevestigde men een koord aan
het montuur dat bij de vrouwen met een speciale haarspeld in het haar kon worden vastgemaakt.
De monocle was in 1917 de grote rage in
New York, maar h~t fijnzinnige glaasje dat
met enige oefening in de oogkas geklemd
kon worden, had geen enkel optisch effect en
verdween snel.
In de jaren dertig stabiliseerde de ontwikkeling van de bril. Het basisidee veranderde niet
meer wezenlijk. Vooral na de tweede wereldoorlog stortten mode-ontwerpers zich op het
verzinnen van monturen: de hoornen bril uit
de jaren veertig, het karakteristieke harlekijnmodel uit de late jaren vijftig waarbij de buitenste bovenhoeken steeds verder uitgerekt
werden en de zware, donkerel rechthoekige
frames uit de jaren zestig.
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31

Op de omslag: Op Open Monumentendag werd de bij de
smederij behorende hoefstal voor het eerst gebruikt.
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Vereniging H.ardÏILxveld-Giessendam
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01846 ·14563.

Giro 3879669.

Hardinxveld-Giessendam, oktober 1994

Dames en heren,
In het blad dat u hier krijgt aangeboden wordt
melding gemaakt van moderne apparatuur, waarmee
het verenigingswerk kan worden verricht.
Helaas kan er bij die moderne apparaten ook wel
eens iets mis gaan. En dat is nu het geval. Juist nu
de mededelingenbladen uit moeten is er iets grondig
fout met het geautomatiseerde adressenbestand.
Gelukkig waren er snel enkele enthousiaste mensen
bereid de etiketten op 'de ouderwetse manier' te
vervaardigen. Maar het lukte ons niet om ook de
eveneens in het blad aangekondigde accept-giro
gereed te krijgen.
Die houdt u van ons te goed. Wij voegen hem bij de
publikatie, die u -als alles volgens plan verloopteind van dit jaar krijgt toegestuurd.
Het bestuur.

