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DI I r"x: hIHtH,ilHn'F ~.tnnr IHTCK,I,J,=:'vFN r.x:rr< DE HISTrnI9"...H=:
\,n;n'lll:ill'li l:('ffI.lE (.v~\1 DFIII I.J!:;SEL EN IA::RSt:HIJNT 4 X FER
,!(V~<.
LIIJl.;hl LN1Vl'N:;FN DE NIEU,f.:;I:HIEF Gf<ATIS.
'-ET LID-
1'~'V\l!lll'~' I'H,l F Z'i,-- FEH .H,Y'H.
F<EDm:TlEl'E:IJt:'}EmEHS:
Il.Ii. (t I,HI I !1.'N. [-cv.n. (JDFCS:foto' 5: E. EU'IJlST.

En igemedede1 i,r:lqE;.'fJ_Y~,_tlE!_t"J~ :t:Llqr.

N.-I ! l p ! nIF'IlVl'l't)i\c1'O'I'-inq van 2J ap.il 1993 hebbe1 zich enkele
wi:i:tiqlnqrn in dF' tJ(':sl::uulS!:...:;amc'l,sb~lling voo.gedaan.
Irl Ilf"L)/..II'n df"! 11E'r'C'fl C. van Beusekom, A. H.tisman en G. Twiqt
,...ic-Il Iprlt!J[lI~LI'T.l';.l~,pn uit het bestuu. 011 per=.c::.'CT1Iijke redenen.
()."ll r~'l:
p,i.rld Viln dit ja_al~ zal de hee, R.R.A. te Loo zijn
-fllne hl" v ..,n
pr::nningmeester neerleggen \.\!2ÇJens zijn drukke
d"KJf'J j jk~~p lo'Jf:>I'-kzi'1.:vnt-)(,"den.
De hee, H.G.
Ge••it~.en is bereid
cl!';T,rl.tllr:!:Ü2 tijdFo?lijk
over te nemen, En wel tot de eerst
V( 11 rp11dr o lF:c:If:~nvpnlad~?ing
in hE:,t voo.j aa, van 1994. Hij
Idi,.ir!: ~:;F'c:r'('l:r.\I~:i.c; van dE' H\/C.
I Ir>l: I:M:2!:,:>h,u__ll~ :i.':; vPI~heuc]d u te kunnen meedelen.
dat zij erin
i ei (iF"" :Ji",\qL! PPrl Wa.:lI'TIE'CIlB,d voorzi -tte. te vinden,
de heer
!:j. EII.-)r·sL
Hij i<:; in hel: ve.leden bestuurslid gev.JEeSt van
cll:> !·":icht.inq C,'\IX'l'7iE! (3;:"IllC~?fl5c1'k'p. Dat
was in de pe.icxle van
IIL'l: cul t,ul"T:T~l CE'ntn.un In Dlc.' !3peellTlë\fl, bij de l(opE'r"üek.
\..J.'\':\I"'::c1 Lijnlij k kan hij op de l:!e.stvolgende lEdenvergadering
to \:. VCXJf";,: i Lb=.>r- \.>;on:!en Ç)ekozE'fl, zooat
\-'12 dan na 1'~ j aar niet
n~:~cr ~-:;\:.uu;-lrXJ5 rTlndvarE:'-I.
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Het bC~5tuU' van de H'v'C wenst Ll een voorsp:Jedig 1994 toe~ in
de lt::ctp, dat \-';E' in dat jaar kunnen komE'Il tot !let oprichten
van de Capelse o.Jdheidkarre.. De cnderhande I ingen hiertoe
zijn in volle ga~g.
Als vocllproefje geven Io'Jij u in deze niE't.lwsb.ie-f een klein
overzicht Vëln de vele histor-ische objecten, lo'Jaar-over- cnze
vE'n?lliging b2schikt. Hope l i j k kunnen deze materialen binnen
afziEnbare tijd voo. iede.een zichtbaar lo'iOrden.
Ze zijn nu
opgeslagen op de zo1de. van de boerderij van de heer
M. Schinkel.

H.G. Ge••it==,en~ secretaris
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Van Darn's Touwslagerij was eE.'n eeLl\A.le>lCud ·familiebedrijf~
gelegen onder aa..., de Ketensedijk.
De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel is dit jaar
in ret bE?zi t gekomen van de complete touwbaeJïui trusting, met
de intentie, dat dit mettertijd in de Capelse C1..luheidkamer
word t geë>:poe=.....eerd.

De ta..lwbaan lag als een smal
pad vanaf de dij kvoet naar- een
poldersloot, beschtJt door rietschermen en EEf1 rij knotwil
gen. De spinraden liepen boven het pad van h2t spinr~.Jis to-c
ret einde van de baan.
Van de dijk I~on men de touwslagerij gemakl~elijk entdekken;
toch zagen voorbijgangers de galgen en de tOJ.V-,IE'{l nauwelijks
door de begroeiing.

De voornaamste grondstof voor de touwfabricage is de hennep.
t1.3nilla en sisal dienen voor bijzondere tou\o'J500rten. Vlas
kan hennep vervangen, doch is niet geiij v..I-'lai3rdig ~ omdat ret
op den duur ua:}> "'later \o'.IOrdt aangetast.
Vroeger yJerd in ons 1and hennep vera..'LI'r.d. [bk . k\.'Jafn !-Et ui t
Rusland (uit het district Snalesk), uit Turkije en uit Joe
goslavië.
De eerste be\.·Jerking was ret ove;- de hekel halen van de hen
nep of liet vlas~ varïdaar t-et gezegde "over de llekel halen".
Het hekelen gebeurde op de 11ekelzolder van het spinl"l,_lis~
waar- op schragen l'outen voetstukken met stalen (vertikale )
pEnner. stonden. De h:uwslager slOB';) de bundel hEnnep tegen
en door de pennen, waardoor de vezels naast elkaat- kwafTlEn te
liggen.
De hennepvezel is zeer lang, 90 tot J25 cm. Dit is b21ë>n';J
rij k, cm:iat de sterkte van het ta.I.VI in de lengte van d(=
vezel zit.
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De to....llo'.'Slager bcnd een brede bundel gehek.elde vezels 011 zJ..Jn
middel~ daalde
de trap af en bevestigde de vezels aan de
haak van de spinmachine.
Hij stelde deze in '-'Jer-king en liep langzê.'.am achten-li t de

VC'Clr het goed Ier-en van dit ambacht is minimaal 5 jaar
ervaring nedig. In de gildetijd kreeg de leerling-to....lt-'JSlager
een patent~ als hij de proef met goed gevolg had afgelegd.
Soms liepen de toulo'.'Slager en zijn beide knechten tegelijk op
de Wa.'l. Het VJas een merkwaardig tafereel, drie mannen met
brede vezelceinturen la'lgzaam achter~Llit lOPend op dat paadje
tussen de dijk en de wilgen, aan tC:t.\\o'Jerl die steeds langer
werden ~ tot hJeEh::lIlde..-d meter toe al s
het rroest ~ Ze IJ lopen
aan het lijntje" Hl "v..orden aa.ï het lijntje gero..lden", tot
dat de ceintuur a'fgevükkeld is.
In het spinhuis l.o',erden de draden op haspels [;lB'JCTlden en aan
elkaar gelast. De strengH1bank d..-aaide de draden tot ta..lwerl
samen _ Een touw rnoest minstens uit twee draden beste.an. Eén
draads'tex..lw lo'JE'rd niet gernaak t ~
omda t dat niet sterk. genoeg
was (en is).
Een nat deelëje, dat al gebn..!ikt was on de vezels vcx=htiq en
glad te w..aken ~ l'Jerd langs de draden gestreken. Daarna begcn
de strengenbank te snorren en via de groeven van een tol
!,,lcnden de draden zich samen. Men gebruikte een tol met vier~
zes o-f rneer- groeVE'f"l~ al naar gelang de dikte~ die de sb-eng
moest hebben.
In de to....lwslagerij heet·te de man, die aan de strengenbank
.......er-!<. te ~ de tol baas.
De str-eng moest nog erlige tijd d.-c:gen, bij vCDrkeur in de
schaduw. Dan is het eindprodukt ge..-eed.

meent Eerl streng niet stuk kunnen trekken; de
trekkracht moest minstens duizend kilo bed..-agen.
In het boerenbedrijf hing een m=nsenleven vaak ·af van de
sterkte van het tOLIW~ daar \esas de t.o_Il'JSlage..- zich te..-dege
van ~ISt.

Een p..'3.ard

lo....w.;baan op~
terl,rJij 1 hij met zijn vingers cie vezels a-i'wik-
kelde ~ die vervDl~Jerls door de machine to·t een draad lf.er-cien
gedraaid. Het leek wel alsof hij de draad uit de machine
trok. Het kwam er echter op nee;~ ~ dat de ma.chine (vn:leçJer
het grote \rüel genOl2fTdi de I1Blselijl.-:.e garB~klos aflfOld. De
tUJwslager veerde met de vinger-s de vezels gelijkmatig toe.
Dit schijnbaar eenvOLldige werkje vereist.e grote ervaring en
hê.1Tldigheid.
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·VANDAM'5 TOUWSLAGERU
uBELT TEL.593 WUDRAAIEN
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veerploeg (van twee kanten gezien)
I'let deze

schaaf werden sponningen genaakt in de
zijkant van vloerdelen. De beitel ken ZCJl.'.el.
vertikaal als horizCJltaal ingesteld \"-'(JOuen.
CTirur.ennansgereedschap
uit
de
vel~zë\fneling

trekzaag
in gebr-t.\ik om zwaar rcut te zagen.
(Tirarenne.nsgerEedscha.p
uit
de
Roodnat-[)e Graaf-f)

verzaIDf.:21ing

Roodnat-De Graaff)
-1

')
i·)
voorloper

bal ken glad en
Deze schaaf verd gebruikt on
strak te schaven.
de
ver.:ameling
(Till1llermansqereedschaP
ui t
Roodnat-De Graaff)
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hcJoisteekg,aaf
Hiennee weid et:n ga-t gEstoken in de hooi!JeI-g;
di t ve,eiste een bepaalde belî2fldigheid.

sikkel
Deze \',I2I~d ~~ebll.ükt om tarv,112 en ,ogÇ]2 te oogsh:n ~
dus in de tijd vco,dat dit machinaal gebeu,de •
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p:Jttenpeos
l'1et dit

ge,eE'dscl~p

melkk,ukje

Dit gebnükte

de toel~ cm

op te zitten,

als hij

ging melken.
l,o<,lEroen

(jenge) slaplantjes

gestoken.
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koperen vn::.x.J\o\lef iguur

tegelbor-d
rnE'tLel;,~tcn

betreffende he-t i3.11f:="'daagse leven.
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koperen klokje met drie soldaten
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