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NIEUWS	 VAN DE VOORZITTER 

Beste vrienden, 

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat dit Bulletin anders is 
dan u gewend bent. De vertrouwde omslag is vervangen door een 
meer eigentijds ontwerp, dat u ook zult aantreffen bij publicaties 
die uitgaan van het Streekmuseum. 

Verder was u gewend dat u het Bulletin met de acceptgirokaart eind 
december ontving en dat is nu enkele weken later gebeurd. 
De achtergrond van deze veranderingen is dat het bestuur heeft beslo
ten om het drukken en verzendklaar maken van de Bulletins uit handen 
te geven aan een professionele organisatie, wat ook de kwaliteit van 
het Bulletin ten goede komt. Voortaan krijgt u de voorjaars- en najaars
editie van het Bulletin aangeleverd in geseald folie. "HET BESTUUR 
Het decembernummer zal een januarinummer worden. Dit blijft u ont

DANKT DE vangen in een envelop. 
TROUWE GROEP	 Na zorgvuldig onderzoek kwam het bestuur tot de conclusie dat de 

(geringe) extra kosten van deze wijziging ruimschoots opwegen tegen VRIJWILLIGERS 
het tijdrovende vrijwilligerswerk van het nieten en verzendklaar maken VOOR HETVELE 
van de Bulletins. 

WERK" Het bestuur dankt de trouwe groep vrijwilligers hartelijk voor het vele 
werk dat zij jaar in jaar uit ten behoeve van het Bulletin hebben ver
richt..11

I

In het vorige Bulletin kondigden wij u de presentatie aan van het 
Hoekschewaardse dialectwoordenboek. Zoals u elders in dit Bulletin 
kunt lezen was deze presentatie een feestelijke bijeenkomst. Wat nog 
belangrijker is: het woordenboek wordt goed verkocht! 
Zeals gebruikelijk treft u ook een verslag aan van de Vriendendag, die 
ons deze keer in Woudrichem en Slot Loevestein bracht. 

Twee bestuursleden van de Vriendenkring, zowel onze penningmees
ter de inmiddels 80-jarige heer A.J. Dekker, als onze secretaris de 
heer P.J. Pot, hebben besloten om hun functie neer te leggen. Beiden 
hebben veel en waardevol werk verricht, waarvoor het bestuur hen 
hartelijk dank zegt. De heer Dekker beheerde niet aileen de financien 
van de Vriendenkring maar administreerde ook nauwkeurig de deelne
mers aan de Vriendendag. lijn echtgenote danken wij ook voor haar 
assistentie bij de Vriendendagen. lijn opvolger de heer C. Spruit zal 
de boekhouding niet meer met pen en papier doen. Het boekhoud
programma, internetbankieren en de digitale ledenadministratie zijn 
inmiddels al op orde. 
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Vanaf de oprichting van de Stichting in 1986 is de heer Pot onafge
broken bestuurslid geweest. Naast de gebruikelijke werkzaamheden 
van secretaris heeft hij jarenlang vrijwel in zijn eentje de kopij van het 
Bulletin verzameld en de Vriendendagen georganiseerd. In de afgelo
pen tien jaar zijn die extra taken van lieverlee door medebestuursleden 
overgenomen. Onze waarnemend secretaris is de heer R. van der Waal. 

Tenslotte maken wij u er op attent dat de minimale bijdrage is verhoogd 
naar € 10,--. Met de verhoogde activiteit in het museum wordt immers 
vaker een beroep gedaan op de Vriendenkring. De acceptgirokaart voor 
uw bijdrage over 2007 is hierbij gevoegd. 

Gert Schilperoort 

NIEUWE	 VRIENDEN 
De hieronder genoemde personen hebben zich in de afgelopen 
maanden aangemeld bij onze Vriendenkring. Wij heten de nieuwe 
vrienden Ivriendinnen van harte welkom en danken hen voor hun 
steun aan het Streekmuseum. 

A5. Bendt	 t'tumansdorp 
P. Bijl	 Oud-Beijerland 
F. Boender en 
W. van der Velden	 's-Hertogenbosch 
e. den Boer	 's-Gravendeel 
K. Braun	 KlaaswaaJ 
J.e. van Gent	 Barendrecht 
W. Hofman-Leeuwenburgh Vlaardingen 
N. de Jong Heinenoord 
M.de Koning Amstelveen 
J. Kortekaas	 Puttershoek 
E. Kruithof	 Dordrecht 
E.M. Put Nieuw-Beijerland 
M.Slikboer Barendrecht 
I.van Sprang-Gouweloos Barendrecht 
HA Wander Strijen 
J.Wessing Mijnsheerenland 
R. Westra en 
M. Westra-Wielhouwer Heinenoord 
MJ. van Wijgerden-van Dijk Oud-Beijerland 
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DE EERSTE JAREN UIT DE 
GESCHIEDENIS VAN KORENMOLEN 
"DE HOOP" TE MAASDAM 

Van mevrouw J.Visser uit Doetinchem ontvingen wij onderstaande 
bijdrage voor het Bulletin waarvoor wij haar van harte bedanken 
• In dit interessante artikel wordt de stichting van de Maasdamse 
molen beschreven , alsook de molenaars, met name de eerste twee: 
Jan Tielemansz Visser en Teunis van den Hengst. 

Omdat wij al een paar jaar bezig zijn met de stamboom van de familie 
Visser, waren we zeer ge'interesseerd in de Maasdamse korenmolen "De 
Hoop", Immers, de naam die op de ingemetselde steen staat - Daniel 
Visser -, was er een die ook in onze familie veelvuldig voorkwam! Die
zelfde steen echter zette ons op een dwaalspoor. We gingen er van uit 

dat de naam die erop stond die van de stichter van de molen 

DEN EERSTEN STEEN was. De enige Daniel VisserJansz. waarvan wij wisten was het 

GELEGT zoontje van Jan Tielemanszoon Visser, maar die was op het 
DEN 12JUNY 1822 moment van de eerste steenlegging nog geen maand oud! 

DOOR Maar omdat Jan Tieleman in akten behalve het beroep van 
DANIEL VISSER JANSZ. schipper ook wei dat van "koornrnolenaar" opgaf was er rnis

schien toch een verband! 

Bij navraag aan diegenen die zich met molens in de Hoeksche Waard 
hadden beziggehouden, bleek dat ook zij over de beginperiode van de 
molen in het duister tastten. Ook verdere naspeuringen tot in de verre 

"DE EERSTE orntrek, zelfs tot Schiedam toe, brachten ons niet verder! 

MOLENAAR VAN De molen raakte een beetje op de achtergrond tot we in het archief 
in Dordrecht op een akte van verkoop uit 1840 stuitten waarin molen, DE KORENMOLEN 
huis, schuur en erf door Jan Tielemanszoon Visser, beurtschipper

VANMAAsDAM wonende te Sint Anthonie Polder aan Teunis van den Hengst, "koorn
WAS JAN molenaarsknegt" wonende te 's-Gravendeel werd verkocht. 

"En verklaarde den verkooper hetzelve verkocht te zijn, zijn eigendom TIELEMANSZOON 
vrij en ontheven van aile soorten van hypotheken, etc. ..zijnde de windVISSER" 
koornmolen door hem zelve nieuw qebouwd" 
Met de gegevens uit deze akte konden we verder gaan zoeken! 

DE BOUW VAN DE MOLEN. 
De eerste molenaar van de korenmolen van Maasdam was dus Jan 
Tielemanszoon Visser. Het geslacht Visserwaaruit JanTieleman stamde 
was in de jaren '90 van de 18e eeuw van Puttershoek naar St.Anthonie
polder verhuisd en had zich gevestigd bij de Oude Haven. Strategisch 
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een goed gekozen plek want vader Tieleman was beurtschipper van 
beroep. Zijn beide zoons Jan en Willem werden ook beurtschipper. Jan 
Tielemanszoon kreeg kennis aan een meisje uit Puttershoek, Maria 
Visser (we hebben geen verband tussen beide families kunnen ont
dekken!) Haar vader Daniel Visser was daar een welgesteld schepen, 
hij kwam evenals Tieleman Visser uit een oud Puttershoeks schepen
geslacht. Kinderen van schepenen trouwden vaak met elkaar en het 
zou best kunnen zijn dat het huwelijk gearrangeerd was! Een van de 
voogden over de dochters van Daniel Visser was n.l. Samuel van Driel, 
schout van Puttershoek en ook van St. Anthoniepolder. 

Ook Tieleman Visser was lid van de gemeenteraad 
van St. Anthoniepolder! Toen Daniel Visser in 1814 
op bijna 88-jarige leeftijd te Puttershoek overleed 
Iiet hij een flinke erfenis na, Maria, maar ook haar 
zuster Adriana die drie jaar later met de broer van 
Jan Tieleman, Willem Tieleman, trouwde, brachten 
dus een aardige bruidsschat mee! 
Op 26 mei 1819 trouwde de 19-jarige Maria Visser in 
Sint Anthoniepolder met de 29-jarige Jan Tieleman 
Visser. Ook zij gingen bij de Oude Haven wonen, in 
de oude smederij, die ze voor fl. 200,- kochten. (van 
Cornelis Zoeteman, getrouwd met Jan'szus Plonia). 
In 1821 kocht JanTieleman voor fl. 150,-aan de over
kant van de weg, van Dirkje de Pee, baker, weduwe 
van Wijter Barendrecht, een huis, schuurtje en erve, 
"met daarachter gelegen wiel en slnqel" Hiernaast 
werd de korenmolen gebouwd en op 12 juni 1822 
was "de eerste steenlegging" door Daniel Janszoon, 
de oudste zoon uit het gezin, geboren op 22 mei 

Deze ansichtkaart werd gemaakt rond 1900. 
Het huisje op de Yoorgrond is afgebroken. 

1822! 

DE TWEEDE EIGENAAR. 
Stak er niet echt een "koornmolenaar" in Jan Tieleman of vielen de 
inkomsten tegen? (In de notulen van de gemeenteraadsvergaderin
gen van St. Anthoniepolder uit 1810 en 1811 lezen we dat de mole
naar aileen een goede boterham zou kunnen verdienen als behalve 
St. Anthoniepolder ook Maasdam en Cillaarshoek hier "ter molen 
zouden gaan".) 
Uit twee aktes uit 1837 blijkt dat Jan Tieleman zijn oude beroep van 
schipper weer had opgenomen. Ook zoon Daniel werd schipper en 
zijn andere zoons (er werden in het gezin 18 kinderen geboren!) voel
den kennelijk evenmin iets voor het beroep van korenmolenaar. 
Op 9 april 1840 werd de molen met huis, erf, tuin en boomgaard voor 
fl. 8000,- verkocht aan Teunis van den Hengst, korenmolenaar, die bij 
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de transactie fl. 3500,- op tafel kon leggen, de rest moest hij binnen 
3 jaar, tegen een rente van 5%, voldoen. Teunis, molenaarsknecht uit 
's Gravendeel, was de zoon van Dingeman van den Hengst en Teuntje 
van Keppelen. In 1841,34 jaar oud, trouwde hij met Johanna Schuller, 
die toen 28 was. Johanna, afkomstig uit Terheijden en dochter van 
broodbakker Leendert Schuller en Pieternella Peereboom, was net als 
Teunis in Dordrecht geboren. Het geluk was van korte duur, al na 7 
jaar, op 17 februari 1848, overleed Johanna na de geboorte van hun 
4e kind. Teunis hertrouwde met Maria van Reeven. Helaas moestTeu
nis van den Hengst de molen om flnanciele redenen na 14 jaar weer 
verkopen: 

Op 3 augustus 1854 werd de molen met 
. -o-p-glfi A It , V'E R·ffl 0 0' P- lti' ',' huis, boomgaard en erf geveild : "ingevolge
 
Ik /l0,.,11 J. M. STOOP I.. S·,ij··i ~,. d_1oe *~~ & klari d
 

hij\l.ili~J Op Do"d"d>t: 'de~ 27 My 18li4.o iIi)'- a,gegeven ver armg van e Heer ontvanger
 
o...dood>c 4... 3 ,Al"U>llis'J~+, ...."'" datloe,d,.. de directe belastingen te Dordrecht in dato
 
dO~1 leo ,If uoe, '0 bfl ,[{oftiJhull .... J~ Z......... :.... .
 
d"",hl, i. b,1 oprol... , .......""", "'/:'". zes en twmtiq JUnlJ achtttenhonderd vier en
 

E.>D "'~'" ..>ini •• j ..~. g.b..1 Ifieu* g.......,:;~~ ilftio,"
 
WI~DKORElWMOLElW :;V;~ VIJ Ig•
 .......... 'f. bij d....I..o ~h"o'...d HUlS, SC"Ul1~;:Ji.· "De Hoop" werd voor fl. 8000,- het eigendom
 

TUIN •• 8OOMGAARO, ,100..4. 00 ,.l',e.. ond... ~ , d b
 
10••0', M,.,JolD C•••, •• D d•• &bulpw". "<!"\", van Jan Dam, zon er eroep, wonende te
 

N.d.. lDfor"'I}C.. bij ••orn. N.".,i...... bij d•••ig..... l~£ Heerjansdam.

VA~ DEN lIENG~ r, OD~<r Musd'lD c. •• ,,'" 
--, ,. __.~" , Op 4 juni 1855 vertrok het gezin van Teunis 

De advertentie verscheen in de DOrdrechtsche Courant van van den Hengst van Maasdam naar Put
donderdag 13, zaterdag 22 en dinsdag 25 juli 1854 tershoek, een jaar later, op 3 mei 1856 naar 

Westmaas. 
Jan Dam Was een telg uit een oud molenaarsgeslacht. Hij werd in 1791 
in Heerjansdam geboren als zoon van Jacobus Arieszoon Dam. Jan 
Jacobszoon overleed in 1879 te Maasdam. Het geslacht Dam zou tot 
1920 de molen bemalen. Gerrit Dam Chrz. maalde er van 1877-1920. 

Dat er al eerder sprake was van het stichten van een korenmolen blijkt 
uit de volgende gegevens, die mij door de huidige molenaar van koren
molen "De Hoop", J.Eeland ter hand werden gesteld. 

In 1810, den 17evan Slagtmaand stuurde het Gemeentebestuur van 
St. Anthoniepolder het volgende verzoek van JACOB TAS door naar de 
Landdrost van Maasland.:"waarop na deliberatie goedgevonden is en 
den secretaris geauthoriseerd tot het afzenden der volgende brief van 
voortschrijving: 

Jacob Tas alhier woonagtig heeft zig bij rekwestte aan ons vervoegd, te 
kennen gevende voornemens te zijn zig bij Uwe Ed.te adresseeren met 
versoek om voor of op naam van zijne dogter JacobaTas, in dezen jaare 
1810 alhier gebooren, onder deze jurisdictie een windkoornmolen te 
mogen rigten, van ons daartoe brieven van voorbeschrijving versoe
kende. Wij hebben vermeend dat verzoek niet te mogen weigeren daar 
dese plaats van stigten daar van, tot werkelijk gerief der ingesetenen 
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zoude zijn, welke thans genoodzaakt zijn, hunne graanen, naverkiezing
 
op de naburige plaatsen te doen maalen, ofschoon wij aan de andere
 
zijde ook niet gaarne zouden zien dat onze burgers meerdere maalloon
 
zoude moeten geven, dan op naburige molens, daar deze plaats opzig
 
zelven maar een gering bestaan op kan leveren.
 
Wij voldoen dus bij dezen aan zijn verzoek en hebben de eer met
 
verschuldigde hoogagting te noemen. Mijn Heer de Land Drost, Uwe
 
onderdanig en gehoorzame dienaren. Het Gemeentebestuur voornt:'
 
(wasgetekend) Arij Verrijp, president, L.Kluit, adj. secr.Sint Anthonypol

der den 17e van Slagtmaand 1810.
 

Op 19 januari 1811 werd opnieuw in de vergadering van het gemeen

tebestuur van Sint Anthoniepolder een brief samengesteld, nu aan de
 
onder prefect van het Arrondissement Dordrecht. Er werd geschreven
 
dat de plaats van de te stichten molen heel qoed was. De ingezetenen
 
van de gemeente moesten nu " ter molen op Mijnsheerenland en Put

tershoek" "ieder voor bijna de helft"
 
Mijnsheerenland moest als maalloon betaald worden:
 
- voor Tarw en Rog, de dordsche zak 12 Stuivers,
 
- Haver en Gerst, als voren 6 Stuivers,
 
- Boonen, als voren 12 Stuivers.
 
In Puttershoek golden dezelfde bedragen, maar voor rogge werd
 
"9 Stuivers de dordsche zak" maalloon berekend.
 
Jacob Tas had toegezegd als maalloon te gaan vragen :
 
- voor Tarw en Rog de dordsche zak 12 stuivers
 
- Haver en Gerst als voren , 6 stuivers
 
- Bonen als voren, 12 stuivers
 
Het gemeentebestuur besloot de brief met:
 
"Dat wij ongaarne zouden zien dat onze Ingezetenen op den nieuwen
 
molen meerder maalloon moeten geven, dan die op andere plaatsen
 
betaald word, kunnende naar ons inzien, de molenaar, aileen van de
 
Ingesetenen desen plaats geen bestaan hebben, dog wij ..eijen ons
 
meden, dat den Molen gestigt zijnde, verre weg het grootste gedeelte
 
de Ingesetenen van Cillaershoek en Maasdam, ook hier ter molen
 
zoude komen, als voor dezelve zeer gelegen zijnde"
 

In maart 1811 werd door de Prefect een brief aan het gemeentebestuur
 
van Sint Anthoniepolder gezonden:
 
"Een missive van den prefect in 't Fransch van den 6 Maart 1811. Hou

dende dat in 't verzoek van Jacob Tas tot het stigten van een koornmo

len voor als nog niet kan worden getred... :'
 
Nog tot 1822 zou men de tocht naar naburige dorpen moeten maken
 
om graan en bonen te laten malen!
 

JokeVisser, Donaudal24, 7007 HEDoetinchem. tel. 0314-365755
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EVEN BIJPRATEN MET DE 
MUSEUM-MANAGER 

Rond de museumboerderij Oost-Leeuwenstein heerst 
nog immer onduidelijkheid. Er zit in het contact met 
de gemeente Binnenmaas en de beoogde koper, de 
bouwfirma ABB, helaas weinig voortgang. Het Dage
Iijks Bestuur begint een beetje te twijfelen aan de 
haalbaarheid van de plannen. 

Rond de boerderij Helenahoeve op het eiland Tiengeme
ten liggen de kansen voor ons museum duidelijker. Begin 
september zijn de voorzitter en ik op Tiengemeten gaan 
kijken en tot onze verrassing troffen wij daar een schit
terend gerenoveerde schuur aan, met een volume dat 
groter is dan die van Oost-Leeuwenstein. Vlak naast deze 
schuur biedt Natuurmonumenten ons ook een nog te 
renoveren woonhuis met karnhuis aan. De onderhande
Iingen over het huurcontract verkeren thans in een afron
dend stadium. Vervolgens zal met de verhuizing van de 
landbouwcollectie e.d.naarTiengemeten vermoedelijk in 
het eerste kwart van 2007 een begin worden gemaakt. 

Het Beleidsplan-Bedrijfsplan, dat de visie van het muse
umbestuur voor de komende vijf jaren bevat, is inmiddels 
voltooid en met de uitvoering ervan zijn we inmiddels 
gestart. Een van de meest urgente zaken was het laten 

timmeren van een "til" (vliering of 2e zolder) 
boven de grote studiezaal. Op deze til kunnen 
tal van zaken (vooral archieven) van de lagere 
zolder een plaatsje vinden, zodat op die lagere 
zolder weer plaats ontstaat voor spullen die uit 
het woonhuis van de boerderij zullen komen. 
Bergruimte in het Hof van Assendelft blijft een 
probleem! 

ACTIVITEITEN 
Op 9 oktober werd onze tentoonstelling "Speel
goed van Vroeger" geopend door Mw. Eis Kooij
man, wethouder van Binnenmaas.Dezetentoon
stelling, die tot medio januari heeft geduurd , is 
geheel het werk van een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Wij als museumbestuur zijn trots, 

Museum-manager Karel Braun, 

Tentoonstelling "Speelgoed vanVroeger" 
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dat we dit met die vrijwilligers tot stand heb
ben gebracht! Wat zeker niet onvermeld mag 
blijven, is dat deze tentoonstelling financieel 
mogelijk is gemaakt door een royale bijdrage 
van de Vrienden! 

I 
i Ook heel trots op hun unieke prestatie zijn de 

medewerkers van onze Dialect-Werkgroep. Zij 
presenteerden tijdens een receptie op 25 okto

!I ber j.1. het enige echte, originele Hoeksche
waards Woordenboek! Fraai gedrukt en qebon

I' den in prachtband. Voor wie het "Waards" een 
warm hart toedraagt een absolute "must". Dit 
woordenboek is in het Streekmuseum verkrijg

I	 
baar voor € 36,95 en wordt desgewenst tegen 
vergoeding van de verpakkings- en verzend
kosten opgestuurd. Zolang de voorraad strekt, 
want de vraag ernaar is groot! Snel bestellen 
via: streekmuseumhw@hetnet.nl 

MUSEAAL BEHEER 
Vooruitlopend op het overbrengen van de 
landbouwcollectie vanuit Oost-Leeuwenstein 
naar de Helenahoeve op Tiengemeten is een 
speciale Werkgroep Landbouw samengesteld. 
Bestaand uit een aantal oudere boeren uit de 
streek, enige struise boerendochters en zelfs 
een stokoude, maar nog zeer vitale smid. Zij 
hebben met elkaar aile landbouwwerktuigen en 
gereedschappen in en rond het museum qeln
ventariseerd, van hun juiste namen en qebruiks
doelen voorzien en bij benadering gedateerd. 
Zodra wij de Helenahoeve gaan inrichten, zal 
deze werkgroep opnieuw een actieve rol gaan 
spelen. 

r 
'! 

Tentoonstelling "Speelgoed vanVroeger" 

Het Hoekschewaards Woordenboek 
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WERKGROEP
 
"DIALECTEN HOEKSCHE WAARD"
 
DE PRESENTATIE VAN HEY DIALECTWOORDENBOEK 

Hij leg mette beene van huis; hij's kwoadees~
 

Wie deze Hoekschewaardse dialectzin niet kan vertalen dient het
 
recentelijk uitgekomen Hoekschewaards Woordenboek te raad

plegen1.
 

I 

III Na vele jaren intensieve arbeid is op 25 oktober 2006 dit woordenboek 
gepresenteerd. De dialectwerkgroep van het Streekmuseum Hoeksche 

I, Waard heeft zich gedurende tientallen jaren ingespannen om het dia
1'1 

,I lect van de Hoeksche Waard vast te leggen door dialectsprekers in de 

III/ 
Hoeksche Waard te ondervragen, lijsten te laten invullen en geluids
fragmenten te laten produceren. 

III Een groot gegevensbestand is hierdoor opgebouwd (de papieren 
I 

kaartenbak). Het is te danken aan deze noeste werkers van het eerste 
I uur dat deze grote verzameling aan dialectwoorden en dialectuitdruk

kingen op een later tijdstip kon worden benut. 
Het werd al sinds een aantal jaren als een opdracht gevoeld dit dia
lectmateriaal als woordenboek uit te geven (de digitale kaartenbak). 
Dat is dus nu gebeurd door de huidige werkgroepsleden die met de 
computer vertrouwd zijn. Met hulp van een lexicograaf is de structuur 
van het lemma (woordenboektrefwoord) bepaald, wat heeft geleid tot 
een uniforme presentatie van het dialectmateriaal. Ook is een aantal 
bijdragen opgenomen die de herkomst en de grammatica van het 
dialect beschrijven. 

Het nieuwe dialectwoordenboek is 
ten doop gehouden op een feeste
lijke bijeenkomst in het Streekmu
seum, die gefinancierd werd door 
de Vriendenkring van het Streek
museum. Tijdens deze bijeenkomst 
zijn ook de door de Vriendenkring 
geschonken presentexemplaren van 
het woordenboek door de voorzitter 
van de Vriendenkring aan de werk
groepsleden aangeboden. Ook zijn 
tijdens deze bijeenkomst verschil
lende verhalen in dialect ten gehore 

1 Hij Iigt te bed, hij isziek 
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gebracht om de klank van het dia
lect te benadrukken. Ook de voorzit
ter van de Vriendenkring heeft zich 
op dit gebied uitstekend geweerd 
door een eigen verhaal in dialect 
ten gehore te brengen (zie elders in 
dit Bulletin). De bijeenkomst werd 
bijgewoond door het Bestuur van 
het Streekmuseum, het Bestuur van 
de Vriendenkring, vertegenwoordi
gers van de Culturele Kring Hoek
sche Waard, de wethouders Cultu
rele Zaken van de zesdorpen van de 
Hoeksche Waard en de oud-Ieden 
van de werkgroep. Ook werd de bij
eenkomst bijgewoond door mede
werkers van een aantal radlostati
ons in de regio die programma's aan 
deze gebeurtenis hebben gewijd. 
Daarnaast zijn eerder in deze peri
ode een aantal interviews van werk
groepsleden in de regionale bladen 
gepubliceerd. 
De verkoop van het woordenboek 
in de boekhandels en in de muse
umwinkel loopt naar verwachting. 
Geconcludeerd mag worden dat het 
Hoekschewaards Woordenboek bij Ii 
de autochtone Hoekschewaarders 

~ in een duidelijke behoefte voorziet. III,

I, 

Henk van Dam, voorzitter dialectwerkgroep
 

BESTUUR DIALECTENWERKGROEP: 
Voorzitter: H. van Dam, Driehuizen 5,2641 LE, Pijnacker, 
tel.: 015-3693990, email: hcvandam@hetnet.nl 
Secretaris: mw. J. Verhoeven-den Hartigh, Mookhoek 97, 3293 AD, 
Mookhoek, tel.: 078-6733229, email: verhoeven97@hotmail.com 
Penningmeester: mw. M. van der Stouw,Westdijk 75,3271 LL, Mijns
heerenland, tel.: 0186-603076,email: mvdstouw@zonnet.nl 
(ontactpersoon: A'w. Biemans, Titiaanstraat 6, 3262 HT, Oud-Beijer
land, tel.: 0186-613461, email: arie@biemans1.demon.nl 

I
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Verhoeven-den Hartigh, Arie Biemans en Henk van Dam
 



TOESPRAAK BU DE UITREIKING VAN HET 
HOEKSCHEWAARDS WOORDENBAOEK IN 
HET STREEKMUSEUM TE 
HEINENOORD OP 25 OKTOBER 2006. 

DOOR GERT SCHILPEROORT 

III VOORZITTER VAN DE VRIENDENKRING STREEKMUSEUM 
HOEKSCHE WAARD 

III 
,I 

't Heug me de taid nie da'k rness66vel merise he sitte kortaevende. Nou 
1,1 dakket woord he gekreege wil ikket me jullie hebbe over no. Wie van 

jullie weet waer of tat een ofkorting van is? 
III: 

Nou denk iedereen dat Tweefaollq Onderwais 'n nieuwerwessighaaid is, 
1 I	 maor ik zellie oitlegge daddik, asj66nchie, da'faifteg jaer geleeje an den 

I I
Ouwendaik 6k al kreeg. 

II Dassit s66. M'n vaoders femilie weunt al bekant 400 jaer in de Hoeksche 
I, 

Waerd, waervan al 250 jaer in de Koorendaikse polder. M'n vaoder was 
taer dus gekipt en gebroeid en praotte netuurlek Koorendaiks. 'I 
M'n moeder kwam oitte rinkinke van Zoetermeer en heur was geleerd 
om geweun Neederlaafis te praote. 

II 

1I 

M'n moeder ha' soms moeite om te begraipe waddof tatte rnefise 
II	 zeeje. 

De vrouw van Gommert van 't Hof had den winkeltie an oorizen daik 
en z'n vrouw Wullempie zee een keer teege d'r: "Aailek hebbie toch een 
gejooge leeve" 
Hasse nou maor een dialectwoordeboek gehad, maor toen mosse 
ammen vaoder vraege waddof dattet mens bedoelde en m'n vaoder 
hetter oitgeleege dattet 'een gejaagd/druk leven' was (kaik bai 'jaoge' 
innet dialectwoordeboek). 

M'n moeder wou main netjies leere praote, maor m'n vaste speulkam
meraod wasArie van der Hoeven die vlak bai 66ns weunde en daer wier 
thois aileen maor Koorendaiks gepraot. 
Toen ik een keer memmen moeder over den daik koierde zag ik een 
gr66t broingroen plakkaot legge met 'n h66p mugge d'r om heene en ik 
vroog waddof tat was. M'n moeder zee: "Dat is druk van de koelen" 
Een p66s laeter liep ik weer metter over d'n daik en toen kreeg ze van 
main te hoore: "A'iezeg: isse niette d'uk van de koeie, A'ie zeg: issekoei-
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est'ont!"
 
Z66 azzie hoort konnik toen de r nog nie segge.
 
Ik weet nog dad Arie is zee, toen die 't zweet van z'n veurh66d veegde:
 
"lk stik van de hette" en ik doch bai m'n aaige: "Wat hebbe die broine
 

r
 
beeste innet bos nou mette werremte te maoke," Hoewel ikket nie'
 
snapte zee ik: "Jao, ik stik 6k van de hette".
 

Toch was 't resultaot daddik op een verjaerdag, waer allerlaai oomes 
en tantes op visite kwamme, teege een tante van vaoders kant Kooren
daiks praote en aster an den andere kant neffe main een oome van 
moeders kant wat amme vroog, ikkem in net Neederlaans antwoord 
gaf. 

Om te voorkomme dfl jullie gaon denke da'k een praosmaoker bin, die 
glad nie gr66s ken praote, zellik demee in Alqerneen Beschaofd Nee
derlaans de net gereed gekomme woordeboeke ambieje. 

I
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VERSLAG VRIENDENDAG
 

"DANKIIJ HET 
FRAAIE HERFST
WEER WAS HET 
EEN GENOEGEN 

OM DE 
WANDELING 

III 

NAAR HET 
VOETVEER, DE1 
OVERTOCHT 

MET DE PONT
Ill, 

EN DE WANDE

LING NAAR HET
 

SLOT TE VOL

BRENGEN"
 

II1 

I 

jill 

Ie 

Op 14 oktober van het vorige jaar werd weer de jaarlijkse Vrien
dendag gehouden. We spreken over "Vriendendag': maar het pro
gramma bestaat uit een middagdeel en/of een avonddeel. Hieron
der voigt een kort verslag. De deelnemers kunnen er weer even aan 
terugdenken en de niet-deelnemers kunnen lezen wat zij hebben 
gemist. U kunt dit trouwens ook zien als u over internet beschikt. 
Onze vriend Bas Schelling uit Goudswaard heeft een aantal foto's 
gemaakt en toegankelijk gemaakt via de website www.mijnalbum. 
nilAlbum=63ZLMLZS 

Het waseen druk programma, zo bleek achteraf. Erbleef weinig tijd over 
om op eigen gelegenheid het historische centrum van Woudrichem te 
bekijken. Dit kwam mede doordat de bussen aileen op de voor bussen 
gereserveerde parkeerplaats, vrij ver van het centrum, mochten parke
reno De deelnemende vrienden moesten daardoor redelijke afstanden 
lopen om bij hun doel (en terug) te komen. 

Het programma moest sowieso op voorhand al aangepast worden. 
Gepland was namelijk een bezoek aan de middeleeuwse Martinuskerk. 
Helaaswerd dit afgelast omdat er '5 avonds een concert in de kerk zou 
plaatsvinden, waarvoor '5 middags al voorbereidingen moesten worden 
getroffen. Als alternatief konden wij het Visserij en cultuurhistorisch 
museum bezoeken. 

Een deel van de deelnemers bracht een bezoek aan Slot Loevestein. De 
afstand van de parkeerplaats van de bussen naar het voetveer richting 
Loevestein was ook voor deze deelnemers grater dan gepland. Dankzij 
het fraaie herfstweer was het een genoegen om de wandeling naar het 
voetveer, de overtocht met de pont en de wandeling naar het slot te 
volbrengen, maar het nadeel was dat we later dan afgesproken op het 
slot aankwamen. De speciaal voor ons gereserveerde gids stond ens al 
reikhalzend op te wachten. 
We hadden het uitstekend getroffen met deze enthousiaste dame. Op 
zeer onderhoudende wijze leidde zij de groep door de kamers van 
het slot en vertelde ondertussen uitvoerig over de geschiedenis en de 
bewoners van deze bijzondere vesting. Ais toegift leidde zij de groep 
rond in de kelders van het slot, die norma liter niet in de rondleiding zijn 
opgenomen. 

Hieronder voigt in het kort de geschiedenis van Loevestein. 
Rond 1368 liet ridder Dirc Loef van Horne een kasteel bouwen op een 
strategische plek, daar waar Maas en Waal samenkomen: Slot Loe-
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vestein, het stenen huis van Loef. Door de eeuwen heen veranderde
 
het slot regelmatig van vorrn, maar er is nog veel van de Middeleeuwen
 
terug te vinden.
 
Vanaf 1575 werden de middeleeuwse verdedigingswerken rondom
 
Loevestein gemoderniseerd.
 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Loevestein in gebruik
 
als Staatsgevangenis en werden vrijwel aile kamers als cel gebruikt. De
 
gevangenen waren staatsgevangenen van de Republiek der Verenigde
 
Nederlanden. De bekendste gevangene is Hugo de Groot, die Loe

vestein beroemd maakte door zijn spectaculaire ontsnapping in een
 
boekenkist.
 
In de negentiende eeuw werd het slot opgenomen in de Nieuwe Hol

landse Waterlinie.ln oorlogstijd kon een strook polderland van Muiden
 
tot Werkendam onder water worden gezet.
 
In de twintigste eeuw verloor de Waterlinie haar functie, werd het slot
 
gerestaureerd en als museum voor het publiek toegankelijk gemaakt.
 

Een andere groep deelnemers heeft het al genoemde Visserijmuseum
 
bezocht. Dit is gevestigd op de zolderverdieping van het voormalige
 
arsenaal van Woudrichem. Daar werd door middel van een dlavoor

stelling, gevolgd door een rondleiding informatie gegeven over de
 
geschiedenis van Woudrichem, over de riviervisserij, en het leven op
 
en naast de rivier.
 
Wat je op een zolder niet zou verwachten zijn enkele kleine visserssche

pen. Er is onder andere een complete zalmschouw te zien. Daarnaast
 
bestaat de collectie uit heel veel gereedschap en andere materialen
 
die gebruikt werden bij de visserij en wat daarmee samenhangt. Denk
 
hierbij aan de netten en gereedschap om deze te repareren. Eenbezoek
 
aan dit museum iszeker de moeite waard. U zult nog wei tot 1 mei moe

ten wachten voordat het museum weer open wordt gesteld.
 

Na het bezoek aan het museum volgde een rondleiding onder leiding
 
van een gids van het plaatselijke Toeristen Informatiebureau. Het weer
 
was met ens deze dag, waardoor het een aangename en interessante
 
wandeling werd, waarbij de gids ens onder meer wees op nieuwe, in
 
oude stijl, gebouwde huizen.
 

Om half vijf moesten de bussen weer richting Heinenoord gaan, om de
 
Iiefhebbers, waaronder ook veel jongeren, van de spek-met-peren of de
 
erwtensoep, op tijd aanwezig te kunnen laten zijn. Verder kunnen we
 
kort zijn: het was weer heel gezellig en het eten uitstekend.
 
Wij hopen u op de volgende Vriendendag, die op 13 oktober aanstaan

de zal worden gehouden, (opnieuw) te ontmoeten.
 

Gert Schilperoort, Rein van der Waal
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RECENTE PUBLICATIES 

BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS IN DE GROOTE WAARD 

DEEL 1: EILAND VAN DORDRECHT 

De heer Arie Pieter van den Hoek uit Heinenoord is bezig met een 
enorm groot project namelijk met de samenstelling van een reeks 
"Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard': 

In juni 2006 verscheen het eerste deel boek over boerderijen op het 
Eiland van Dordrecht. Na ruim 20 jaar onderzoek is samensteller en 
auteur Arie Pieter van den Hoek (1964), Dordtenaar van geboorte, erin 
geslaagd een goed gedocumenteerd boek af te ronden over nagenoeg 
aile boerderijen op het Eiland van Dordrecht, totaal 600 pagina's. In het 
boek worden niet minder dan 200 boerderijen en vooral hun bewoners 
en eigenaren beschreven. Ook reeds afgebroken boerderijen komen 
aan bod, alsook nieuwe boerderijen. Verder worden vele familiever
wantschappen beschreven aan de hand van duidelijke schema's. Heel 
veel bekende Dubbeldamse families komen voor. Handige indexen 
vergemakkelijken het zoeken naar een familie, persoon of boerderij. 

Het boek is ge"illustreerd met veel niet eerder gepubliceerde foro's van 
de boerderijen zeit, hun bewoners en eigenaren, maar ook dorpsgezich
ten op het hele Eiland. Foto's van boerenwerk, oogstwerkzaamheden 
etc. geven een goed beeld van de agrarische sector. In het boek komen 
650 foro's voor, waarvan de helft in kleur en is een echt platenboek. 

[)e't1,,~'\"yR;"V"', 

'E~lalld lIan DQWrecht' 

Het boek is verkrijgbaar voor € 49,50. Dit bedrag kan gestort worden 
op bankrek.nr. 35.43.27.313 t.n.v. A.P. van den Hoek, waarna u het boek 
thuisgestuurd kunt krijgen. Geeft u wei uw adres door! Indien U het 
boek opgestuurd wil hebben, komt er € 6,20 porto- of verpakkings
kosten bij. Ook kan er informatie worden verkregen, het boek worden 
ingezien bij diverse boekhandels in de Hoeksche Waard, ook op het 
Eiland van Dordrecht en bij de schrijver. Ook in het 5treekmuseum is 
het boek te koop. 

AANKONDIGING DEEL 2: DE HOEKSCHE WAARD 
Kort voor het "ter perse gaan"van dit Bulletin ontvingen wij van de heer 
Van den Hoek een aankondiging van het verschijnen van deel 2 van 
de door hem samen te stellen reeks over de boerderijen in de Groote 
Waard.Dit boek zal een belangrijke aanvulling zijn voor de beschrijving 
van Hoekschewaardse boerderijen. Wij maken daarom graag ruimte 
vrij om hier alvast aandacht aan te besteden. Opgenomen is de brief 
waarin de heer Van den Hoek niet aileen de publicatie van het boek 
aankondigt, maar ook van andere activiteiten die in verband staan met 
boerderijen in het algemeen: een tentoonstelling en een fietstocht. 

Arie Pieter van den Hoek 
Westdijk 34, 3274 KG Heinenoord, 
Tel.nr. 0186-605169 Fax.nr. 0186-605184 
Mobiel tel.nr. 06-30788394 E-mailadres:apvdhoek@kabelfoon.nl 

Aan aile qemteresseerden in boerderijen 

Betreh: Unieke uitgave boerderijenboek De Hoeksche Waard 

Heinenoord, januari 2007. 

Mevrouw, mijnheer, 

Ondergetekende kan U mededelen, dat in 2007 een prachtig boerderij
enboek van De HoekscheWaard en hun bewoners kan verschijnen. Dit 
is een vervolg op het boek, wat vorig jaar is verschenen over nagenoeg 
aile (200) boerderijen op het Eiland van Dordrecht (deel 1). 

Het wordt een eenrnaliqe uitgave, wat ruim 500 bladzijden telt. Het 
boek wordt uitgevoerd in een stevige, degelijke band, genaaid en 
ingebonden. Hierin staan 100 boerderijen beschreven, verdeeld over 
het hele eiland. In het boek wordt de bewoningsgeschiedenis van 
bestaande, reeds verdwenen en nieuwe Hoeksche Waardse boerde
rijen beschreven, met familiegeschiedenissen en genealogische gege-
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yens van bewoners en eigenaren. 

Van personen, boerderijen, dorpsgezichten, kaarten, plattegronden 
enz. zijn ca.450 a500 vaak nooit gepubliceerde foto's opgenomen. Vele 
archieven zijn geraadpleegd, zoals het Stadsarchief te Dordrecht en het 
Streekmuseum te Heinenoord, maar ook het Rijksarchief te Den Haag. 
Opgenomen zijn ook enkele interviews met boerderijbewoners, die 
in de afgelopen jaren gemaakt zijn in de serie "Op Stee" en die eerder 
werden gepubliceerd in Het Kompas. 
De prijs van dit unieke boek bedraagt € 49,50 en zal op een aantal ver
koopadressen te koop zijn, waaronder bij ondergetekende, in de boek
handel en bij het Streekmuseum en Historische Verenigingen. Echter 
U kunt tot 1 april a.s. door middel van voorintekening met bijgaand 
strookje dit boek 10% voordeliger verkrijgen voor de prijs van € 45,-. 
Indien U belangstelling heeft, gelieve U dan dit strookje in te vullen 
en tijdig op te sturen, uiterlijk veer 1 april i.v.rn. de bestellingen bij de 
drukker. Bij inschrijving voor die datum wordt uw naam vermeld in de 
lijst van intekenaren! 

Denkt U er in dit geval ook aan om exemplaren voor Uw (klein)kinderen 
of andere familie te bestellen. Deze mogelijkheid doet zich maar 1 keer 
voor. Wilt U a.u.b. bij Uw naaste familie, buren of kennissen navragen of 
ze al op de hoogte zijn van het verschijnen van dit unieke boek. 

Bij voldoende belangstelling wordt deze serie voortgezet. Ook wordt 
er gewerkt aan een kleine bijlage waarin de stambomen en de boerde
rijen schematisch worden weergegeven. Voor meer informatie www. 
boerderijeninbeeld.nl. Om uw serie compleet te krijgen is er ook de 
mogelijkheid om Deel 1 erbij te kopen voor de exclusieve prijs van 2 
delen voor € 80,-. 

Ook nodig ik U van harte uit om de unieke Boerderijententoonstelling 
te bezoeken over De Hoeksche Waard, die op zaterdag 16 juni a.s. in 
het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Hoeksche Waard aan de 
Reedijk 8 hoek Provincialeweg N217 te Heinenoord (tegenover het 
busstation en naast NIMAG), van 10.00-16.00 uur. Ook hier is het boek 
in te zien en verkrijgbaar tegen betaling van € 49,50. Van de foto's in 
het boek is ook een CD-rom voor € 10,- verkrijgbaar, af te spelen op 
uw pc of tv. 

Fietstocht. Daarnaast zal op zaterdag 23 juni a.s.een informatieve fiets
tocht langs de in het boek beschreven boerderijen worden gehouden. 
Deze fietstocht is uitgezet in Hoeksche Waard Oost (ca 40 km) en start 
bij partycentrum Alcazar, voorheen hoeve "Bouwlust" aan de Groe
neweg 16 te Puttershoek. Deelname is mogelijk door personen vanaf 
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15 jaar en de fietstocht is geheel voor eigen risico, waarbij het cornite 
op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden. De reunie
achtige fietstocht is onder begeleiding van een aantal gidsen. Onder
weg worden een aantal stops gemaakt bij boerderijen. De deelnemers 
krijgen een toelichting over de huidige gang van zaken op de akker
bouwbedrijven. Oak is er tussen de middag een gezamenlijke lunch op 
de boerderij van de fam. A. Voordendag, 5teenplaats 13 te 5trijen. Wilt 
U zelf uw lunchpakket en fiets meebrengen! Voor de dag zelf wordt een 
kleine bijdrage van € 7,50 p.p. gevraagd. U kunt uw auto gratis parkeren 
op het parkeerterrein t.o.v. Alcazar. De ontvangst is vanaf 9.15 uur met 
koffie (thee) en cake (Alcazar is om 9.00 uur open). Eventueel kunt u 
hier ook broodjesen een drankje kopen. Vanaf ca. 10.00 uur zal de eer
ste groep per fiets met een gids vertrekken. Er is een maximum aantal 
deelnemers, dus geeft u zich dus zo spoedig mogelijk op, uiterlijk 1 april 
a.s. Voor meer informatie kunt u bellen met het fletscornlte, bestaande 
uit Schil Herweijer (tel. 078-6743390) en Cobie Voordendag-Huisman 
(tel. 078-6743451). 

AI uw bestellingen kunt U afhalen op zaterdag 16 juni a.s, van 10.00
16.00 uur op het hoofdkantoor van Rabobank Hoeksche Waard aan 
de Reedijk 8 te Heinenoord (de mogelijkheid bestaat dan om Uw boek 
door de schrijver te laten signeren) of zaterdag 23 juni a.s. in partycen
trum Alcazar te Puttershoek vanaf 16.00 uur. Mocht U deze data verhin
derd zijn of indien U het boek opgestuurd wil hebben, komt er € 6,20 
porto- en verpakkingskosten bij. U kunt dit op het strookje invullen. Let 
op! Wilt U a.u.b. het totaalbedrag tijdig, maar uiterlijk 1 april a.s.storten 
op bankrekeningnr. 35.43.27.313 t.n.v. A.P. van den Hoek. 

Hopende op goede reacties, teken ik met vriendelijke groet, 

Arie Pieter van den Hoek, 
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BESTELFORMULIER BOERDERIjENBOEK 

Voor het bestelformulier: lie volgende pagina 
Afknippen en v66r 1 - 4 opsturen aan A. P. v. d. Hoek, Westdijk 34,3274 KG, Heinenoord 

Ondergetekende: 

(naam) . 

(adres) .. 

(tel.nr.) . 

(code) (woonplaats) . 

bestelt ... exemplaren van het boerderijenboek 
Hoeksche Waard a€ 45,

bestelt ..... exemplaren van het boerderijenboek met deel 1.a € 80,

bestelt ..... exemplaren van de CD-rom met ca. 500 foro's a € 10,

eventuele porto- en verpakkingskosten ...... exemplaren a €6,20
 

Neemt deel aan de fietsdag op 23 juni met ...... personen a € 7,50 

-----+. 

€ .. 

en verklaart het totaalbedrag v66r 1 april a.s.
 
over te maken op bankrekeningnummer 35.43.27.313
 

Datum, .2007 Handtekening, . 
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VRAGENRUBRIEI< 
ledere vriend(in) van het Streekmuseum kan een of meerdere 
genealogische vragen betreffende de Hoeksche Waard insturen. 

ANTWOORDEN
 
Op vraag 603 uit Bulletin 101 zijn enkele uitvoerige antwoorden bin

nengekomen. In het volgende Bulletin zal een van de antwoorden
 
worden opgenomen, omdat dit antwoord voor veel lezers interessant
 

zal zijn.
 
De vragensteller moet inmiddels de antwoorden ontvangen hebben.
 

VRAGEN 
604. 
Cornelia Krulthof geb. Klaaswaal 19-9-1912, tr. Geerlof Putman, overl.
 
Hoogeveen 7-4-1976.
 
Gevraagd: wie kan inlichtingen geven over Cornelia Kruithof?
 

605. 
Antonie Rosendaal, geb. Maasdam 4-8-1755, overt, Maasdam 30-10

1811, tr. Maasdam ca. 1777 Johanna van Dijk, overt, Oud-Beijerland
 
20-10-1817.
 
Hieruit:
 
Aaltje, geb. Puttershoek 18-4-1778.
 
Gevraagd: geboortedatum en geboorteplaats van Johanna van Dijk,
 
alsmede haar ouders.
 

606. 
Cornelia Martijntje Bijl, geb. Heinenoord 8-7-1895, tr. Mijnsheerenland 
24-6-1920 Arie van der Linden, geb. Mijnsheerenland (?) ca. 1899. 
Gevraagd: geboortedatum en -plaats van Arie van der Linden, de over
Iijdensdata van het echtpaar en hun mogelijke nageslacht. 

607. 
Aartje de Wit, overl, Mijnsheerenland 15-10-1776, tr. ca. 1760 Jan Groen, 
geb. Oud-Beijerland 30-4-1730, overl. Mijnsheerenland 13-6-1796. 
Gevraagd: meer gegevens van Aartje de Wit en haar voorgeslacht. 

608. 
Bastiaan Dingeman Groeneweg, geb. 5trijen 19-5-1726 tr. Geertrui
 
Jansdr Houtemolen, geb. Maasdam 8-1-1730.
 
Gevraagd: nadere informatie over dit echtpaar.
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...
 

609. 
Niesje van Dam, geb. ca. 1780, overt, Strijen 7-12-1856, tr. Johannes de
 
Jong, geb. ca. 1762, overt, Strijen 2-6-1816.
 
Gevraagd: de juiste geboortedata en huwelijksdatum van dit echtpaar.
 

610. 
Adrianus Andeweg, ged. KlaaswaaI1-6-1777, zn. van Joost en Clara Bos
 
tr. Klaaswaal 5-10-1802 Maria (Ia) Combe, mogelijk geb. Heinenoord ca.
 
1780.
 
Gevraagd: de juiste gegevens van Maria (Ia) Combe.
 

611. 
Abraham de Kreek, ged. Strijen 15-6-1710, tr. Strijen ca. 1739 Adriana
 
Quiriens, ged. 1715.
 
Gevraagd: meer informatie over Adriana Quiriens.
 

612. 
Gijsbert Rijsdijk, over\. Oud-Beijerland 26-12-1698, tr. Oud-Beijerland
 
8-12-1647 Arijaantje Schollar, geb. ca. 1625, over\. Oud-Beijerland
 
7-8-1710.
 
Gevraagd: het voorgeslacht van Arijaantje Schollar.
 

613. 
Jan Nieuwstraat, geb. Oud-Beijerland (?) ca. 1650. 
Gevraagd: met wie is hij getrouwd en wie zijn de ouders? 

614. 
Jacob Imants Grijn tr. Klaaswaal 12-6-1707 Theuna Symensdr van der
 
Steggen, geb. Klaaswaa\.
 
Gevraagd: wie zijn hun voorouders?
 

615. 
Louis van Essen tr. Mijnsheerenland 26-8-1735 Jacomijntje Slagboom.
 
Hieruit:
 
Jan van Essen, geb. Mijnsheerenland 23-12-1742.
 
Gevraagd: geboortedatum en -plaats van Louis van Essen.
 

616. 
Cornelis Koetsveld tr. Elisabeth van der Wulp.
 
Hieruit:
 
Dirkje Koetsveld, geb. Strijen 09-03-1884, tr. 19-05-1904 Jacob van Rijs

wijk, geb. Groote Lindt 05-05-1880.
 
Gevraagd: zo veel mogelijk informatie over Cornelis Koetsveld.
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617. 
Op de fiches in het Streekmuseum staat vermeld Sijgje Pittijn (Pertijn,
 
Patijn, Pattijn), dr. van Hendrik en Bastiaantje van Steensel, geb. Hei

nenoord 04-02-1832, ged. Heinenoord op 19-02-1832.
 
In de Burgerlijke Stand is zij echter niet te vinden.
 
Gevraagd: de juiste naam en geboorteplaats van Sijgje.
 

618. 
Comelis Adrianus Hensa tr. Adriaantje Lammertsd Sterrenberg.
 
Hieruit: .
 
Elisabeth Cornelisd Hensa,geb. Westmaas 08-06-1829, tr. Westmaas
 
30-05-1856 Jacob Jansz Maat, geb. Heinenoord 16-04-1832, over\.
 
Mijnsheerenland 10-11-1900.
 
Gevraagd: overlijdensdatum en -plaats van Elisabeth Cornelisd Hensa.
 

619. 
Teunis Leenhouts, geb. Oud-Beijerland 15-06-1867, tr. Hendrina Noot
eboom geb. 07-03-1868.
 
Hieruit:
 
Lidewij, geb. 12-01-1891.
 
Teunis woont 15-01-1887 Oud-Beijerland.
 
Vanaf hier geen spoor meer van deze familie.
 
Gevraagd: wie heeft verdere informatie?
 

620. 
Andries van der Linden, geb. in 1855, over\. PiershiI26-1-1919, tr. Marie
 
in 't Veld, geb. 1860?
 
Ze krijgen 15 kinderen (bijna allemaal in Numansdorp geboren).
 
Gevraagd: wie weet wie hun klein- en achterkleinkinderen zijn?
 

621. 
Eenvraag met een cultuurhistorische achtergrond.
 
De vragensteller houdt zich bezig met onderzoek naar zalmschouwen.
 
In dat verband komt hij de naam "puttershoeker" regelmatig tegen. Hij
 
heeft echter geen uitsluitsel kunnen krijgen of een "puttershoeker" een
 
boot is die gebouwd is in Puttershoek of dat het een bouwmethode is.
 
Wie kan hier uitsluitsel over geven?
 

U wordt van harte uitgenodigd om uw vragen, die betrekking hebben
 
op de Hoeksche Waard, in te sturen naar:
 

P.W. van Hulst
 
Ruigoord 133
 
3079 XP Rotterdam (Vergeet niet een postzegel in te slulten),
 
e-mail genealogie@streekmuseumhw.nl
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NIEUWE PUBLICATIES 

GENEALOGIE DRONKERS 
Het Streekmuseum heeft voor de genealogische bibliotheek ontvangen 
een herziene en uitgebreide derde druk van "Notities betreffende het 
geslacht Dronkers / Dronkert, oorspronkelijk: Dronckaert(s), Dronckert" 
samengesteld door de heer DJ. Dronkers. 

Het boek bevat aanmerkelijk meer dat 
wat de titel doet vermoeden. De in de 
eerdere uitgave van 1982 vermelde 
gegevens zijn gecorrigeerd en aanzien
Iijk uitgebreid. De auteur meent dat de 
stamboom nu redelijk compleet is. Het 
werk omvat ruim 300 pagina's en is ge"ll
lustreerd met foto's en kaarten. 

De genealogie is door de heer DJ. Dron
kers uitgegeven en bij hem te verkrijgen 
voor € 20 plus € 5 verzendkosten. U kunt 
een exemplaar bestellen door € 25 over 
te maken op Postbanknummer 9645163 
t.n.v. DJ. Dronkers te Velp. 
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