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EILANDGESCHIEDENIS IN BEELD
Het is een zeer verheugende gebeurtenis, dat in het kader van het tienjarig bestaan van ons Streekmuseum een uniek boek\<Jerk, getiteld Eilandgeschiedenis in beeld
is verschenen. Het unieke van deze VQOl"tr~ffelijke uitgave is , dat werken v.an verschillende kunstenaars, die in voorbije eeuwen getroffen zijn geweest door het vele schoons
r ) i~ onze Hoeksche Waard, thans in êê~ b?ek zijn gebundeld. Voor ~ove~.mij be~end, is ~:
·, d1t de eerste maal dat voor een reg1o 1n ons land een zo volled1ge u1tgave 1s versche-nen. Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats voor de medewerkers van onze
prentenwerkgroep" en in het bijzorder voor onze secretaris de heer ~J. Blok, die WP 1
zeer. veel wèrk heeft verzet; eveneens dank aan de medewerkers van drukkerij Van As
voor de prima verzorging van onze "Eilandgeschiedenis in beeld 11 • Dank ook aan
museumdirecties en particuliere collectioneurs in binnen - en buitenland, die hun mede ~
werking hebben verleend om onze jubileumuitgave mogelijk te maken. ·
J.E. de Rooy, Heinenoord
NIEU\~S IN HET KORT
Bedenkende dat de 14.158 mensen die verleden jaar ons ~1useumbezochtenzek er niet
allen staan te dringen om dit jaar \>Jeer ib1nnen te komen, zijn we heel tevreden met ·
het aantal van ruim 4800 bezoekers voor -wiè de heren Groenendijk en Bos in het eerste ,.
halfjaar van 1979 de deur van het Hof v~n Assendelft en de poort van Oost-Leeuwsnstefh .
mochten openen. Er was een middag bij van 210, zelfs één van 260 bezoekers; er was
·
een dag :waarop we behalve 't gewone be~oP~ noq drie groepen ontvingen 9 tot 's avonds ;
laat toe . ~ De puzzèltochten vour dt j 0u gd die zo'n succes bleken bij de schoolklasseh
van verle~en jaar worden oo k nu we8r ~ ~~ag geb~uikt bij groepen kinderen . Oe fleurige
() folder .,,an het Recreatieoord Binnenbedijkte t~1ans, in welke folder \'Je participeerden, ;. ·
vesti gt met kerna:htige tekst onder twee aardi ge foto's de aandacht op ons Museum .
·
En U za g al hoe mooi de vier smee%jzeren schoorsteenkappen (ons bij het 10-jarig
bestaan ia· hartel ijk aan geboden namen s de in het museum gehuisveste bibliotheek en in
hun opdracht zo fraai vervaardigd door de heer A. Verloop), hoe die het Hof van Assen~~
. delft a . h.w. bekronen ? -De heer Van Treuren ~ rle man van het uurwerk~ of zoals de hee~ ·
De Rooy he~ wel noem~: onze wapensmid, of om het ~ 6g duidelijker te zeggen: de man die
bij grote drukte , in ;Iet museum (VJat wel ·eehs vóórkomt ! ) het verkeer in goede ba,nen
1ei dt: de heer Van Treuren dan, kreeg op JO apr i 1 j. 1 . een 1i ntje
wat we ook hier . .·
nog gaarne memoreren! Het gemaal Di rk P·1aaskant" is i nmi ddel s geplaatst; het staat ·
in het Hoofd van Benthuizen te Putte~shoek. De tentoonstelling van Jan Luitwieler ·
en Trees Merks die onderdak vond in onze ruimten was een succes; de heer Luitwieler
schonk het Museum een aquarel van Oosi-Leeuwenstein. - De werkgroepen van het Museum
gaat het goed. Zoals U verderop kt•r'\t 1P.zen maakte de l-1erkgroep Di al ecten t.g.v. hun
10-jarig bestaan een reisje naar Middelburg Het gene~lonisch Archief wordt z6 druk
geraadpleegd dat op onze conservato. ~ b;! gebrek aan. stoelen, Je oude benaming van
"ambulant hoofd" welhaast van -~cepassit.g is. ·
De jongste bezigheid van enkele museumm<- -.ewerkers bestaat uit graafwerkzaàmheden:
na-zorgvuldig speuren werd de plaats van het oude Huys te Goidschalxoord gelocaliseerd
en fundamenten worden momenteel blootgelegd. Mogelijk valt hierover een volgende
maal wat te vertellen!
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AAN~IlNSTE.N
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Dat is een hele afgang: verleden jaar vier keer een ·bullêtTr ,::;n nu v.,reer terugvallen in de oude regélmaat van eens per halfjaar ! t~e zouden U grp.aÇJ v1at vak~r~ ·
op de hoogte houden van het wel en wee van het ~~luseum, U wat inte'nsiever 1 •!-;h·~k
ken bij het driftige leven birnen die oude muren van Hof en Schuur. Maar et ztjn ·
mensen die zeggen: dat Bulletin~ dat gaat ZJa1s zóveel drukwerk ongelezen de prulle;·~and in~ en tja, dan laten ltJe het maar vJeer bij twee afleveringen~ en dat is dan
al erg genoeg! ~4e lopen op. deze manier trouwens aardig vast met het vermelden van
de aanwinsten voor het Muséum - daar gaan we in dit bulletin eens flink wat aan doen,
want de lijst die naq vermeld moet vmrden is schier -onafzienbaar ! Ook dat is echter
. een punt; ze 1 f hebben we de indruk: dat 1eest gf.!en mens; tot we on l anÇis van een paar
kanten hoorden: "0, maar~dat is altijd 't eer~te waar ik naar kijk ! Zo ziet U maar
weer, er is voor de redactie ge""n touw aan vast te knopen ~ l;~e doen U een. goed idee
aan de .hand om zeker gei-nteresseerd te zijn in de. opsomming van de aanwinsten: :
schenkt u eèns iets aan het Museum. Wedden dat u·de volgende Bulletins naarstiglijk
gaat zitten uitspellen of 11 het" pv- 1-Jel in staat?! Daar gaan we:
· ·. ·
..Een vaantje t.g.v. ~;'{2t 40-jar i; jubileum van.Koningin Wilhelminas een oude stembus,speciebakje.inet het opschrift: 1e steenlegging Geme.ftntehuis Strijen met de bijbehorende tioffel~ Lakstempel, collectebus Burgerlijke Armen, een arohiefki~~ met
\
gasmaskers, een ·(beeldig) poppen-schomme,lstoeltje. Een schoorsteenklok met twee
coupes, 2 handkarren en het Duitse verord~ningenblad 1940-1943. Lampepittenkatoeri~
.
een 11 Schi1der)j 11 t.g.v. :~~n jonggehuwd paar: 11 ter gedachtenis aan de plechti.ge h1.1we-,·
lijksinzegening van ---~~. een·nieu\'le vaste medewerker voor de zaterdagmiddag (!npet '..·
je die nu tot de inventaris rekenen of niet~??, hij is echter niet oud!), tromineltjés.
blikken, sponsendoo~, k~alen beursje en dito kraagje, paperassen, omslagdoet, olievat.
met ingebouwde prmp, nog meer oude archiefstukken, archieffilm Recht(;'rlijkArch:iêf ·
Maasdam vanaf 1581, kand?laars, een tegel,' ansichten, .ingelijste schoolplp,af: de ·
herkauwers, koopaktes vah la~d, doekspeld, haertuig, borstpomp, 2 klfnkringen, 2
smeedijzeren hangen, militair zakboekje, schilderskwast, een halflitermaatje, zeef,
keukengerei; Regoutservies 9 een lantaarnplaatje., landmetersappara tuur, almanak uit
1904, een stoel en ê~n biE;~tenspa. Kunt U nog ?
,
Twee schaepeschaere, stuk van een schoorsteenma,ntel <boren, koevoet, pijpekop,,.
eèn doos .vol met· wat we nu schroot zouden noemen ~ll.ar wat ,:"~~·:er klinkt met de oude
benaming: 11 eenigt;!, rommelinghu! Iets 'vmt we ''e~n sc1i.~~.~erij zul.leh noemen :-het heeft
althans een lijst en kan hangen! Een ploegen peespaechies~ Het boek De molens van
de Hoekse he. ~~t~·~·d .in· oude ansichten. Een geve 1steen, babymutsjes s. i jzerer ramen, een
wasstamper, beddepla.nkbordje, 2 siga.renpersen en 0! heerlijkheid:·een echt, göed~
groot en dik vloerkleed~ gekregen van een bezoekster in het Zomerhuis om op die ellendig kouwe tegels van àe vloer daar te'leggen. Want wat h.àdden zîj-:-van-de Za.terdag~
middag vàak ···s nou ja, dat is nu over. Hel bedankt mevrouw, U leed waarschijnlijk
zelf even hatd mee, ondanks al u~ ~rolijkheid !
.
Een gevelsteen uit Oud-'Beijerland, een hoge hoed in.een doos~ een treef en een
spreihanger, een stoei met biezen zitting, Een almanak·uit 1912 mèt wijze rö~dge
vingen voor rlen boer -van wat daarin staat hopen we U bij" gelegenheid nog eens mee
te laten gen:"ten! -~t Reglement Van de Oranjeverenig,ing Strijen uit 1925s ~en mangelbak, zilveren voet van een polderbeker~ schillenbakje, ansichten, standaard q111
.
wagenwielen op te schil deren~ boekje met kni pse 1s betreffende het po 1derschouwen, een.
stilletj~ (in bruikleen)~ lepelboor, houtboor; een koekepannetje; en om, als·u het al
niet boven uw bed heeft han9en, in Uw hoofd en geheugen te prenten: een houten
plankje met daarin (waarschijnlijk .midde~s een verhitte breinaald) primiti~velijk
gèkerfd de woorden: ~'"Zoek van Alles dè Zonzijde 11 •. ~~e hopen dat U daarin slaagt, doch
'/rezen bij deze natte zomer het ergste -----. ',.,
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EXCURSIE VAN DE t~ERKGROEP DIALECTEN HOEKSCl-IE \~AARD NAAR MIDD~LBURG
"·

-

'\:·

25 augustus 1979. · ,Ëi ndel ijk was dan de: daq van . ons uitstapje aangabrol<en en op
zaterdagmorgen kw~men we bijeen in h~t Streekmuseum .. Na ons eerste kopje koffie in

de keuken gedronken.te

\~

hebben~ vertrokken· we+ 9.30 uur per autobus van Europa Express
via de Harin·gvliètbrug naar.het zuiden. Onze chauffeur .sloeg linksaf naar t4illemstad
· eii als je eenmaal op d.e verke.erd? v1eg zit~ kun je niet ts:rug. Dus reden we gm"1oon
verd~r. via Ste?nb.ergen ~ Bergen op Zo0111 ~:langs Goes door. Zuid-Beve 1anci en bereikten
t4idd.elburg~ waar wij ons te voet begaven naar het Abdijplein .. In het Zeeuws Museum ,
wa~rin bok gevesti~d is, h?t;~o~umentatietentrum Z~eland~.werden wij begroet door de
heer de Bruijn s hoofd van.. het documentati eèentrum.
·
. . . .·
.
. In de bibl iothe~k. v~rtelde hij ons onder a·ndere van de· verwoesting op 17 mei 1940
van een-;' groot deel vande 9E:bouv>~en rondOTil het J1bdijplein. ·In de jaren na afloop van
de oorlog zijn deze qebo··~~en. in oude' stijl herbouwd .. -He mogen ook een kijkje nemen
op de zoldèr,'waa. ~n kástèn en dozen het materiaal over Zeeland wordt.bewaard: foto's
van b<;>erderijen die'·verdwijnen ..,door de industrie die oprukt. Heer btliten vertelt de
hèer De Bruijn ons over d~ gebot,JWen rond het Abdijplein die gedeelte1ijk van oude steen
werden herbom~d.
. · . . .. ..
. .•
• . . . .
.
·
In rest.aurant '.'De AbdiJ 11 .staq,t de lunch voór ons.klaar, wé zitten g?zellig aa11 één
lange tafel rhet ons· g(~zelschàp van 20 persOnen. Zelfs :tijdens.. de maaltijd gaat d? heer
Dé Bruijn verder'eri vertelt,qn~ over tijn Werk .als jborzittèr·van~de Vereniging.van
dialecten in Zeeland. Zij hébbcn een woordenboek'. ·waarvan reeds c\e 6e druk vers;chijnt
Ná ·de lunch maken 1tii j e'èn rordwan.de l i rig door 'het centrum va·ri r~1i.dde'1'Durg, ·wqär .zeer
veel oude pp.nden ;,,;'ren,oveerd zijn,· bewoond -worden· en .merkwaardige namen dragen, z..oals
Sint Jàcob,'_~äa,n,op· paard; 'de pósthoorn 3 Bourgonje, Edinburg~·cde twe.e.karbeelen.
Hî~_rna vo 1gt_ o,ns, be'zoek.aan het. Z(;}euws .r4u~~um3 waa.r in een zaa.l ·prach ti qe ~andtapi jten
hangen. Ze'· z'ijn bij.na 400 jaar oud. en .gewv~n naar ontwerpen van Hendr.ick Vroom, die
eind l'o'e eeuw in onsland grote vermaaidhei d had als zeeschi 1der. Eên, wandtápi jt'
·steH'het wàpèn van Zee.Tand.voor3 met ~~-illerilvan.Or:anje als. veldhee\" . De· arqere.tapijten s':tell eri zeeslagen Voor tegen .de Spaanse overhe€rsing bij ZierHz2e~ Fo-rt De Haak
en. Fb'rt· Lillo. qok bij' dez~ wandt~pijten kri,]gen we: boeü~nqe uitleg van: de, hee.r De
Bruîjn. Zoi1der deze uitleg zouden 1t 'j veel niet hebben opgemerkt. . , . ·;
.· .• ·
Tenslotte begeven wij OflS naar huize Edînburg 3 waar Hij door mevrouw De Bruijn
hartelijk begroet worden en in hungrote eetkeuken iets te drinken krijgen:J mèt of
zönde.r alcohol! Deze vwning lillas heel oud, .fs afgebroken en in oude. stijl en indeling
prachtig :gehiri6yeerd.~ ~je mogen overa 1 qt\an k:i'jken en l c:.en: all en vim' beneden naar boven
en weèrterug! Onze voorzitter spreekt een hartelijk dankwoord en geeft aand~: heer
. De Bruijn het pas verschenen boek Eilandgeschiedenis in 9eeld, ~n aan: f·4evrouw de .
Bruijn een bouquét tlr;emen. Allen ze.ttGn wij onze naam voorin het boek~ op veri:'oek van
de heer.De Bruijn'. Om vier uur nemen \jij afscheid. eh onze terugtocht. maken vJe· langs
Veere, Vrouwenpolder, over Noord-Beveland, langs Zierikzee.~ Noq één keel~ 'leggen wij
aan, in RèStaur~nt D~ Brug", en daarna.rijdenwe al spoedig weer door de Hoeksch~-.
_Wq.ardse. dreven, waar we bemerken dat cr.vele règenbui.en zijn, gevallen; i·10nderl ijk
genoeg was he~ in Middèlb~rg zonnig w~~r. tijdens ons·bezöek. Weer aangekomen Pij het
Streekmuseum ~·edanken wij allen Diderie Mat~ijsen en ~Jim Blok voor de orgànisatie
van deze reis ! Het vms een mooie dag, v-1e hebben veel .gezien.
- · P. Verhoeven-de·Jonb
Ni euw;.Bei jerland.
11

CONCERTEN - 2
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·

Het tvmede c..:-nÇert is ge.pl.and op ltJOensdag_12 december . Een vi ooh en pi anoconce"''
uit te voet~en door de violist A.L. Czif~a •. à.P de p,ianQ begeleid g,qor Corine To~boul.
t•loensdag ..· riî~art 1980 het derde en 1áat$'te met Henny Baren'drècht 5 f1 uit' Trudi
Koelman, sopraan en Gel~t Schuil, piano.
I
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DE MUSEUMBIBLIOTHEEK
Is het wel genoegzaam bekend wat het Museum in zijn bibliotheek te bieden heeft?
Maar.dan bedoelen we niet de dorpsbibliotheek die immers bij ons onderdak :xindt~ maar
de e1gen museumverzameling: vJèrken, zoals de gehele museuminventaris afkcirristiq van
de bewo~er$ van de Hoeksç;he ~la? rd, en vaak al · zéér oud; verder boeken die op de streek
betrekk1n.g ~ebben - en ook <;-:.ronder bevinden zich naast veel nieuw uitgekomen werk
veel an·;w<,G:sche.delen. lrJe kregen iets meer kastruimte (maar ook hier kampen we
met plaatsgebrek!), de heer Ne11 heeft i:1 de meest letterlijke zin de zaak "op een
_rijtje gezet'' en gerubriceerd. Studerenden van allerlei slag maken graag gebruik van
de boeken voor een scriptie. Zij d1e qeinteresseerd zijn in de Hoeksche Waard~ op
welk gebied dan ook; weten misschien nog te weinig wat er hier aan gegevens voor· hen
te verkrijgen is. Historische, landbouwkundige, min tr meer lite~aire,en theologische
werken, er is van al.les. Ve-el godsdienstige boeken: Ds. Smijtegeld zult U veelvuldig
tegenkomen als een geliefd auteur. Zoals we tegenwoordig.de series hebben. van
.
11
.
Ik kan koken 11 ,, en r ~k kan tirmeren" 9 zo waren er i.:'·2n "Den naerstigen 'Bijenhouder 11 ~
· "Den verstandigen Hovenier"-, etc.~ alles uit ca. 1679. U zult boekjes m~t uitklapbare
koeien aantreffen, zodat U een toenmali\] bloedvatstelsel kunt bestuderen.•Er. zjjn
· .• diverse. boeken over-boçrderijbouw; veel op agrarisch gebied.~ ook aorarische.school- ~
· boekjes; oude geschiedenis-! a.a rdri jkskunde-, taa 1- .en 1eesboekjes uit het· beitt van'·
de meester die 's winters school hield. Diverse leesb;;;;kjes: prijs voor leergierige
' ;leerlingetjes, jaargangen "Voor het jonge volkje", a.lleraardigst tijdschrift voor de
jeugd. Jàargangen-van het "Stuiversinagazijn", "De Vriend des huize.s s ~'De k,indercoL:·
rant" -lectuur voor de Nederlandse ,jeugd- (1864:_ Het deel Hoeksche Waard en omgeving
van d·~ scads- en dorpsbeschrijver Van Ollefen, Natuurlijk diverse drukken vc.n Vader
• Cats. Evenzo verschi 11 ende ui tg a ven van Corne 1is El i za van Koets ve 1d • s: 11 Schetsen uit
·de pastory te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den nederlandsehen dorp!:'
lel~':7iiar.ll Ons eigen goede Westmaas ! vJerd dit boek oorspronkelijk op het niveaue
van de dorpsvertellingen geplaatst~ daar \IJOrdt nu toch wel .anders .over geoordeeld.
Met HiJdebrand's Camera Obscura yoor ogen liet Van Koetsveld zijn wat eerdere
stichtelijke en retorische schrijftrant varen- de Schrijflust" veranderde in een
realistisch en met humor beschrijven van het zelfdoorleefde, .Het de Pastory schiep
Van·Koetsveld een werk van blijvende waarJe.
11

11
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VERVOLG AANt~INSTEN
Het tijdschrift "Holland 11 (1975-1978), boek over streekvet'voer~ voornamelijk de
H.l~. betre ?ende, mobilisatiealbum 1915-1919, de trekhondenwet~ het B.ltJ. Personenen familierecht, Nieuw$bladen van de H.H. plm. Ül84, ansichtkaarten. Mannenschoenen,:)
waskom, spreihanger, aewaste tijk, kratje papieren krüidenierszé\kken uit Go.idschalx- '
oord, verdui~terinqsrijwiellampje etc.; kammembakje, grammofoonplaten, een sigaren. doosje, damesrmdergo~(· en een bak voor groenten van ean groente ~,,.. Een leesplankje
met .de lette··:}··:::; er nog bij9 een strijkplankjes twee èopieën van Germaansaardewerk
uit de bronstijd (passen bij onze êchte scherven !), .oud~ foto's Krobswijkse dijk,
boekje R~T.M. ~et etsjes uit plm. 1906. Fonkelnieuwe oud~ gitten 9 -zö. uit de winkel !
Een poolS€' jas ~geen b.ekend kledingstuk meer , maar warm zal hij vast it1el -:cijn !
Twee melkbussen 9 bijbel uit 1736 (Dordrecht, Pieteren Jacob Keur). Eenkoffergrammofoon met 78-toerenplaten -ook dat hoort al tot de verleden tijd ! \~aterinolentje,
.
kleding,·stal,antaarn, stoof, twee oliestellen9 een wasbord, schaatsen 9 bedsteetafeltJe,
een bronzen kruithoorn, een kruithoorn van hoorn, een schildpad lepeldoosje's evenzo
van schildpad een si nrtrenkoker benevens E.en schildpad si garenkoker ingelegd met
parelmoer en twee kt_,~;.,::r:--'"'11 tabaksdm::>n. En, het lijkt wel of het n.iet op kan:
.een schenking bestaande uit eer >,t mis te verstane collectie snuifdoosjes en
teukflesjes. Voorwaarde tot de schenkin(! was, dat de collectie in zijn qehee1
tentoongesteld zal worden. U zult~ wann~er dat voor elkaar is, van i
heel fraais
kunnen genieten!

