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Na zóveel maanden wordt het éen inhaal-manouvre 1 al zal er wel geen plaats
genoeg zijn om de gehele opsomming van uw goede gaven te plaatsen. En avant
Een kistje voor landmetersgereedschap 1 een beddeplankje, kluitenbreker, oude
kranten, Zwitsal-reclamebord en een dito voor zeeppoeder. Gegevens en foto's
betreffende de familie Kooij. Een linnen zak 1 beddespreien, kleedje, naaimachine, foto's, een herinneringabordje anno 1945 7 twee paar zwarte sokken
en een schrif·c van een naaicursus. Drie ijshaken van het veer van NieuwBeijerland. Een kopie van een krantenverslag over Een Treffend Ongeluk: het
Omslaan van Een Vaartuig op het Hollandach Diep, annex gedicht. Een anijstabletjes-kistje.· Romvbrieven en trouwkaarten, 2 zéér oude gewichten, een
rieten stoel 1 een boordenkist je l papie1·en van de gezondheidscommissie OudBeijerland uit 1930. Foto's. Fotocopi~n van een plan voor de R.T.M. (1894) dat
niet is doorgegaan. Fctocopie: opsomming van alle landtollen in de Hoekscha
Waard. En dan lijkt het wel winter te worden: een duwslee, noodkacheltje,
schaat~en, lectuur, 2 stove~, slobko~ben en een omslagdoek !
Een trekmes, stroppies, luie~mandje, scheergerei, foto's, oranje-foto's,
ansichtenalbum, een kaapstander, een knaapje on het Notulenboek van de Vereeniging tot Gezelligheid in Strijen (en een nette pret dat ze daar hadden !)J
Twee eggen (waarvan één een 11 kleevereegt 11 ) , telraam 7 bidelots en boordeknoopjes, 6 boeken, foto 1 s en een fragment van de Genealogie van De Zeeuw. Een
schriftuur: 11 Pennekunstn, yan Ea,stiaan Leeuwenburg uit vJestmaas 1741" De
collectieve arbeidsovereenkomst 7oor de akker- en wei~ebouw en veehouderij.
De schoudermantel van niemand minder de_n Theodorus Marinus van Eymeren~ chirurgijn te Numansdorp van ·1822 ~ '1872. Drie :pakken waschpoeder? boeken,
prentkaarten? een begrafenishoed met koffertje 1 kinder-onderkleding, tafeltje,
ook een bloementafeltje, een stilletje, gietijzeren kapstok met spiegel en
tevens parapluiestandaard, voorraadbusi 2 lederen boekhoud-(?) mappen met een
ingenieus open- en slgitsystee~, en nBg een begrafenishoed.
Emaille reclamebordenc. Doeken: o-re!:' de geschiedenis Yan de meekrap, qe bakkerswet van Talma en de geschiedenis van O~d-Beyerland. Een lijn~aadz~k (1841),
oliekachel, gasmaskers, ~ieten mandje (koffertje), paardetuig, een wit Re~out
bord. Een ~oekje van de Uitvos~ing van de Za~svereeniging 11 0efe~ing en Uitspanning~ te 's~Gravendeel uit 1890 ~ de uit1~ering was in het schoollokaal aan
de Schenkeldijk. Twee rouwkeuvela, 2 schaven, boor,~zwaaihoek, breeuwijzer en
boeken over de Algeroeene Geschiedenis, daterend uit het einde der 18e eeuw.
Hoewel men dit werkelijk toch nic·c meer de allerjongste geschiedenis mag
noemen, leek het of de brenger van de boeken het laatste T.V. nieuws toch v66r
wilde zijn~ 1 s avonds om ·tien uu:t' belde. hij er bij de Hee:c De Rooy nog mee aan:
dAt noemen we nog eens enthousiasme.
Doosjes boortjes, een tegel met een timmerrransrijmpje yan timmerman De Raat
uit De Noord, Een Regoutschaaltje: 2 koucebanden, 2 portemonnaietjes, oude
foto's van Heinenoord, enig papierwerk, korenschop, microfilm Rechterlijk
Archief Nieuw-Beijerland, doos met krullemusse, een kruiwagen, schilderij
Tolhuis Dlaaksche Dijk, lessenaartie, politieboeken, schoppen en een ijzerschaar. Een jurk, boeken, kistje met eenige rommelinghe, oude bakkerskar,
een stilletje en twee kienbroeken ~het gemak d!snde den mensch ! Een vest,
kapothoedje, onderrok 1 spiegeltje, een wir!.Keltoonbank, zakkenrek, stopflessen
en kistjes voor snoep en flesjes e.d.; Leuvels 7 een zwart ondermutsje, kanten
mutsjes, een riek, een beut (=bruine kiel), een bank om gezellig buiten
voor 1 t huis te kunnen zitten en een paa'~::':.enharen zeef" 11 Schepblikken 11 ~
Een kaakjesblik uit onze laatste oorl~g 1 bestekbak + bestek, tinnen trommeltje
m~1 thee, kwartierstatenboek II! doopmatsjes, en vöorlopig tot slot:
·nHeinenoord en de cHeinenoorders in oude aYJ.sichten 11
Volgende keer verder - we zijn er nog ~ang niet !
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____·-------------.------------gebeurtenis ·irt 1980 was we~r de bustocht
__

VRIENDENKRING
_____________ _, UAAR
.,._,_ · HELLEVOETSLUIS EN DELTAWERKEN

Een hartverwarmende
Yoor ·de "Vrienden".
Alsof het was afgesproken, precies h,~t aanta,l passagiers dat de bus ,kon bevatten, namelijk 54, was aanwezig. Gee~ _ ~ènäen die behoefden te worden teleurgesteld en geen afzeggingen op het laatste ogenbliko
Na de beroemde koffie van mevrouw Dè1tker begaf men zich welgemoed . op weg naar
Hellevoetsluis. Het gezellige geg9ns in .de bus wees er al op dat het onderling
contact uitstekénd was.
Na een vlotte tocht per veër over het Spui reden we rechtstreeks naar onze
bestemming, Heilevoetsluis. Stapvoets langs de oude vestingwallen en de mooie
· gerestaureerde huizen. Met een lastige bocht een nauw straatje in, waar een
auto verkeerd g~par~eerd stond, zodat de chauffeur noodgedwongen moest stopven.
Herhaald getoeter lev~~de geen ~esultaat op. Een ~aa~ sterke mannen wilde de
auto naar de kánt-duwen, maar daar ~eze in het stuurslot stond was ook deze
pogin~ tevergeefs. Inmiddels·kwim ~e eigenaar, ppmerkzaam gemaakt door het _
tumult; haar buiten gestormd. De kw.estie v1a13 toen spoedig opgelos.t en vrolijk
wuiven4I reden wè verdèr n~af . . hét
eerste doel van qnze
reis: het stationnetje
.
.
van de oude stoómtra~~ waafm~e je een·tochtje . ko~ maken~
) () Vol verwachting klopte o~s hart •. Enige van Oiis hadden namelijk een paar dagen
· van tevoren de weg verkend en waren toen op een mistroostig, van een ~aar ~agens
voorzien perronnetje beland. Hoe anders ~ag het er echter die . záterdagochtend'
uit. Een blinkende locomotief stond al onder stoom op ons te wachten. De keurig
gerestaureerde wagons waren ~ 1 aangehaakt en een-stel vrijwilligers vertelde
ons enthousiast over het 1;1erk dat · zij hie:c deden. Week in, ·week uit wordt hier
gez.w oegd om alles .in oude staat te .herstelleno Locómot :.i. even worden geheel gedermonteefd 'ofu alle onderdelen te ~meren, te poetsen; te oli~n en waar ncidii van
nieuwe te voorzien. Er is een remise 1 waar in de winter, alé ze niet wo~den ·
gebruikt, alleen de pronkstukken een onderdak ktinnen vinden. De rest mo~t nood- gedwongen bui ten . blijven staan. Jammer~ · want ze gaan daardoor éteeds meer
·
achteruit en de reeds opgeknapte wagons hebben ook veel te lijàen van de luiinen· ·
van ons grillige klimait. Na alles te hebben bezichtigd, werdeh we veri6ch~ in
de tram pláats te nemen. De stoomfluit kondigde het vertrek aan en daàr boemelden we weg. De conducteur kwam-langs om 6ns een kaartje te verstrekken~ dat
naderhand ook nog werd geknipt. Iedereen was tegelijk teru~geplaatit in de tijd
en de ó.u de herinneringen kwamen op slag bo7en. Twintig rr : O nuten vol nostalgie !
; D·e tijd. drong helaas en me ·t spoed bega7 en ~~e ons naar "Den Deel", een tot een
omgetoverde o~de boerderij, waar een smakelijke lunch ono ~achtte.
l J Iedereen liet het zich dan ook uitstekend sma ken.
Om twee uur vertrokken ~ e weer . nu met a ls doel de Deltawerken . Intussen had de
wat gr ijzige lucht plaat s g ema ~kt voor ee n he e;:lijk najaarszonnetje , waar in het
Har ingvliet -.lag te . .blinken als e en spie gel. De tentoonstelling en het bezoek aan
de slu i zen onder deskun dige uitle g is het bekijken ten zee r ste waa r d.
Ee n k~p the e tot be sl u i t en de da g wa s al we er t en e i nde . Om ong ev e er z es uur
wa r e n we weer terug op ons punt-van u itgang j ~ et Ho ~ van Assende l ft. E~n me er
dan geslaa gde dag was te n .einde.

J ~ ~ restautant

VERERENDE OPDRAGHT
De heer M. Allewijn , ~1 jaren met nauwe bari6 , ~ aa n het museum v e ~bond e n t kr eeg
van h et bestuur van het waterschap De Groote Waard het verzoek om de v el e iri de
Hoekscha Waard · en het Eiland van Dordrecht· aamlE:Z.i ge, maar ongebundel. de gegev ons
over de s t or mvlo ed van 1 .februari ·1 953 i n één boe:kdeel te verzamel en. Het li gt
·
da n in de be doel ing di t werk r ond de datum 1 f ebruari 1983, wanne er h et der tig
jaar geleden zal zij n c:at deze ramp onz8 s.t r e ek -c·röf , té do.en verschijnen.;
Naast een historisch overz icht van de vele in ons ' la:nd do or de l oop-der eeuw en
heen voorgekomen waterrampen zal het \'lerk in versc h illende hoofdstukken, verlucht
met overzichten, schetsen, fo t o's en grafieken een beeld_ gevën van de gebeurtenissen die in de ziel ván ons - volk diepe indruk achterlieten. Nadere bijzonderheden zullen later nog vo l gen.
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HET HUYS TE GOIDSCHALXOORD

--------------------------

l

;,

Een jaar geleden verscheen in het 24e bulletin een artikel van de hand van Rein
van der Waal over de opgraving van het Huys t e Goidschal xoord. Aan l eiding voor dat
artikel was de in de periode 31 juli - 1 decémber 1979 uitgevoerde opgraving van
de resten van dat pand.
·
·
·
In de per i ~de januari-december 1 9 80 werd uitvoeri~ archief~nderzoek v~rricht naar
de (bouw-) geschieden-is van dit pand, waarover slechts een korte verme l ding in Van
Ollefen 1 s Nederlandscha stad~ en dorpbeschrijver uit 1793 bekend was . Voordat -:het:
gehel~ nnderzoek·begon was zelfs de preciesé liggihg van het - ~a~d ni~t b~kend. D~
in Eilandgeschiedenis in beeld ·weer g egeven aquarellen van Aart SChouman uit de jaren 1759-1768 wezen in de richting van een bepaald perceel bij de bdefderfj De
Berkenstee, De opgrayin~ wees uit dat het p a nd daar inderdaad had gestaan.
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Bi j he:t documenteren van 'de geschiedenis van het ·p an·d was' het nood~akelijk een onder.
zoek in te ~tellsri haar de geschiedenis van d~ allodial e Vrijheerlijkhe{d - ~oidschal~
oord - en de H~ren ~~n dit gebied. De geschiedenis ~an het Huys t~ Goi~schalxoord begint in 16")8 , toen de ·kort daarvoor Vrijheer van Goidschalx o ord geworden Dordten$.ar
Johan Verboom een· oude boerderij kocht die in de directe omgeving van de huidige
Berkenstee stond. In de jaren kort na 1638 ~erd deze boerderij, di~ a l v66r 1568
bestond, verbouvrd tot een statig onderkomen voor de Vrijheer. Dezè oefende van_u i:t
dit pand een bescheiden l andbo u wbedrijf uit, maai" veroorzaakte daarbij zoveel ge-.
schillen met de plaatselijke bevolking, dat iemand zich niet ko~ beheersen en Ver- _
b o orn's pand in brand -stak. In de nacht van 14-10-1646 brandde het tot de grond toè()
af; p~rsopnlijke ong~ l ukken deden zich daarbij niet voor.
_
Door zió4 : ~te) ver in de schulden te steken kon Verboom in de jaren 1648-1650 een ·
n i e u w ~n groots pand latenbouwen: het van Schouman's afbeeldingen bekende B:uys te
Go i dschalxoord. Verboom zou er echter niet lang van kunnen genieten: hij ovef'leed
op 36-jar{ge l e eftijd in 1650. He t Huys liet hij na aan zijn goede vriend ~r. Matthijs Berck, die ook de Vrijheerlijkheid erfde. Deze man liet vanuit dit Huys te
Goi~s~halxoqrd voqr eige~ rekening een landbouwbedrijf uitoefenen, w~arto~ in de
jaren ~680 naast .het Huys e en grote landbouwschuur werd gebouwd. De · ~ami l ie Berck
zal het H~ys in d~ zomermaanden als buitenverblijf hebben gebruikt, maar b l ~ e ~ te
D o rar~cht woonachtig. In 1~48 werd een klein zestiende eeuws boerderijtje ten ~oor
den van het comp1e:;;c aangekocht, van vJaarui t >oortaan het landbouwbedrijf zal - zijn
gerund·; Dit z_a l echter o ok h ebben -b e teken d dat he-t Huys t è Goidschal 'xoord nog minder dan. ~evo~~n werd bewoond , mede waardoor het p a nd v e rviel . Va n Dllefen meldde in
1793 dat het ::Huys en de omligg ende p a rkachtige tuinen " niet meer zo onderhouden 'll'órden als eeriijds''· In de jaren 1 8 13-1814 was het wa a rschijnlijk zelfs zozeer verva l len dat tot al g ehele sloop werd overgega an. O:Jk het kl e in e boerderijtje ten noorden
van het Huys k~am onder de slo p ersha mer. Slechts de grote landbouwschuur uit de ja~
ren 1680 bl ee f . staan. Aan d e_ v o orzij de hi e rvan wer d e en nieuw woonhuis opgetrokken . ( \
Het resultaat was een ged e eltelijk nie uwe bo e rderij , di e in 1821 v oor _het e e rst ou~ J
der ~e na a m "Berk e nst ee 11 v o orko mt.
·
Deze -b oe r d e rij _we rd do or . d e ·t oe nma li ge He e r va n Go ids cha l x oord , Mr . Hendri!c , Bar.on
v an Slin ge la nd~ van Goi dsc h a l xoord 1 in pacht gegeven. Enkel e j aren nad i e n ,· irt 18 2 6,
we rd het pand y~r k o ch t aan de nach t er, Ar i e Korne l is Dronkert. De nakomelin gen va n
deze man verkoc h te n op hu n be urt de boerderij en de b i jbehorende landerijen in 1850,
maar bleven er a l s pach t ers wo n en en werken" Nadien zouden er n o g ver s ë hill e nd e -andere familie's (Leeuwenburgh, Herweyer en t h ans nog Van de Erve) wonen.
De fraaie boerderij, restant van het eens zo trotse Huys te Goidschal xoord, brandde
door een o n geluk met een brandende lantaarn in de ochtend van 02-12-1941 tot de
..
grond toe af. In de jaren î 947·-1948 werd in de / directe omgeving een nieuwe boerderlJ
geboriwd~ die de oude naam Berkenstee kreeg.
· ··
Tot _zover b~t zeer be~n~pte historisch overzicht . Diegenen onder u die belangstel~
ling hebben vopr het volledige verslag van opgraving en archiefonderzoek, _dat~werd
geschreven als doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis, kunnen daarover met ondergete~
de contact opnemen (~el~ 05750:-16526) o Het verslag werd gestencild/gefotocopieer~
en telt naast 70 pagina Is t ekst enkele tientallen afbeeldingen van foto 1 s, teke.nlngen en kaartenw Gezien de k l eine -oplage is spoed gewenst !

W. Blok

