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- In he't vorige bU.lle't.in deden wij een oprof~p voor
mensen die bereid
zJ.jn de !'edac·tiecommissie me't

na
nummer- 28 l.igt thans

een nieuw -- en zelfs

een spe-

oiaal- nummer voor u ••Wat het speciale aan. dit
nummer- is '? Wel, i11 het vorige bu.lletin vermeldden
wij al dat het museum met grote ruimtenood kampt.
In dit nummer wordt daarop uitvoerig ingegaan en
maken we plannen bekend op welke wijze we hopen
te kunnen bijdragen in een oplossing ervoor.
~!
Meer hierover op pagina 9 t/m 16.
Ui téra.ard Vindt u in dit nummer ook onze 'Vaste
rubrieken zoals historisch allerlei, 4e lenealGgisehe rubriek en de aanwinsten. In die laatste
rubriek staat een belangrijke "aanw1nat t. voor het
museum niet vermeld. Zoale bekend heeft onze trouwe conoiërge de heer H. Groenendijk: al ruim anderhalf jaar geleden het museum t.e.v. zijn pensionering verlaten. In de tussenliggende periode
heeft onze medewerker de heer A.~. Boe het museumpubliek rondgeleid en voor onderhoud aan cebouwen
en collecties gezorgd, hetgeen best een o0mplime~
waard is.
In februari j ongstleJ.en kon in de vakature worden voorzien door de indiensttreding van mevrouw
H.M. Kramp, een geboren en getogen Hoekachewa.ardse.
Wij lt0pen dat zij veel plezier mag beleven aan haar
bErtre,kking en dat het museum mag profi ~eren. van
haar inzet, waardoor we kunnen stellen dat haar
komet een llaanw:tnsttf is voor onze organiaatie !

(

1

raad en daad terzijde te staan. Hierop heeft
(nog) niemand gereageerd. Missohien iets voor U ?
- Bij het vorige bulletin trof u een acceptgir.kaart
annex bewijs van lidmaatsohap aan. Tot dusver
stortten 625 personen hun bijdrage voor 1982.
• Diegenen die dit nog niet hebben gedaan. worden
verzocht dit aJ.snog te doen. Gebruikt U daarvoor
het liefst de u bij het vorige bulletin toegezenden aoceptgirokaart.
Wij wensen U veel genoegen

met dit 2ge bulletin.

AANWINSTEN

i

Een verder vervOlg van ,de geschonken aanwinsten:
wasborstel, programma uit 1923 van de zanglust Oi1laarshoek, reglement van de vereniging ziekenhuisverpleginglCl."swaal
uit 1930, kinderservieaje
met
5 k<l'11jes,6 schoteltjes, presen.teerblaadje, koffie"·'
pot,melkkannetje.en
tot slot een SChaaltje; koperen
Conteintje,
voorraadbussen, perailkiat, trouwpak, waterkraan, emaille lepelrek, houten paraplubak, kruineutraspie, blad met liedjes gezongen door
C. Smis en zijn vrouw (liedjeszanger(s) te Oosterhout-8tuivenzand,
Schoffe1machi ent je, booromslag,
nachthemdje voor een baby, spekkuip + in 1970 uit
elkaar gevallen en weer hersteld. In de kaasmakerij
geplaatst voorraadblikje, apotheekkasten, toonbank
etc. u..1.
t Nieuw Be~ierla:nd,
aanvullend hiervoor apo....
theekflessen, potten en e en vrij complete apo+heek-

-

N

vanouds de plaat Blankert dat :met huis, schuur,
keeienstal,
hooiberg, griend, riet en land dat
heeft gelegen èndar Heineneo:rd _
+1860 t een

Heinenoord.
3 boeken, 2 keuvels, grote
uit

boekje
•
SChOOlmeester",

~~.

V'OO''''''
-';'''';',

np,j·,
• -'-J' v

1'J'<:>·O".·'~-'
,t,
~t:.',i,.,t..'iJL ,

,~'t'l
.••..,~",.."

blad uit

i 966, rouwsJh31d voor keu.vel,

kleedje,

foto's

kai'1ten.

van het Koninklijk

gouddraadmachientje,

2 koud beitels,

4 overhemden,

vleesmolen, worstmolen,.
aardappelschilmolentjs,
blikopener, atlas ttKuiper",
".de testament,
a.ru-drijksku.lldige woordenlijst,
bijbelse geschiedenissen.
kaa,.rt van Oost-Azië,
papieren hand, sluisdeurlje,
houten vijzeltje, diverse boekj es, a'tlas-, reageerbuisrekje f fles,.
boekdl"'Ukpers-, kast met letterbakken (compleet).

direotoir

genaamd "De gedichten van den
bouwtékening school Heinenoord 1916, olich~'e
van het gemeentewapen van Heinenocrd + een

,-

2 pakken Omo, 1 pak Persil.

,

•

--

t'0rden, 3.paar sokken, vlinderstrik, pOChet,
sJaal# brtUdsjapon met sluier, kinderstoel, zorgstoel, babykleertjes, presenteerblaadje,
portefeuille,
oranjespeldjes',
3 paar schaatsen., di verse
boeken, 2 begrafenishoeden,
3 SChOrtSl'1, houten
deurknop compleet met grendel, grote ophal1ghaak,
vingerhoed in een doosje,
tinnen emmertje, kuikenboo:r---..omalag, handboor-, 8 gordijnkatrol.letjes. knoophaakje, klem, 4- flessen
bleekwater,
13 stukken.huis~"
houdzeep,o.a. roodmerk, 2 pakken MarinO-Vlekken,

oliewagen, kJ.ederdrachtfoto·!.., 2 stukken textiel,
boeken: De wljsgeer uit de pOlder (bssohouwinc
over God den Heiligen Geest) door Johannes Dekker, in leven ouderling der Gereformeerde Kerk te
Numansdorp in 1905, Vrede en hoop, door N. 9.4.
Roemer, predikant te Puttershoek 1854, een reglement voo,r de exploitatie van de waterleidina te
Oud-Beijerland,
stukken bewerkt natuursteen
.
radio met luidspreker,
dakraam, besohuitmachine,
zitkussen voor arretikker, bljbeltj'e uit 1874,
turf' uit Breda, sohilbakje, kasboek fam. Wittersuit Maasdam + 1908.

-

-

Drosteblik,

zaJ.:fpot,2 medicijnfles j es;, apothe ekbalane,
st oomapparaat , inva.lidewagen, kruik, koperen kruik, apothekeraglas, kinderspeelgoed o.a. boompje, eleotr18ohe
maat voer een spoorbaan, gesloten wagentje, remise, goederenwagen (diverse types), kraanwasen,

bril met briletui, geldzak,

lrJ uiater

Huis, boekjes.
bruidsjapon, fototoestel, 6 veorraadblikken, handdoekenrekje,
diverse boeken, jaargangen "Holland",
kaarten Hoeksche Waard, wat'elijzer, appelboor.

vaandel uit 1914 met 2 vaandelkae1ien met enkele
medailles

-1)'
",'

I

•

4 blikken,

12 boeken en atla3, eind 1ge eeuw uit
Beijerland.

Nieuw-

dika.n.te:t1.

enz .• I.llr!·~.idd.elszijner

al

j es met beroeps-

kend
.. da
t~-~~.
;-..,.

t,.,;;

-ol,...,.'.<m"'um, eerl

••" ,
gewe.l.Ctl.g

t:lft .•••

',;,.~ot""M""'''',<;;;

gro'te

en fu.'1ctievermeldingen
gemaakt er
er komen er wekel:Ljkseen
500 bij.
Doordat het bero8penregiater veel later .ts on-t;f~'~jat:'c.·l
dan de verzameling
genealogische
gegevens,
kwanen
er in deze verzameling nog tal van beroepsvermeldingen voor. die n:i.et in het register
opgenomen.
~varen. Aanvankelijk werd een beroepekaartje gemaakt als we een beroe:pavermelding
tege!l;.1.t'll.'amen bij
het invoegen van nieuwe genealogische
gegeve:ns
(2.000 per week) ••Dit bleek op den duur te omalaoh~~
tig, zodat we ruim twee jaar geleden besloten heb~

"Vt':<:r.""'"

zameling geneaJ..ogischegegevens bezit. Deze gegevens worden veelvu.l.diggeraadplf~egd
die Hoeksche

Waardse voorouders

Vle kunnen u vanaf" deze plaats

door mensen
willen

opsporen ••

waaraohijn,lijk

een

primeu.r ve:r'èellfJn",
Sinds 1 mei j.l~ bezit het streekmuseum
een afzonderlijk l<af.Lri~teem
'\..

~.

~rl

geledetl

Z\j'lt

()

nSmelijk
van functies
en

1(111
••••
_

-_l

•• t ••••••••••••••
I~.

2!!.~~.
OllgeVe)(~l"' (; jaa.r

de medewel"kers

VB.:):;,

de genealogische
werkgroep met di·t ber"epen.res;~.8''\ï''
ter begonnen met aJ.8 doel: met behuJ.p van, d,ez~~
gegevens studies
mogeli,jk maken, die betrekkin;:l:
hebben op de geschiedenis
van de Hoekeahe Wa.a:r'd
en danm,et name op sociaal""'\?ioonomiaoh gebiedo

ben om het hele

De o:pb(llU.w en ui tbreid:l.ng

zal

alsvolgt

: wantlt'ter in een a.rch:i,efatuk

treffende
melding.
bereep,

het

beroep en. de woonpl.a.ats

persoon
De~

en te'!len.s het

kaartjes

Op 1 mei werd ~

een beroep

van de be ....

,jaartal van ver-

worden gerangschikt

zodat u dus bij b.v.

de groep

smeden zult vinden die tot dusverre bij het verwerken V13.n de div'erse bronnen z~p." gevondar!.

de komende jaren

doordat

,
'}

bak onderhanden gen (!,Imert

we nu veel

maar die

ruimechoo,ts vergo'ed worden,
effioiënter

aan de verdere

op-

•. bouw van beide

kaartsystemen kunnen werken. Ma.ar
bovenal, omdat we de o~derzaekers nu nog beter van

t
1
I

dienst kunnen Zijn, wan't dat is tenslotte
ons hoofd~,
doel. Wehopen ook U spoedig te kunnen. inwijden. in
de Ugeheimen*' van ons nieuwe

naar

"smid" all.e

de laa.tste

en kon dit "projeot~ worden afgesloten.
Het is een investering van tijd geweest,

van d.it aystee:e werk~t

van een persoon, vermeld i.s, wordt daarvan op een.
a.fzondÎ~rljJk kaartje een aantekening gemaakt met
de naam,

die manier" alle

kaartsysteem
door te werken om op
beroepsverme1.di.ngen
eruit te haf.en ,

i

I

-

DANX Nu.ens het bestuur

het

beroepenregister

van de Vriendenkring

.•
V'a\'1

Streekmuseum. lijkt het hier nu ook de gesohikte
tijd en pla.ate om de verschillende
medewerkers van
de genealogische werkgroep, die aan dit geweldige
1I'u~rkhebben bijgedragen, ha.l"tel ..i.jk: te bedanken VOOl

er

te

geven\'>!
Iedereen die zioh realisee:r:t,
hoe omv9.l1grijk dit
werk geweest is, zal zich ongetwijfeld bij deze
dank aan elui ten",'

AM
Vervolgens

treft in deze rubriek nog een vervolg

aan van de lezing

P .•'!11
de Zeeuw uit
nI\'!
Dordrecht, 'Waarvan u het begin hebt kunnen lezen
in ons vcr-i.gs bulletin.
Maar cmderdehand,
·s-Gra.ev'endê~l

van. de h eer

we zijn alveuJ.

geblevewe

te lang op

zaan 1'::>-~uw d eur i n d.8

l!:>

ri.ohting Strien.
D~

ontkomme we dr niet an, of we motte deur de

1wioekhoeklll De Waoht en de Schenkeldijk

kenne

we

~ links laete legge f maar j e m~t (leur de Moekhoek •.
Nou is dat ,heelemael niet erg want de bevolking
Ls (laar betrouwbaar en vrindelijk.
Die van de Wa.cht
lt
wo~re "Koffie-leutere
genoemd en die van de Schenkeldijk "KikkerB N. De Wacht hoort bij ts-<Jraevend~êl.
Het wordt beheerd deur een parlevinke:r die ze Land-.
drost of Goeveneur naeme lil> Ieder ....
e~n·
er schi-mt
....,.....d aar vre-

zoo.

de mee te hebbe

ok

en, laat het maar
Het is
het beste, want vroeger is het alzenleve ean zêêr~averahol geweest.
De Mo~khoek hoort
, s-Graevendê ê 1.

bij Strien;

stoorde

dat ni

de Schenkeldljk bij

11

maar sund ze

Ja, U leeat het goeds Noodaktie. Het
one zo dierbaar
is, kampt met een grote no
Elgenltjk
is die nood tweeledig.
Ten E'ferate een
zeer nijpend ruimtegebrek en ten tweede - a Ls
gevolg daarva.n - een financ1!le nood .•

f1aar hoe is

dat

nu gekomen

'?

Sinds de opening vtm het museum, op 3 ok t ober- '1968"
is er al heel wat gebeurd ••Een enorme belangstelling en een overstelpend
aantal schenkingen heeft
ervoor gezorgd, dat het museum is ui t"geg!'oe:td
tot een volwaard'lg regionaal museum, dat in he t
hele land bekendheid geniet.
Waardering van het Ministerie
van CRMen de
Cultupele Raad van Zuid-Holland
zijn niet
te cij:t':etren.. JI.:n wat te denken ven het bez oeke rsaantal. Was dit in 1969 nog 4755, in 1981 was
di t 10 •.909" En in het t opj aan 1978 brachten
ze
14 •.158 mensen een bezoek aan het museum•.
ft!eer dan 80 .2a:e~~Sl!~!BÈ-~
(waal" vind je dat nog
tegenwoordig ?) vrijwilligers
hebben tH' door hun
inzet toe bijgedragen.
dat het museum werd tot
wat het nu 1s.
Begon. het in het Hof' van A8sel1d~llllrt, in 1973
werd de boerderij Oost-Leeuwenstei.n
daar aan
toegevoegd.
De acnenk i ngen bleveIlkomen

en

;&0

ontstond,

me

b j
h.ewt ft

verloren

ging,

een zeer n Lj pend l'tlimt,,,,-

maximaal benut, •. Het ut te tallen

g~brek.

van de nieuwe

1:18.11,-

wlnsten geeft ontzettend veel problemen Ook, dit
wor-dt, bijna
onmogelijk ••En dan praten we nog maar
niet eens over het ontbreken 'Van ruimte om mater LaLen en gereedschappen op te bergen .• Dat. is er
nl. helemaal niet, zodat het meeste bij de be t r-ok«enen
thuis is opgeslagen.
Het. Sti.chtingsbeatuur
heeft daarom gemeend OOI. het
$

Het zomerhuis, oorspronkelijk
een bakkerij bevattend. werd ingericht om als archief' 'te gaan die-

nen •.
Ook deze genealogische

tak van het museum

nam

in de loop van de jaren een grote vlu.cht .. Op dit ()
mcmen t zijn er al zo'n 1.600 .•000 kaartjes met
persoonsgegevens
van inwoners van de Hoeksche
Waa rd van rond 1500 tot ongeveer 1850. Een grote
collectie a.dvel~tentles en een kaartsysteem met
het dialec~ dat in deze streek gesproken wordt
en werd, nemen ook een zeer behoorlijke plaats
in.li:!nd.e.n is het nog de bedoeling, dat de be ..-

vel"'lorengegane

bij

Bchuurgedeelte

het Hof van

Assendelft weer opnieuw aan te laten bouwen•.
Hoe dit plan eruit ztet, is op de tekeningen die
In deze katern bijgevoegd zijn en die ook op e en
fototentoonetell1ng
in het Hof te sien Zijn, goed
te bes tude ren .•

zoekers Tan het archief een ruime zitplaats
krijgen, zonder de medewerkers
in de weg te zitten. Di t la.atste ls niet altijd
mogelijk door
•.•• 0" ••• het ruimtegebrek,
juist.
De medewerkers
doen vaak staande hun werk, omdat voor hen dan
geen plaats
Zelfs
tigd
door
Deze

meer

is in het

vertrek.

het gedeel te waar de huiSbakkerij in geveshoort te zijn, is praktisch volledig bezet
de bakken die de kaartjes bevatten.
situatie ls nu onhoudbaar geworden. mede
door- het feIt
dat e,!"bijna geen normale depotruimte voorhanden is. De onmogelijkste
opslagmogelijkheden
zijn gezocht en gevonden, om de
'W!uu"de''Iolle muaeums tukken;
waar toch de mees t

~

'De toekomstige

noordgevel.

Oo,rapronkelijk

zaten

nlijk hoge

er

til

fiezt:! gevel

waar~

H
+.

lt
WaFel!' het
oorspronkelijk
ook voor bedoeld was. Een
ande-r sedesl te wordt gebruikt voor depot ruimte,
-,

zodat de huidige "depots"
voor hun eigenlijke doel,

weer gebruikt
gaan worden
namelijk expoaeren.

Als laatste wordt er ruimte

geore~erd,

die als

opslag voor materialen, gereedschappen
en nog niet
geheel in goede staat verkerende. museumstukken
gaat dienen.
De buitengevel
is zoveel mogelijk gef§nt op het
u:l. te!'11~1
k van de oorspronkelijke schuurt hoewel
daar geen archiermateriaal
voor te vinden was op
ae er- korte termijn .•
Een ach t t terend plan .• Maar zoals alles
koe t ook.
dit plan geld, zeer veel geld.

DaA r-orn

heeft

een ca:n.mia
af,e uit de vriendenkring

z1eh bereid verklaard een aktie op touw te zetten
om di t te kort aan te vullen •.
Daartoe is het volgende plan ontwikkeld
De Hoekschew8.ardse bevolking wordt vla de pers in
• kennis gesteld. van de pr-ooLemenj het bedJ'ijfaleven WOI'dt aangeachr-e ven en gevraagd. om geldeli.1ke
steun; er wordt een foto-tent.oonstelling in het
Hof van Assendelft ingericht om het probleem uit
de doeken te doen; en als Laat.st e , maal.' nie t het
onbela.ngrijkste : de VRIENDEN wordt gevraagd een
extra gift te geven voor dit doe L,

Voor de soberste en meest eenvoudige uitvoering
moest d.esalniettemin f 350 .•000J-op tafel gelegd.
worden .•

De regionale en zelfs landel1.jke kranten hebben
ui tvoer1.g aandaeht besteed. aan ons probleem.
De eerste reacties uit het bedrijfsleven
Zijn ook

Een niet gering 'bedrag en ver boven ons budget .•
Dit bedrag kan als volgt worden gespeoificeerd
~

al binnen en zelfs enkele vrienden hebben al een
gift overgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank t

De totale

bOUWf.H:ltn,

ming en bijkomende

archttect,
verwar•
aan het terrein,
beloopt.

inclusief

kosten

f 320,,000,-"'" De inrichting
en de post onvoorzien
f 30",0001'--" Een totaal dus van f 350.000,-·- .•
De game en ten uit

de Hoeksche Waard. gaven reeds

een t'fenmalige extra subsidie
van f 153 •.OOOt -'- •.
Het stichti.ngabeatuu.r
heeft in. de loop der tijd
aan giften!
69..-000, om.- ingebracht, de ~frienden.~~

.f 65

tn

to

ft

Maar" •. . •...!~_!!il;!_!!:_
~2l[.!!l1~_!!!~~.
Vandaar deze oproep aan ALLE vrienden .•
Iedereen wordt verzocht gehoor te geven aan deze
noodkreet.
Het Is een eenmalige gift. dus schroom niet om
van de bijgaande
ma.ken.

accept-girokaart

gebruik

te

helpt niet alleen het museum ut t de nood, maar
VOO!' een
jk deel ook uzelf"

U

iSg
hoe k~Schel1.ke 1dijk liever bij

J

dê31 wille horso

hebben ..

veu.l, g','::Ieds ••
.•..
d"'nkt
,allemaal
A+vast b '"
a.

r

t t t

1

Ze bd.nne baJlg voor hoogbouw en inéhlstrie en daerom
voeLe ze dl' aaige bij Striem vaailegerQ Net v661' strle)'!i,
legt
~,

Strijensas.

Iederêên

maar ft, ken

zeg

aS"'.

11S

We gaan

dl'

effe

gevaarlijk ziJn. De Blieke, dat
de Sassena.ere, zijn nogal. v€lchtlu.steg. DI' hande zi tte
los, en m'êêstal hebbe ze een k.noert van een mes in dl'
zak.' Ze heobe dl' êêuwelang ni.et bij gehoord, he"t zijn
faai telijk Braebers.
Ze hoorden endar- lCtundert net a~;l
de Moerdijk. In '71'1 iater
een prins verdronkejf I\.Tan
Willem hi'so.
Dat was op het veer Moerdjjk-Sa.e<li> Hei;
clrama h<€!)orl
dus
Klunderl en niet
Stl":1.e'll. Je
dr dan mè sohik
g~ênverêêneging
naer- noeme ,tX'Oltwes dat doe je to(!h in de regel nie<to RamJH:: ken jew("l
dl'

ok

i
t

herdenke, maar niet vernoeme.
De Sassenaere zijn losba.ndege griendwerkers"waer
We
kar 'IfM zee: "Ze z'ij:n r~od van ha,er; Ro'êd van zaèl.doek:
e~i."oöd

J
De ooetgevel,

met op de achtergrond

Rof van Assendelft.

het

van bf.nne u" suae

lijke kamerlid kwarn hier

Groenf..H!Ysgt

vandaan.

het

eerste

vrouwe-

Ok zij had bij Welke'!'

de Norm.aalsohool gezete.
Vroeger was het levesgeva.erlijk om een maaisi.e op Sas
op

thuis

te bz-enge, En aasd.e dl" êên had - en dr zH"tte

mooie blommege

exemplare

op Sas ....
dan was het
gezondhaaid maar hetvaailegste
om.ze h\i de
plass los te laetei&

V06I"

ja

e;
e
":01.8 mot nebbe een mes {'P zak;
~.Ja een !D.8esis om. te snije;
"Ws;n"tde Sa.esenaers zijn niet muJ.c".
'I

j

io,

1...•
1699

De taal van de Sasaenaers wijk taaitelijk niet af
van die van het haöfdkantoor Strien. Het êênege
verschil was de klaagt con van de Sassenaere • Ze
zonge een bietjie in mineur en daermee wisre ze ()
vóór de"gek gehouwe •

•••••••••

In de oorlog is hêêl Sas ge1:!vacueerd geweest.
Noodgedwonge zatte ze een paar jaer onder de
mense en toen ze nae de bevrijding terugkwamme,
waere ze het zingende sprake afgeleerd.
AM.
DE VlUGENRUBRIEK
Fijn, dat er zoveel brieven zijn binnengeko.nen op

de in het vorige bulletin gestelde vragen. Op
verschillende vragen zijn al reacties
binnen. Die
kunnen op het zomerhuis, dat, zoals u weet, zaterdags van 10-12 en van 2-5 is geopend, ingezien ~
worden. Vraagstellers krijgen automatisch antwoord.
Natuurlijk zijn er ook weer SBn aantal vragen gesteld. Ze komen allemaal in het bulletin, dus als
uw vraag er deze keer niet bij is, dan komt dat
zeke!" de volgende keer wel goed. Ten overvloede
nog e~en het correspondentieadres:
J•.!. Vliegenthar-t , Thielmonde 45, 3261 VE Oud-Beijerla.1'ld..
En. vergeet

het nummer van de 'Traag niet!

13. DéïJllmia Claesse

Vrough

de

()V'L~-1670 te tS-Gravendeel,
kel.ingen filet WilIem.ken Corsd.

-

-+ 1
,
,
geh. 22-5-'1624 te He,.,
31,;!,

in 1635

He •...

·tel"t,je Pieterad
tews-Gravend.ef:1
Gevr",: Bijzonderheden Over Da.lY.l.m.ü:~
enz:ijn
voorgeslélcht <ft

1-'
L" t".,..·
"\.'
Jjn JJe P1.sters

.
Weeda,. geb •

.±

1642,

evi , VOO.l" 1

geho~.± 16"11met neter
Janaz. Steenbergen,
geb<!i>
1643, 0'111. voor 1705. Z~jwoonden in Stri.jen.
Gevr. Haar kwa.r"tieren en nadere gegevens betr'.
haaz- familie voor '1700.

15.

ldaijke Jans

22-4-1684
meulen

Jabalj,

O~l1. 9-3-174,8

te Cillaarehoek

te Klaasvmal,

g6h*

met Direk J'a.oobgVer •.

en 2e huw", m.et Plelli"'1 OOl'Ttelhu:.

de

r
cl

ha. ar

16. Lijsbeth Benjaminsd Visser, ovl.23-8 ....
1'747 te
Puttersho~k, ondertr.2-10-1722 te Putterahoek HuiJbert Cornelisz De cker-, Gevr.: haar
kwartieren en nadere gegevens betreffende
haar familie voor 1700.
11. Bastiaan Blootsr, geb.1-12-1748 te Westmaas,
huwt 27-10-1771 met Adriana Sintemaartensdi.jk,
later met Pieternella Nootenboom. Gevr.:hun
kinderen.
i

!I

11,:
I,!

18. Jan Dircksz. Slooter, gade 22-4-1663,
6-5-1691 te Nieuw-Beijerland Jannighje
van Dijk. Gevr. : hun kinderen.

NIEUWE
VRTENDEN
'gUN....
_ •••.•
*"*
. I •••
·

In het vorige bulletin deden wij een oproep om rri.eu-ve
leden voor onze kring te werven • ~
n....t deze oproep
meer dan 60 nieuwe leden zou opleveren hadden mi

()

huwt
"il19msfl.

19. Otto van der Leer, geb. 1752/1753 te Heerjansdam, overl.20-2-1826
te Heerjansdam, huwt 21-51786 te Heerjansdam met Maaike Wïllems de Groot
van Ridderkerk. Gevr.: zijn juiste geboortedatum
en zijn beroep.
Tot zover de vragen. De antwoorden die we hebben
binnengekregen hebben betrekking op de in het vorif'
ge bulletin gestelde vragen 1, 2, 3 en 5. We verwachten weer een aantal reactiesl Tot de volgende
keer.
J.V.
P.3 •. Wist u trol1wens, dat,
om zelf te zoeken (afstand

als u n.iet in staat bent
tot Heinenoord te sroot,
lichamelijk näet in staa.t tot reizen) in de fiches,
er een beperkte mogelijkheid is om tegen geringe v(~rgoeding

te laten

"

.

zoeken? Een van onze medewe:C'kers

niet
durven hopen. En, wat belangrijk
(fmen daar- nog aanmeldingen bij!

is,

elke ;eeJ;,;:

Bij de verschijning van bulletin 28 telde onze kring
799 leden. D1"ie -vrienden beëindigden het lidmaatechap , zodat er nog 796 leden overbleven. Ds.arbij
komen - tot 1 mei j .1•....62 nieuwe vrienden,
zodat
de groep .op die datum uit 858 vrienden besto!l.d~
Allen van harte welkom!
In het vorige bulleti.n werd verzuimd
te nemen van L 349 G •.
C.van Beek

de naam

op

De Bangerd 5, 3181 PB Rozenburg.
Dit verzuim wordt hierbij hersteld; eveneens welkom!
Door de sterke groei van onze kring gedurende de
rt..atste maanden beginnen wij reikhalzend uit te zd.en
naar- de duizendste vriend. Wij hopen dan ook dat u.
nieuwe leden voor onze vriendenkring
blijft werveno
We sohreven het al eens eerder:
MAAK UW VRIENDEN ONZE VRIENDEN.

Als nieuwe vrienden

moohten

wij inschrijven.

Mev:r •. V~3"n d e r

11

Ma,gnoliastrl-Jat

360 W••
A", Baan. en I""IJ •. Baan-JI:ll1sen

L

361 ossenisseweg 103, 3086 KX Rotterdam
HW 483 J. Baars-Hollaar
Trompstraat 8, 3262 XK Oud-Beijerland
L
36 M.F. Bams-van der staaij
Vergtweg 69, 5301 ~c Zaltbommel
L
93 .L.J. Berende, Ribesstraat 27 ,
3203 :IN Spijkenisse
HW 65 M.L.E.
Bernaards-Groeneweg
Mozartstraat
5, 3281 TD Numandsdorp
HW 170 A. Bestebreur

Croonenburgh. 122, 3261 RJ Oud-Beijerland
L

L

2~

L
L

362 J. Boon en M •.A. Boon-de Ronde
363 Mijnsheerenlaan1110, 3081 GJ Rotterdam

L

369 H. Breevaart

L

370 R. Holstlaan 1978, 2624 JR Delft

en H.. Breevaart-Schaa.pman

HW 174 Edwin R. van Buren

De Iaagjes 9, 3274 CB Heinenoord
HW 142 R.P. Damen, Prov. weg 7
L

t

L
L

1544 WJ Zaandijk
Ii 358 Ingo A .•
G.H. Groeneveld,
2105 VJ Heemstede

Dinkellaan

17

HW 179 A.C. Hartman, Achterdijk
2
C-(
3295 BA 's-Gravendeel
HW 490 M. Hebing en L.P •.
C. Hebing-Visseren
HW 491 Thielmonde 47, 3261 YB Oud-Beijerland
Jol 365 A.C. Herweyer,
Soh. Huslaan 50
L

.1267 AS Goudswaard'

3271 LW MjjnsheerenJ.and
371 L.P. Dorst, Van den Hoonaardsingel
3054 NA Rotterdam
376 K. van DUinen, Jagerslaan 92
, 3075 AE Rotterdam
373,A. den Engelse, Voorstraat 42
4791 HP Klundert

L

366 s. Groe:nenboonf~n
A;l> GX'cH~nenboom-in 't
367 Harpstraat
17, 1544 WJZ:aandi~ik
368 S.A. Groenenboon, Ha;rpstraat 17

1216 Re Hilversum

377 Ho Blanken, Kral. PJ.aelaan 144
3061 DH Rotterdam
374 N.O. de Boer-Troost
Kouwerplanteoen 35, 3571 LV Utreoht

HW 198 Chro den Boer, Pre Bernhardstraat

L
L

k

163 J.N. Hess·eling, Arnhemse
flat 62, 3708 TA Zeist

Bovenweg

16

HW 484 C.A. den Hoed en W. den Hoed-v.d. Giessen
Oud Heinenoordseweg
16, .3274 KD Heinenoord'
HW 470 G. van Hoek en It. van Hoek-Vet
HW 471 Leeuwendal 39, 3273 xc Westmaas
L 375 A. van d er Hoek, Balsemkruid 85,
3068 DB Rotterdam
HW 480 O.W. tt Hooft enA.J.
tt Hooft-Bouman
HW 481 Torenstraat 11, 3281 XM Numansdorp
H(t250 O.L. Krabbedijk, Havenstraat
22
HW 485

3281 XE Numandorp'

HW 260 Mevr. Kersten, Irenelaan 5
32B
L

3284 KR Zuid-Beijerland
372 J.W. Klootwijk, Charl. de Bourbonlaan
3062 GA Rotterdam

HW 488 G. Kraan en M. Kraan-Viel
HW 489 Thielmonde 39,3261 VE Oud-Beijerla:nd
HW 234 H.M. Kramp, Irisstraa.t 31

3284 XB'ZUi.d-Beijerland

170

~--

HW 't 84 E<j,'v'an der Le st, Ir:i.sstl"fJ..at 31
3284 XB Zuid.-Beijerlan.d

HW 58 C.J. Mallegrom-van Pope:ring,
Wipmolen' 10,. 3297 TV Puttershoek
L 359 P. van Meggelen~uk, Blinokvliet

15

3214 BA Zuidlwad

L

256;r.

van d!r Merwe, Michelangelostraat

47

1077 BS Amsterdam

209 J .S. vt. n der Oest
()
Van Limburg stirum.straat
71, 3118 LS Sohiedam
HW486 M•.A. Ouwens en C.L. Ou.wens-Bos
HW 487 Nassaustraat
281 3281 BW Numamil.orp
L

HW193 Mw. Reedijk-va.n d ar Stel
Boomdijk 12, 3281 LA Numansdorp
HW252 Frieda Schipper&, Irisstraat
31
3284 XB Zuid-Beijerland
HW 266 W. Schippers-van
der Sluis
Oranjeweg 89, 3284 KS Zuid-Beijerland
L 355 Ing. P..B.C.D", ~ol, De Lairess'Slaa.n 77

1062FE R.tte~
L

354 L •.van der T01, StellingmoleD
3352 BK Papendrecht
HW 256 me~r.r~G. van der Velden
Irisstraat

62

33, 3284 XB Zuid-Beijerland

378 J. van der Ven en T. van der Ven
379 Voorwag 63a, 3193 ND Hoogvliet
281 Ja. Visser-Schippera-,
Mariniersweg 35
3262 VD OUd-Beijerland
92 r., Wageveld-Groeneveld,
Moriaanaeweg W 99
L

, 3222 AC Hellevoetsluis
36( J. Zeelenberg
'Ruigendijk
12, 3227 CG OUdenhoorn

.

':--

'>.

,-,,:"',>.

- -,:>.;,

-

j

VrouW'enhuisjasweg
, Mijn$heerenland
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