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Nieuws van de redactie
Terugkijkend naar 1983 kunnen we stellen dat het een
jaar was van verhuizingen en reorganisaties. Het documentatiecentrum kwam gereed en de vele tientallen kaartenkaste
en archiefdozen en enkele duizenden boeken uit het
Zomerhuis moesten worden overgebracht naar het nieuwe
onderkomen.
"
Het in donkere hoeken, in kasten en kisten opgeslagen
dépotmateriaal vond een plaats in het depot. Ook konden
een tweetal bibliotheken (streekhistorie en landbouw) op
een verantwoorde manier worden opgeborgen. Dat laatste
geldt ook voor documentaire verzamelingen foto's en
ansichtkaarten. Een voordeel van de reorganisatie en
her-bewerking was dat het mogelijk bleek deze collecties
door bezoekers van het documentatiecentrum te laten
gebruiken voor onderzoek. Voor velen uwer betekende dit
een onverwachte, maar zeer welkome informatiebron. We
willen hier niet nalaten onze bewondering uit te spreken
voor de enorme hoeveelheid werk die onze medewerker de
heer Henk Nell heeft verzet om deze verzamelingen voor
(be)zoekers toegankelijk te maken.
Daarnaast bestond sinds de ingebruikstel1ing van het
documentatiecentrum een geschikte ruimte om weer regelmatig kleine exposities te organiseren. Thans betreft dat
een tentoonstelling over oude textiel, met nlme kant,
ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de
Vereniging Het Kantsalet. Van harte aanbevolen !
Hoewel het dus in velerlei opzichten goed gaat met het
museum moeten we hier melden dat de bezoekcijfers over 198
een duidelijke daling te zien geven ten opziChte van de
voorgaande jaren. Het laatste jaar brachten 8.472 personen
een bezoek aan Hof van Assendelft en Oost-Le.uwenstein om
daar geexposeerde verzamelingen te aanschouwen (en meestal
hield dat in: bewonderen). Het aantal bezoekers geeft
echter een dUidelijke daling te zien ten opzichte van
1982, toen 11. 526 personen ons museum bezochten. Intussen
is ons uit een groot aantal jaarverslagen van andere musea
g~bleken dat.~ij vrijwel al~e musea het bezoekcijfer terugl1ep. LandellJk, zo bleek Ult onderzoek van de Nederlandse"
Museumv~~eniging, toonden de bezoekcijfers aan de gezamelij~
gezamel1Jke Nederlandse musea voor het eerst sinds "U.",,:,.
een daling. Het is dus zeker niet alarmerend dat ook wij
.
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minder bezoekers ontvingen, maar de vinger moet wel
aan de pols worden gehouden.
De achter ons liggende maanden, meestal de rustigste
periode van het jaar, werden goed bestee~. Vele tentoongestelde objecten werden weer eens nagezlen en kregen
al dan niet een onderhoudsbeurt. Onderhoudsbeur~en kregen
ook de vele paàrdentuigen uit de museumverzamel1ng. Dat
gebeurde met veel enthousiasme door.een groep nu;n~en van
de vereniging De Menners. Nu zal dle naam u welnlg zeggen,
maar deze groep werd voor dit doel geleid door de heer
E. Voogel uit Oud-Beijerland, die daarm~~ e~n bel~~t~
nakwam die hij deed op het moment van z1Jn lnschr1Jvlng
in juni vorig jaar als duizendste vriend van het museum.
Voor de vele onderhoudswerkzaamheden
aan de nog steeds
g~~oter wordende museumverzamel ing kre~~n .De .heer Bos en
mevrouw Dekker assistentie van een vr i J~11 l tqer , de heer
Wim Grootenboer uit Nieuw-Beijerland. dle eYen~eos met
vee 1 enthous; asme onderhoud aan gebouwen en obJect~n .,
verricht. Een man met twee rechterhanden dus, en dle ZlJn
altijd welkom in het museum. Wij hopen de heer Grootenboer
dan ook nog vaak in het museum te mogen ontmoeten.
Nog even een tweetal mededelingen:
Wij werken momenteel aan een controle van het adressenbestand van onze vrienden. Wilt U ons door~e~en a!~ u~
adresgegevens op de omslag niet (geheel) JUlst ZlJn .
U bespaart ons daarmee veel tijd, en dat ;s iets waaraan
alle museummedewerkers een chronisch tekort blijken te
hebben.
De Nederlandse Museumvereniging geeft zoals bekend ~useumjaarkaarten uit, op vertoon waarvan vele ~use~ gratls
toegang verlenen. Leden van Vriendenorganlsatles e.d.
hebben recht op een reductie bij de aanschaf van de kaart
met zegel. Belangstellenden onder U kunnen dan ook een
kortingskaart op het museum afhalen.
Wij wensen U veel genoegen met dit nieuwe bulletin.

W.B.

-4-
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Historisch
allerlei
W~ren we met de,rondleiding door de Hoeksche Waard in
dlalect een vor1ge keer bij Piershil gebleven, we vervolgen de reis met bezoekers aan Goudswaard, NieuwBeyerland en Oud-Beyerland. Onze gids is weer de medewerker van de dialectenwerkgroep de heer P.W. de Zeeuw.

vuurbake.
Omdat de Zinkweggers Ok al geen fesoendelijke scheld- of
bijnaam hebbe gaan me maar snel deur naer Oud-Beijerland.

Van Piershil gaan me effe een blokkie om} om in Gouswaerd te gaan b looke ,
De mens! uit het,OOstelijke deel van het aailand zegge
~ouswaert, maar 1n de ~aaierlande hêêt
tilDe
Korendijkl!.
N~~ as ;.an de Kouwen Hl st er t wor êk wel Kouwe
KorendlJkers gezegd. N?ch~~an deuze zonderlinge name~ noch
van de an~~ngsele 1$ eenege verklaring binne gekomme.
De Kor~ndlJk leg wel wat afgelege, maar het is toch wel
de ~elte waerd. Het durp heb recrea t ie Tn de vurm van
e~n Jachthave met een standbeeld van Ka în en Abel
U1~zonde~lijk mooie boerderijen en een groote voo~raed
st i lte d ie bekant voorwereldlijk is.
We gaa~ !a~. Gouswae~d weer terug naer Piershil en uver
de M2ulendlJk naer Nleuw-8eierland.
Q~ van ~~t durp is.~iet gebleke dasse getooid zijn met
~_n ~emeenschappel1Jk~ degelijke bijnaam. En dat Is .]df1~rier.
rl~t aurp wordt soms ~!lepopel genoemd, waerom wis niem3nd.
~e.beweuners warre zowel angepreze as Filepopelers;
Krle lft'e~ers en soms as K\'1akke.Ok daervan z fin de beWf~eQ"
redene n ie t bekend.
•
~
Tillevisie ~s een zeldzaamhaaid en asse het hebbe is •
nog zwart-wlt.
~
ve~l, gegeves hebbe we over Nieuw-Baaierland
n+et kenns
k r1 Jge.
Dl" ~s een ~~er~ont na~r H~kelinge.en een mooie meule, maar.
aSSle dr blJ ~,n hebble Nleuw-Baalerland al weer gehad,
Daer~m maar dlre~t deur naar Oud-Baater lend , eerst over
de Zlnkweg: De Zlrykweg hoort bij Oud-Baa1erland maa.r dat
hoo~e ze l tever met an deZinkweg. "Ik kom niet van
Baalerland maar van de Zinkweg" zegge ze zelf.
En ~~egegeve mot warre, dr ;s verschil. De taal is niet
gel1Jk an die van de Baaierlanders. De bekende Aer;e en
Jacob-klanken vp.rstommen van de soikerfebriek tot an het
ll

We zijn nou binne de poorte van de hoofdstad van het aailand,
algemêên "Baaierland" genoemd.
Dasset Baaierland noeme bewijst direct dat de spelling met
een lange IJ hardstikke fout is.
Nou ken dat de Baaierlanders niks schele, want alles wat
gêên geld opbrengt interesseert ze niet.
Uit een door de Werkgroep Dialecten gehouden enquête
(dier woord) ;s gebleke dat de Baaierlanders gêên algemêêne
scheldnaam hebbe, maar een hêêl arsenaal van niet zoo bizonder vrindelijke bijnamen.
De mêêningen en de gegeves hierover waere zeer verdêêld. Het
zouwe Stoepeschijters zijn; Stokkiesmanne; Baeitiesmanne;
Schrêêuwers of Maetjies. Laeter wier de verzameling nog angevuld met Krieken; Klokkedieve en Kriekedieven.
Verder heb het onderzoek uitgeweze dat in de rest van
het aailand de naam Baaierland wordt misbruikt voor verschaaie minder mooie aaigeschappe of toestanden.
Een afzetter noeme ze ok wel een Baaierlander en iemand
die gêên zin in zijn of heur werk heb, zegt tlIk heb vandaeg den Baaierlander gezien
Ventende of leurende
köêplieden warre zoowel Kaesboere as Baaierlanders genoemd.
Ok de regionale dichtkunst angaande dut durp was niet erg
verheffend.
Oud-Baaierland dat is gesticht
Van rotte kaes en onderwicht
Iets vriendelijker is het ouwe gedicht:
Oud-Baaierland is een hal leve stad
Nieuw-Baaierland ;5 nog ietewat
Piershil dat is een Kraaienest
En op de Korendijk weunt de rest.
ll

•
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Nou zouwe buitestaanders kenne denke dat de Baaierlanders
niet zOo gezien zijn in de streek, maar das nou ok weer
niet waer. Het bedoelde verschijnsel komt allêên voor in
het Baaierlandse dêêl, dus rommetom Baaierland.
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De bevolking van het land van Strien en die van de
Hoeksche Waerd, dat is faaitelijk de streek rond Puttershoek of het oosten van het aai land, heb ter in faaite
gêên weet van.
,
Oud-Baaierland ;s alzenleve een nijver durp geweest met
handel, industrie, een grOöt antal kerkgenootschappe~ een
HBS en een kantongerecht.
De tael van de Baaierlanders wijkt af.
D~! is alge~êên bekend. Zelf spreke ze dat dikkels tege.
Zo~ wordt h~er de a of de aal algemêên Be. Dat is op zn
aalge z~er lnteressant, maar ze zegge dat het niet waar is.
Ik heb lS,een,man gespr'oke in een Baaierlands café. r'ij
doch dat lk Ult de stad kwam, maar daer heb ik me niks
van angetrokke. Hij zee: IIZe zegge dat wi j hier in Baa ÎEn'land een raere ae zegge, maar das hêêlemaal nie waer.
t4i jnze~~ neêt .!lerie; mij v~der hi ette Aerie en mlJn
broer heet Aerle. Nou, en \,Je zeeje allemäël Aer;e, m(~t een
gewone Aal! ,--rr-,Jae" zee ik, "Hoe bes taat het".-

-

-

",_.

De grööte Oia1ectschrijver

Docter Oppre1 was ök een Baaierlander. Hij schreef dat de Beierlander zich onderscheidt
in de zuivere uitspraak van de Germaanse A. Beschie
hattie wel gelijk, net as die vrouw die zee toen het
fanf~re lang~okwam:"Ze Iööps elIemae l uit de pas, b€ 'leve
Gerrlt van mlJnH• En beschie had zij ok wel gelijk.
Op de andere durrepe worre de Baaierlanders dr mee voor
de gek gehouwe en das öök weer niet zöö lt hoort. Dan
zegge ze: "Jaep ga Vaeders t s haele want dr staet een gaaiti
achter den haaining en die schaat t as een raa'igerll.?
(A.M.)

Graag verzoeken wij U op korte termijn Uw
bijdrage voor 1984 -bij voorkeur m.D,V. de
bijgaande acceptgirokaart- over te maken.
Minimum-bijdrage f lOJ-- P.p, Meer mag natuurlijk.

I

I

Qe vragenrubriek
In de eerste plaats vriendelijk dank voor de ontvangen
reacties. Diverse antwoorden werden ontvangen en ook
vragen zijn al s steeds erg welkom ..
Diverse personen lukte het om hun elgen vragen op te
lossen en het aan ons bekend te maken. Wanneer Uw vraag
niet in dit bulletin staat weet U toch dat het in het
volgende nummer kan staan?
.
Voor het volgende nummer zijn nog diverse vragen nodlg.
Zorgt U daarvoor? Het correspondentieadres is Berkenlaan
nummer 6, 3281 CC Numansdorp.
Dan eerst de nic_Ae vragen:
96. Claas Stijl (Stijlen), begraven 16-~0-1808 te

~
Nieuw-Beijerland, was gehuwd met El1sabeth Hoebe,
ged. R.K. Dordrecht 13-12-1777. Gevraagd: nadere
bijzonderheden over Claas Stijl.

97. Joris Jensz. de Roij, J.M. van Capelle aid IJssel,
huwt 20-07-1659 te IS Gravendeel met Jannetje Cornelis
Habet (Haquet), J.C. van Rouen in Frankrijk.
Gevraagd: Nadere bijzonderheden.
98~ Barend Verhoeven, mogelijk zoon van Hendrik Jacobsz.

Verhoeven of Verhoeff, we lke 11-05-1664 te Oud-Be jei
land huwt met Grietje Claasd. Grootouders van Barend
Verhoeven waren waarschijnlijk Mr, Jacob Verhoeven en
Aefae Ariensd. de Man.
Gevraagd: verificatie en nadere gegevens.
ï

99. Claes Jansz. van Sorgen, geboren te Nieuwe Tonge,
overleden 1695 te Zuid-Beijerland, huwt 1e met
Maertge Cornelisd. van Noortwijk, te Klaaswaal geboren.
Hij hertrouwt 19-08-1688 te Oud-Beijerland met
Hendriksje Jansd. Scheeper.
Gevraagd: Meer gegevens.
100. Jan Teunisz. van Dongen, begraven 25-03-173~ te
••
's Grevelduijn Capel1e, huwt 29-03-1693 te sGreveldulJ~
Capel1e met Pieternel1a Cornelisd. Smit. Hij kwam uit de;
Hoeksche Waard. Gevraagd: nadere gegevens.

--------------------~~~--
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101. Pieter Huge Buijtendijck, predikant te NieuwBeijerlands was in tweede echt gehuwd met Ottie
Hendricksd. (Van Veen). Uit dit huwelijk werd
11~03-1679 te Nieuw-Beijerland een zoon Hendrick
gedoopt. Gevraagd: Nadere gegevens.
102. Lauwerens Paulissen van der Kreek, wonende te
Heinenoord, zoon van Pauwel van der Kreek en
N.N. Laurensdr. (Hordijk), was gehuwd met Maeijke
Arijense, begraven 1727 te Puttershoek.
Gevraagd: Nadere bijzonderheden.
103. Jan Gerritsz. van Gijnckel ~ geboren omstreeks
1635-1640, begraven te Puttershoek. Beroep:
Glasemaecker. Gevraagd: Zijn voorouders.

109. Soetje van Zanten, geboren circa 1806 te 'sGravendeel,
dochter van Adr;anus van Zanten en van Willempje Smaal,
kreeg 02-01-1831 een natuurlijke dochter Soetje van
Zanten, eveneens te 's-Gravendeel geboren.
Gevraagd: wat zijn de verdere gegevens van beide
Soetjes (Huwelijk, overlijden, woonplaatsen etc.) ?
110. Adrianus van Zanten, zoon van Pieter en Marijtje
de Lange, gedoopt Maassluis 28-05-1769, huwt te
IS Gravendeel~24-05-1795
met Willemtje Dirksd. Smaal.
Van zijn zoons Dirk en Marinus stanmen alle Van Zantens
op IS Gravendeel af. Gevraagd: Wie houdt zich nog
meer bezig met dit geslaCht Van Zanten of heeft
gegevens ?
111. Andries Bastiaensz.

104. Arie Schrijver,

was gehuwd met Mergie Cornelisd .•
die in 1674 te Puttershoek werd begraven.
Gevraagd: Hun voorouders.

105. Wil1em Jansz. Tichelaer, overleden 1653 te
Oud-Beijerland, huwde 05-02-1640 te Oud-Beijerland
met Jannetge Jorisse Hopsomer, J.D. van NieuwBeijerland.
Gevraagd: hun voorouders.
106. Henric Besemer , geboren

voor 1442, waars chf jnl f jk
schout te Mijnsheerenland, was gehuwd met Margriet.
Gevraagd: Zijn voorouders.

107. Cornelis Bastiaensz., huwt 06-05-1635 te Sint-Anthoniepolder met Lidew;j Jans. Multum. Gevraagd: Wie waren
zijn voorouders.
108. In 1602 regelt Silvester Adrijaensz. ~ schoolmeester!
secretaris van Zwijndrecht, de boedelbeschrijving van
Cornelis Jansz. uit Maasdam.
Gevraagd: Wie was deze Cornelis Jansz. en wat is zijn
relatie tot Silvester Adrijaensz. (Nageslacht noemt
zich Gelderblom). Gezócht wordt de verbinding van latere
Gelderblommen, de afstammelingen van Cornelis Bastiaensz.
met deze Silvester Adrijaensz.

Verweel, overleden na 18-05-1630,
gwhuwd met Neeltje Jans van Strijen, dochter van Jan
Joosten. Uit dit huwelijk Verweel-Van Strijen werd
een dochter Beatrix geboren, die huwde met Hendrik
Wi 11 emsz. Hoogwerff. Gevraagd: Oe kwartieren van
Bastiaan en diens vrouw.

112. Wolphert Wil1emsz., overleden IJsselmonde 04-12-1704,
gehuwd met N.N., waaruit een dochter Maria, gehuwd
of ondertr. 11-04-1696 met Pieter Gerritsz. Visser.
Gevraagd: De kwartieren van Wolphert Wil1emsz. en
Pieter Gerritsz. Visser.
1 3. Arien Hendricksz.

Groen uit Westmaas, huwt te
Hekelingen in 1665 Aaltie Burritsz. Hasemoer uit
Hekelingen. Gevraagd de kwartieren van Arien
Hendricksz. Groen.

114. Burrit Beijensz. Hasemoer, schepen te Hekelingen,
overleden voor februari 1657, huwt voor 1637
Ariaantje Fransd. van Bodeqoa, geboren te Spijkenisse,
overleden 1664-1665. Gevraagd: de kwartieren van dit
echtpaar en tot welk jaar is hij schepen?
115. Jan Huijgen Hocke, geboren te Abbenbroek, bode van
Heenvliet, huwt te Heenvliet 20-01-1636 Leent je Simons.
Gevraagd: Hoe luiden hun beider kwartieren.
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Huijgen van der Kreeck, overleden voor
januari 1666 te Oud-Beijerland, ondertr. 05-02-16tO
aldaar met Neeltje Teeuwen, overl. voor 17-02-1664.
Gevraagd: Kwartieren van dit echtpaar.

116. Cornelis

Tot zover de vragen. Antwoorden die binnengekomen zijn
hebben betrekking op de vragen 57, 70, 71, 75,86 en 81.
De antwoorden zijn inmiddels verzonden.
Vriendelijk dank voor uw reacties. Tot het volgende
bulletin.

A.B.
Hollandse
histo~ische
reeks
Op 28 november 1983 is de stichting Hollandse Historische
Reeks opgericht. Deze stichting ste't ~i~h ten doel het
uitgeven of doen uitgeven van monografleen en andere
studies betreffende de Hollandse geschieden; sin de
ruimste zin.
In de Hollandse Historische Reeks zullen monografiën
en andere studies met een wetenschappelijk karakter
verschijnen, zowel van de hand van professione1e
historici als van amateur-historici.
Per jaar zullen één of meer monografieën of andere,
studies worden uitgebracht in harde band met een kleul~n
omslag. De delen van de reeks worden uit~egeven door
B.V. Uitgeverij De Bataafsche Leeuw te Dleren. Als eerste
delen staan op het programma:
Drs. H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten,
De Hollandse Adel in de zestiende en de eerste helft van de
zeventiende eeuw.
Omvang: ca. 352 blz.
Drs. J.A.F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne,
Haarlem in de jaren 1747-1751.
Omvang: ca. 496 blz.
Men kan zich op de uitgaven van de stiChting abonneren.
Voor nadere informatie wende men zich tot de secretaris
van de stichting: Dr. H.M. Brokken
Rijksarchief in Zuid-Holland
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE 's Gravenhage

Nieuwe vrienden
Dit is toch eigenlijk de leukste rubriek om te verzorgen.
Elke keer is er dan wel hetzelfde nieuws te melden, maar
dat is dan ook altijd bemoedigend.niE~uY/S. ~Jant wat gebeurde
er namelijk de laatste maanden: 48 nieuwe aanmeldingen,
hetgeen het ledental op 1.080 personen brengt, Daarmee zijn
we vast wel
snelst groeiende vriendenkrinq. en als het
zo doorgaat dan worden we ook nog eens de gr~otste kring.
Niet minder dan 586 van onze vri
wonen n
Hoeks che
ard.
snelle rekensom 1
dan dan er dus 494 in de
rest van het land wonen.
i
grepen zijn een klein
BJntal vrienden in het bui
t laats
betreft
ä, het Verenigd Konink
k en de Bondsrepubliek, de
renigde Staten, Canada en
Nede andse Antillen.
Deze 1.080 vrienden zijn

Vü,l

gy'oot belang

voo

de conti-

teit van het Streekmuseum. Vori9 jaar bijvoerbeeld
de elke vriena gemiddeld f 9,50 contributie. Zeg dus
maar dat er zo ongeveer tiendui
gulden contributies
wJrdt ontvangen. Van een klein gedeelte van d geld wordt
uitgave van dit bulletin
tigd. De
k- en verzendkos .'1, onderhoud apparatuur e.d., alsmede een kleine post
ov~rlge kosten vergen zo on veer f 3.000,--. De rest komt
volledig ten goede aan
exploi tie van het museum. Vorig
J ar om precies te zijn werd door
Vriendenkring f 7.000,in de exploitatiekosten van het museum bijgedragen. Dat is
dus ongeveer 70 % van Uw bijdragen.
Museum-penningmeester de heer A. de Wilde heeft daarmee
een klein beetje armslag in zijn niet aflatende streven het
museum financieel gezond te houden. hetgeen alleen met de
entreegelden en de gemeentelijke subsidies pertinent
onmoge 1ijk is.
De vriendenkring is dus van wezenlijk belang voor het
museum. Niet alleen over+çans vanwege Uw financiële bijdrage;
de acceptgiro/bewijs van lidmaatschap voor 1984 wordt
hierbij ingesloten. De morele steun die blijkt uit Uw
bijdragen is minstens zo belangrijk.
Vandaar dat we - met veel genoegen - de afgelopen maanden
als nieuwe vrienden inschreven:
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l 467 T. Andeweg
Kloos1aan 17, 2985 CK Ridderkerk
l 39 S. Backer
Voorstraat 14, 4797 BG Willemstad
l 477 M. van den Berg
IJzertijdkweek 10, 3206 HS Spijkenisse
HW 587 G.A. Bestebreur-lagenwerf
Roerdompweg 23, 3263 AJ Oud-Beijerland
l 481 P. Blom
Maldenburg 77, 3085 KG Rotterdam
HW 572 A. Bijl en T. Bijl-vanlt Zelfden
HW 573 A. van Lierstraat 11, 3297 AA Puttershoek
HW 580 J.P. Bijl
Burg. Zahnweg 31, 3267 AB Goudswaard
L 471 E.A. Flörke
Zenostraat 25, 3076 AR Rotterdam
L 480 P. Geilvoet
Laman Tripplantsoen 24, 6865 CS Ooorwerth
L 482 J.C. van der Have
Groene Hil1edijk 322 S, 3075 EB Rotterdam
L 478 G. Hollander
P.C. Hooftsingel 53, 3341 TC Hendrik Ida Ambacht
L 488 T. de Jong
Van Slingelandtlaan 21, 3311 OP Dordrecht
L 494 G.C. Kaim
Beverdam 12, 3871 CR Hoevelaken
L 492 A.W.L. Keepers en M.C. Keepers-van der Linden
l 493 Achil1esstraat 112, 4818 BP Breda
HW 576 W. Kolster
Schevenstraat 17, 3295 VJ IS Gravendeel
HW 579 M. Kieviet
Ranonkelstraat 68, 3261 BW OUd-Beijerland
L 472 Drs. J.H. Laenen
Van Alkemadelaan 306, 2597 AR Den Haag

L 479 N.G. Leenheer-Quist
Majubastraat 15,2987 BN Bolnes
HW 588 D. Leeuwenstein en J. Leeuwenstein-Verrij
HW 589 Cabbeweide 20, 3273 XJ Westmaas
L 485 De heer en mevrouw J. van der linden
L486 Laan van Blois 85, 1943 MG Beverwijk
L 484 C. Lugthart
Karel Doormanlaan 23 Hs. 2024 HL Haarlem
L 483 W.F.C. Lugthart
rcul esstraat 12,1
3 VP IJmuiden
L 489 J. Naaktgeboren
Heekstraat 15, 3311
Dordrecht
J

4)4
75
584
585
583
L 4

Pl ai si er

ienstraat 9,
Rotterdam
C. Reedijk en W.A.
jk-Vailat
Wel12plein 11, 3075 WT Rotterdam
G. van Santen en A.A. van Santen-Duijzer
Lagedijk 7~ 3295
IS Gravendeel
W. Scbipper en A.W. Schipperrff
Reigerstraat 1~ 3291 XR Strijen
J.F. Schouten
Baak 16, 3343

L

4i3 P,A.

LA

Hendr t k I do Ambacht

s:

J. de Geusrede 68
7 Dr. J.J. van Soest

1 CS Capelle aid IJssel

1

L

Minervalaan

24,

1077

NZ

Amsterdam

HW 571 A.H. Steenbergen B.V.
Rijksstraatweg
L

154 J.

100,

3281

U.J Numansdorp

i ft I t Vè 1 d

Meeuwenlaan 27~ 4921 VK Made
L 470 J.H. v.d. Veld
Vlasakker 1, 3235 SZ Rockanje
L 490 J. Velthuizen en M.A. Velthuizen-de Krou
L 491 Wemeldingestraat 6, 3086 JT Rotterdam

- 15

14 -

Toevalsvondst
~ 465 P.C. van Vel zen en W. van V.lzen-Stolk
_ 466 M. Lohmanstraat 12, 2991 GE Barendrecht
L

468

HW 574
HW 575
HW 570

G. Visser
Bovenstraat 276a, 3077 Bl Rotterdam
G.P. Visser en A.M. Visser-Magens
Middels1uissedijk 22, 3285 LJ Numansdorp
G.H. Vroegindeweij-Speksnijder
Elizenlaan 8 3286 XE Klalswaal
P. de Zeeuw
Kleidijk 9E, 3161 HO Rhoon
A.C. Zilverschoon
Karel Doormanstraat 43, 3274 LK Heinenoord
t

L 464

HW 581

W.B.
Oe aanwinsten
We hebben in dit bulletin meer aanwinsten te melden dan
er ruimte is. Daarom snel van start. We kregen -de schenkers
ervan hartelijk dank- de afgelopen periode:
ten archiefinventaris van de Strijense Polder en een groot
aantal genea10gieën en kwartierstaten. Diverse boeken, waarvan we met name willen noemen de meest recente streekroman
var. Pleun Troost, getiteld IDe Barbier van Piershil I .
Voorts: Twee pijpen, een zwarte hoge hoed, een zwarte sjaal,
kanten kraag met opstandje, cape, een masker, blauw fluwelen
mutsje met kant, gehaakt bloesje~ zwarte ketting, overgordijnen, kant, voorraadblik, vele door een kopersmid vervaardigde siervoorwerpen, een tweetal schilderijlijsten, nog
een aantal voorraadblikken,
trommelstokken, bedsteegordijntje
specerijbusjes, noodkacheltje en zeepbakje.
Een kuikenstraler (dat wordt thuis weer een discussie wat
dat dan wel mag zijn !), petroleumkan en een uit 1875 daterend
geboorte-speldenkussen uit Mijnsheerenland. Klerenborstelhouder, bruin geglazuurde bloempot, olielantaarn, model
houten bakkerskar, een bakkersweegschaal en een koperen schep.
Apothekers-voorraadpotten
(wit aardewerk en glas), witte
stenen ondersteek, apothekersvijzel met stamper en een
kinderstoel. De rest vertellen we in het volgende bulletin
I(

P

Siàds' de ingebrutkstell ing van het
documentatiecentrum
kunnen, zoals
elders i n di t
blad werd verteld,
een aantal voorheen ontoeganke1 ijke collecties
door het publiek
worden ge raadpleegde Een van de
regeïmatige
(be)zoekers, de
heer Peter Pot
uit 'sGravendeel
houdt zich bezig
met het doornemen
van oude jaargangen
van het Nieuwsblad
voor de Hoeksche
Waard, IJsselmonde en Putten,
waarin vele
hi stori sch
be 1angri j ke
gegevens kunnen
worden gevonden.

~

Notaris E. TER KUILt te Mijns-

,t.f ~
Hcerenlasul ; zal op "rljdftc den 28
}'~':''-.,~. .\n:t:nll'n!t 1881 en op \'rIJ.ln:=- den
_::-~-:_;o. 2 ~eptcmbc ••lN~1. t-lkt.'W:: nes
voprnllddn::::; oru 11 uur. in het koffiehuis
»Kocphaudol
en Z"T\,!rl"
te j)ordrrcht,
bij
vel I t n g r.n :l f ,~1 i c. '4:'rkOOflC'n:
'

I.

Een
HEERENHUIS
~.:~!

J

HOF'

v.in oud- g'ennamrl.EET

rule v"r~('hilli'rJde BO\"EN~
~.'__
."
on
HF\~·'l)"\
"'"\'1"['.::0
'!.'I:"u·
•..•.
,,'
,
• -••.•. to'
L.•" -I'\..{
~, r., \.-;
l\.x:..
~?-M_t •........
1\.E:\, 1\.t:LDEB «n \'crd::rc G e~
m a k k on
::;CUCUH.
ErWE
1LI.\ .('Ii BOO.\!GA..\r:D.
g'l'h':!l'fi bï'i do Kerk
t" Hrincnoord , ~r0ot 42 Aren .al•• Centi.ircn.
~'...'-'~"',~'.

lJe\'H.it.

Vijf Hec;ar~n 53 Aren 3a CenHaren

Z.

.

'VEIL.t-~ND
\

,

·'~t
_ ~;.:'~"";':~/

.•.. __

3.

~

g,eJl1geO achter

J'.;;.Jft.
gofl:tnd,·,. In den polder
:: 4.. ~"~~".HOud·Hcll1enoord·'
. =---"-.....;.;,..,,,> D. nummers
GSi Sectie
GG2
128 en 130.
'
,

i!~.
d~n f!ollier

den Reedijk.

-Oud-Helnenoord"
aan
Sectie D, nummers lH, 142 en 143.

Een lIeclare 36 Aren 20 Centiaren WEIL.HO

Bij het doornemen

:d1d;'\;\:, ir~, d('~ poldor

van de jaargang
1887 vond hij
enkele berichten
over een
openbare verkoop
van het Hof
van Assendelft,
die we hierbij
afbee1den.

l

r-n Heedijk , Sectie

5.

=xr
.

hel voor-

Twee nectaren 58 arEn 10 centiaren Weilana

n'?'lar.
.t.

'. ~ .'

d

10 ..

"Oud-l kirwnool'd"

IJ, nummer

lG5.

aan

Vijf Hectaren 87 Aren 83 Cer.tiarcn

E J: L ~

e~, pold~r

-hot

Ouderand

s'

l:.-::r:c

7

van en onder

St:l.len , (j~b!l den Wanlwe
tezen den Dwarsvunrt , Sectie B, nymn1l'rs ~4~).250, ::51 en 252.

Betaaldag 14 Nouembc« 1887
B\~ed~r bij billelten omsehre~en.
Inlichtingen
verkrijgen
ten kantore van
voor.r:?emden
Notaris
en bij den Heer Pa
LO ü j EH te ] ["it'l,cnoord.
.
•

t:

lIl'e

Dordrl!eht

"I' VriJ,itg 26 Angustos

1887.

~

1. lI~r'lIb'H' m~t f.·huur. erC, tuin en booml!:aud, geltgel
Lij .le I\:.rll te lIti IIroMrcl, groot 42 A, ~8 e. A. 1:I~eze' op
f 1I!JO.-- de mus", <loor den Iaeer A. Van Driel de Vries te

4~"'-•

ftti Deu·IOI\1.
2. \I 211,'2 H.A. 'VOliland met schuur, ~.Iegen &rhter
·,.,.'!'\tand,,, kool" I n:rlu! 01' t 1970.- pet U.A., door del! heer
As. J.e~u.,..b"rlh te I killtDoorJ.
~. l.54.S;I il.:\. \\',,!an.l, (C.lt!(tD in den polder .OndJldflellnGN··. In"'l"
.,p f l!lt5,- per n.A., door Ju heer
J.. I\.,Dijo,'nd 'ik te U,i nenoord:
4.
l.il/.IO
11..\, \\'uI30d,
I("l••
een ah veree. Ia~lt.t op
r 13~fJ.- per 11 .\, ••1.••.•drn Ilrt r :~ _, fnowenburi:h n",rootmJ
5. ~.5S.JO 11..\. W(il.n.1. ~~lr!Zen al, voren. Inp:uet op
( 850.- per It..' .••Ioor Mn heer A•. Leeuwenburgh voorll~n\ll.
ft
l.36.iO II.A. Weiland, ~elt;l~n ab voren, hguet op
( 1125.,,,,,r 11..\., ,I•.•
«r Jen heer J •. K01lljneodijk t'oorIlMmd.
7. 5.8i.83 11..'•. Wclinnd. !!el~~tn in den polder .liet
Oudeland u.
'11 onder
Strijeu". Ingezet op f 1310.- pet
Il.A" Joor .In b,tr J. Troos; te Strijeo.

a,.

Il.

Tc Dordrecht

J

"P Vrijdag 2 September

1587.

I. Heerenb nis met scbuur, erf. tuin en boclJlrftuJ
!telt;:.n
bij de Kerk te l leincnoord,
::root 412 A. 48 e. A. J~~czet' cp
r 1100.- de mesaa, door Mi, heer A. "nn Dr.el de Vri(" te

H"incruor,l.
:2. 2 ij, 4Z

vocrzaand-n
.h.

11..\. WcilnnJ met schuur, ;:elri/:'D aehter den
koop. hC""7.rt op f 1970,- pet 11•.' •• door den heer

Leeuw euburzh

3.

1.54.83

k

Il,A.

1I,'inrUl>ord,

Weilr",d.

Heinenocrd". Ingezet op

r

jtdegeo

16~5.-

in dcn pelder .Ouûper 11..'., door drn he"r

!\onijocndijk te Heilll'lloQrd:
17;.1.JO H.A. Weilano, gelegeu al! voren. IOltc:.: op
f l;!r,O,- per H,A., door den h-er As. Lceowrubnrsz:h vooruoennl,
1 tot eD inti 4 in ma,," af~emi)Qtl dO'lr Jeu heer P. C.
Jvriaseu, rentmeester te D"r,lnrht.
,"our Jou1;oroll"'c 11. B, J
JaDtZQI1 vaa ~:rll'rell!eD, Douairiere Jonkheer F. J. "u
dell
Santheuvel, particuliere .te Dordrechr, op (1:~1;!5.-.
5; ".58.10 11.0'\. \\ etlanJ,.;:c1c"eu
al. <oreD. Ioltent op
r 8aO.- per H.A., docr den heer h. Lecuwenburzh vcoruoemd.
Gelllijnd door den zelfde Ofl f 1250.-- pee Bt(·tare.
6. 1.36.:10 H.A. Weiland. ~ek;:ell ah voren. Iaeezet op
r 1l~5.- per 11.'\ .• door den heer Jo, KouCjncnJ.ijk voornoemd.
GemiJnd door deczelfde op f 150(1.- I"'f Hetlare.
7. 5.81.83 11.•••. W~iJQDJ". !'~le;zetl in den pol,ler .u«
Ollud<lnd VaD en uDde~. ~ltlJ"" J" I.~g<zet UI' ,r HIO,rer
11..'" JOOT uru heer J. '1 r«••st te S:rIJca. GelDiJlld dour denzdf,le 1111 r 1~20,- per Heeture.
Js.

".

On8 Recreatieschap

biedt:

Het verwar.d open1ucht zwe.bad
Lig- e. epee1weiden
Spee1toe8te11en
Dage1ijks ruimte vo.r teat
o~ carava1l
Midgetg.1~
TralRpo1i.e8
Mini-scootere
e1ectr. boetjea
Trap8eeltera
Vi.atei«era
Roeibotenverhuur

GEVESTIGD:
vreuwenhuisjeaweg

1 .-- Mija.heerenland

tel. 02856 - 1858 b.g.g.

1894

