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Inderdaad. Gdd moet u
'" de band .hebben. Betalingen
moet u even kunnen regelen.
En. daarom moet uw bank
dicht in de buurt zijn.
Naar de Rabobank hoeft u
niet ver leie.tsen ...
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NIEUWSVARDBRBDACTIE

Aan de reacties te meten van de deelnemers van de 7e
vrtendendag die we op 22 maart jongstleden hielden
kunnen we zeggen dat die dag weer een volledig succes
was. Ruim honderd deelnemers hadden zich opgegeven voor
de beroemde spek-mat-peren maaltijd. Voor het zover was
hield de heer drs. X. van Lieburg, medisch-historicus,
verbonden aan o.a. de Erasmus-Universiteit te Rotterdam
en mede-auteur van het boekje 'Van dokters en dorpen'
een boeiende lezing met dia's over met name de
gezondheidszorg in de Hoeksche Waard lnvroeger eeuwen.
Onderzoek had hem tot de conclusie gebracht dat de
gemiddelde Hoekschewaarder in het algemeen een opvallend
goede gezondheid bezat vergeleken met de landelijke
g~middelden. Kedici klaagden er zelfs over! De arts Dr.
Kolewater noemde deze streek de gezondste streek van
heel Europa.

Gesterkt in het vertrouwen dat maaltijden als
'spek-mat-peren' behalve dat ze lekker zijn kennelijk
statistisch aa~toonbaar een goede gezondheid op te
leveren kon het gezelschap na een aperitief aan tafel.
De uitbater van het H.C.Andersenhuis, de heer J. Schu.Jll11
en diens medewerkers hadden daarvoor vele kisten met
panln, samen met kilo's spek gekookt en tientallen
kilo's aardappels geschild en gekookt, maar het
resultaat was dan cok prima! Datzelfde gold voor het
toetje. aardappels met karnemelk. Rond half acht gingen
de wel-doorvoede deGlnemars tevreden huiG~~arts.

Wij zijn intusSen al weer begonnen om 1dee~n te
verzamelen voor de volgende (Be) vriendendag. Een ieder
wordt uitgenodigd mee te denken hierover en vooral
eventuele verlangens kenbaar te maken. zodat we kunnen
nagaan of e.e-.a. gerealiseerd kan worden.

Dat het nog steeds goed gaat met het Streekmuseum mag
blijken uit de vele aan ons geschonken voorwerpen. De
speof1catie van hetg~n we de laatste maanden kregen
vindt U elders in dit blad.

Ook aan publiek ontbrak het niet. Bijzonder in dit
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verband is het heuglijke feit dat we in ~uari
jongstleden de 150.00Oebezoeker <getel4 sinds de
opening op 03-1O-1Q68}DIOCh~n verwelkoJlan.

Ook aan belangstelling om tvr~end' ,van het J8U&8UJI te
worden ontbrak het niet. Vele personen meldden ziCh
hiertoe aan. Jammer is het dilt we een aantal vrteD4e
.mqesten royeren wegens wanbetàÎing. Dat is natuurlijk
niet de methode om steun aan het museumte verlaDeD.
want dat is 1.Dmaers ons doel. Gelukkig waren er de
láatste :maandenzoVeel aanmeldingen van nieuwe vrienclell
dat het aantal aangesloten personen niet daalt t.o •••
het in het vorige bulletin veraaide leden-aantal.

In 1985 brachten onze vrienden overigens rui. 1 13.000,-
contributie bijeen. Uit verkoop van drukwerkan
(El1andgeachiedenis. Hoeltschewaardsche vertellingen 1 en
2 en De keuvels van het OverDlol'lSe) hadden we ruim
! 4.800,- inkomsten. Het stencilen en verzenden van de
bulletins bracht ! 2.800,- kOStell met zich mee, waarV'CI!CI!"
Weechter ruim 3.500 bulletins konden Daken en
versturen. Van het in grote lijnen langa deze was
ontstane bAtig saldo werd f 7.000.- bijgedrasen in de
exploitatie van het museum.Het restant blijft in kas ~
in bijzondere gevallen het JIlUtS8W1l te helpen bij de .
realisatie van noodzakelijke <kostbare) projecten
waarvoor de huidige exploitatiesubaidie d1ehet lIU88'WD
ontvangt var de gemeenten in de Boaksche Waard niet
toereikend 1s. U kunt er dan ook zeker van zijn dat Uw
steun aan onze krins SOJIS op tenaiJn, een gedeelte
direct, aan het museumtoevloeit, hetseen naar we JICJ88ll
aannemen toch ook Uwbedoeling is. Is het niet geweldtg
dat wij met zovelen dat :mu&eUlllWerkop deze aanier Jr:unaen
steunen.

Veel genoegen met dit 40e bulletin.
V.B.

•mug VRIUOBI
In de afgelopen periode lIIOChtenwe 47 nieuwe
vrienden/vriendinnen inschrijven, ~ het muaewa nu
op de steun van in totaal 1.165 vrienden kan rekenen.
~lle nieuwe vrienden noguaals welkom!
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L 4.8C. de Baat

OUdelandseweg 78, 2981 BV Ridderkerk.

HW653 P.l. Bakker
Pr. lrenestraat 25, 3261 AF Oud-Beijerland.

HW651 A.B. VaD Belle-Verhulp
AlIundsenstraat 4, 3284 BA Zuld-Beijerland.

L 86)[. Benne
st. v/d Bagbenstraat 18. 3151 CR Hoek van
Holla.nd.

L 5e6 J. Caesar
Zwijndrechtsestraat 48, 3073 RP Rotterdam.

HW656 G. van Driel
Havendam 3, 3262 AB Oud-Betjerland.

L 25Ó D.L.van Bssèn.
SmalWeer 5, 3371 PG Hardinxveld-GiesaendaD.

HV e52 A.C. van Bverdtngen v/d Ree
Azaleastraat "~O. 3281 CB lfumansdorp.

L 45'l P.L".Groeneweg
Bgholm 134. 2133 BD ~f4dorp.

HW 307 W. ft HCXJft ..•5-
Xiddelweg 5a. 3281 {Ol I'u••nsdorp.

L 567 J .eh. Jansèn v /d Waa16
Gerbrandijstraat 135. 4384··n Vl1a&inpn.

L 63 P.V.C. van Keseel ,
Kw1kstraatboek 10, 231'1"W Laiden.

1N 654 D. Kik
HW655 X. Kik-HArtensveld
. Keizersdijk: 58, 3291 CB Strijen.

HW 390 D. Koo1jJlan
](Ollekade 6, 3274 LP Blaak&edijk.

L 250 X.D. Kooijman
Florencelaan 6. 5632 PT Bindhover..

L 560 De Fall. Korporaal
L 501 Jloorderstraat 26,
L 562 2921 AL Krimpen a/d IJssel.

HW 383 T.H. Kremer
HW 384 A... Kremer-Andeweg

Bla.akaed.ljk 242, 32'71 LR Xijnsheerenland.

L '19H. Lage..,.
Tborbeckeetraat 10, 2613 BWDelft.

L 453 J.P. Leeuwenburgb
Galvanistraat 56, 2671 lID Schocmhoven.

~ 327 W. de Ligny
Oxfordlaan 48, 2314 BB Leiden.

" "

L 306 K. van den Boogaard
Julianastraat 53. 3181 GH Rozenburg.

L . 106 A. Bath
Walenburgerweg 103, 3039 AG Rotterdam.

HW 291 1'. BoudewijDs
ar. Sab1nastraat 20 3284 AP Zuld-Be1jerland.

L 70 G.· BrutnsJIi!l-Vermeulen
)(r. Thorbeckestraat 13, 2991 GO Barendrecht.

L 566J •.Caesar
Van Godew1jckstraat 190, 3341 VK Hendrik Ido
Ambacht.

L 167 Dr. L.J. Xe111nk-Hoe<18112lker
Terbr.R. Rottekade 1'13, 3055 XDRotterdam.

HY 316 CJL lIolendijk
Achterdeel 7, 3264 AA Jr1euw-Be1JerlaUd..

HW 303 F.C.J.J. Kons
Dorpsstraat 65. 3274 SC Beinenoord.
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L 410 J.J. Xooldijlt

Area 60. 3225 TC Hellevoetsluis.
L 65 D. van Bamen

Onderdi.jkse Rijweg 248. 3341 SP Hendrik Ido
Ambacht.
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HW650 T.J~Visèer

X1ddelslu1ssend1jk Vz. 107, 3281 LH I'Umansdorp.

HV 649 W. v&n Oudheuaden
Beatri.xstrl1llt 13, 3291 CA Puttersboek.

L 245 W. Overweel
'.Karjoleinlaan 2, 2991 HLBarendrecht.

HW645 A.B. Pluimert-Kaaadam
Rootweide 61, 3273 AXWestmaas.

L 525 P. de Raat
Aardamseweg 41, 2461 CA Ter Aar.

HW646 L. Reedi.1k
I'ieuwestraat 56, 3291 AS Strijen.

L 64 H, ResDftn
Feno Huijcltburg 29. 2907 HECapalle a/d IJssel.

HV396 W.F.Reijniarse
Voorstraat 29, 3265 ST Piershil.

L 558 K. Waij
L 559L. Yaij-lfu1s

BOllgweg l2'7. 3192 ITBHoogvl1~t.

L 180 n.c. Weeda
W. de Withstraat 51. 3342-TV Hendrik Ido Ambacht.

HW647 F. van der We1jden.
Ridder v. Dcrpstraat 38, 3264 VD
lfieuw-Be1jerland.

Red.

ONZE STREBKTAAL

L 55e P. Schaap
L 557 iJ{. Schaap-v. Blerk

Landzijde 137. 2543 Be Den Haag.

L 478 Ing. D.U.Tempelaar
Violierstraat 15. 3202 KGSpijkeniseie.

HW646 X. Valk-de Heus
Boendersweg 14a. 3295 LB ts-Gravendeel;

HW552 A.H,Veenstra
Bernhardetraat 54, 3281 BE liUlMnadorp..

Aan onze dialectgroep is door de redactie van het
bulletin het aanbod gedaan om in hun uitgave een vaste
plaats te reserveren, voor publicatie van de vruchten
van ons werk dat wij in de loop van de jaren verzameld
hebben.
De dialectgroep is de laatste twee jaren meer in de
publiciteit gekomen met het verschijnen van de twee
bundels Hoekschewaardsche Vertellingen in het dialect.
samengesteld door onze actieve medewerker de Heer P.W.
de Zeeuw uit producten van hemzelf en verschillende
andere medewerkers van onze werkgroep. Deze
verzamelingen is maar een greep uit hèt vele materiaal
dat wij bijeenbrachten in de loop van de jaren. Omde
vaak waardevolle gegevens niet in de vergetelheid te
laten door ze op te bergen ergens onder in een gesloten
kist. aanvaarden wij de aangeboden gelegenheid graeg OJI
via bet bulletin de vriendenkring op de hoogte te houden
van het werk dat gedaan wordt en gedaan is OJI\ onze oude
spreektaal te noteren in vertellingen. gebruiken.
uitdrukkingen. enz.'
~..ze voorzitter Jan den Hartigh werd eens de vraag
gesteld: Waaromverzamelen jullie eigenlijk die
dialectwoorden? Hij antwoordde: "Ons musewa verzamelt
alle mlde dingen die verloren dreigen te gaan en daar
horen ook onze dialectwoorden bij." Bn zo is dat goed

L 663 ex.ra. Verkleij
.kgr. W.K.Bekkerslaan 14, 3141 SI{ Maassluis.

L 564 A. Verk1eij-Paalvast .
Xgr. W.J(. Bekkerslaan 14. 3141 SK JiJaass luis.
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gezegd. want de jeugd verstaat die taal al niet meer in
veel ge·J't.\llen. Veel gebruiken van onzo grootoud.ers zijn
nfg3l:rordlft I de ,"'srhtllen di~ bij het haardvuur verteld
1','CrG.3n:::1jn ~vergeten, de ",;ooróan die ~sn gehru!1..~e zj.ju
,.···~"-..•nn,..ri,·'l~ .•.•""n d"'" n""~"" ',,.••,.. .•~ •.,....,l·,·•.·"i'lt' ,~-,..p1.t·""".i~,.,,'~*.}.•.' t. .. _ .•...Q_"'. ""...;a ~ A(,j.,i..-\.:-'-~~ Y~.t.A ~_•.A· ••• wA,;,.-:-•••.••U __ {l..•.....l "i.IA<".~A '-iï

7c",:-warp%?jn E1J<n"mrki.;ulgc:l ;;::.:,et l:f:,n "'?ael: nst m'(:lei ti) te
""';-:;,:)11 z:Î.cru>,.;;~ kC'~1On.. D~.!il.ro:r.'l is hGt fijnt dat 't:a IF:4,:St
O"lZ3 r:c::è.c~.'.:arke1.~sd:.:.c r:;.?\,!lnr'~(:J.1.jk'3 b:!.j~:;.ikc:m3!\, (,),"lk IlC)g

:-:-';'8'still:"):JQ'.;..t',,·~iJ"'~r}!::$l-i'" k.:;'"i.nQn die o.ltijd klaar
""";".,.,<;'\ 0'''' ,"",1'1""""'" toi- o"-'l""""·-i'~;T 'c'C, 'l..'?""'''''''~.'''''' r.;.,'" br~'''''~'''''',''.''"'" ~'_., !P.fio..\~:U iIII ••••-co ~,(I,.4. '''''' 1.' ~O "''''0 .•.•.•\...'/;·.~40"'t""J-;I..4 '\i'oiii'~,\ 4_ V •..•.••.••.1\.

*,,,;;ihr:Uvenover oud~ vollr.'3'ff'E'bruilten. enz. '
Oi'j;';.f\t ,,;ij "l~t.Cn. da.t ons w~r1: zon(tar !~ic."\iawerking van oude
~1:'v;;::~rû:ulL3J.lSGn. en :>:!'îOlnsr:svan land en volk van de
H('J·<l::,:sch{~)!;~~rd r!?!l.t'.r cmvollroig k~_n :zijn, bGginn~ll wij
j'!:,::t een 'brJroap te (loen op alle leden van de
vr il1:l!t.dlii:r.kr ing. o:mta ~lrogen ons te schrijven als zij
d.€111!':~niots tg V'c.r-'ccllen te hebben dat belangrijk is om
bc\'~,,~rdte blijven. Hebt U iets dat U we3t of gehoord
hebt over Uwdorp • .atrc~k of beroep, elxe briaf is
'iffa1kçr.!len zal met n.an.dacht besproken worden. De aardige
dingen maken kr~ns om Gepubl1oee~d te werden in daze
rubriek, .wanneE:lr u dat tenminste goedvindt.
!Ü:3 U mooite. hea:ft ~·t schrijven dan :!tomzn wij graag
I~.ar U toe Olil IJw vc·ràaed. te horen, maar l&at het weten~
",rsnt 81 w(;rt~n' 7<lij V'i?"llt wa weten nooit ge,noeg. Dclnlt niet
te 8~u~"jdat hat onb9la~lgrijkis.
W€:lStU aan plek ",'aar het e..-poox-t.€.:t, hoorde U over
bijgeloof, Wegt U oude spellatj!;s. hoorde U over
b!zQ'ild1d!'E1 Ii.'.•.':ms€t":!l uit Uw o:rogev1ng, ~.fat werd er gegoten.
hr::"Gw9l"d ar gef::.est. hoo t"j,ard er gS\'1erkt?
Dus halp m$S en cchrijf azm Strsàmu~\U'l Hook.-;cha Warrd,
t..n.v. D~lecti5Tt:'9p. Rofweg 13 3274 BK Hsinenoord.

t.r""", " """"1·''1.0 ~' ••", .•.•,~ ".,,,,," ""r..,. •...;1 ,~•••.;. ~,,~ ~~f> ,•..-~;e:""'''n "'''''''' '~,,,,,.,.,,..,.•••••......:-'.,~:~,;l..~~ A ."liió(';~,,-,,.;,O ~......... ,-,~ """"r ..\:;...\t:f "f...,.,. ",V\:;.J t.'i.r. '~.."""~ ~ "-";"'~H ~441'''''''''

~eLL":)zijn m;:;,t ~l1a~al brievê van SliS tot &al(tt"lnnd on
V'C:.l de :i:3uitesluis tot fJieoorshosk. uit b.etZws..negat, van
de Rutte, van ft Slulsste, ven 't 'lierbakten. do Wacht de
äoo.U.oek VCUl 't Malta, d.3 Blaek. Kr&Jst.,ij1t, POllil'!'I!9lskous,
uit de Kraaiebuurt, van 't Xeule-end .• uit de
Achterbuurt, de Voorbuurt ulthet Fd.'lachie en van Den
Blauwe stêên en 8"a ie8 maar deur.

WoR.
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SPApSE l{ATTEB IN llBT S'lJU:iBIOOlSBU

,)
)

In het j~ 1980 vond een grote verbouwing plaats bij de
;\Y..KC-b~nkaan dj Oost-Voorstraat in Oud-Beijer!:and. Door
het r1g:Jureuze kart'.lcter van dez~ verocruw1ng bIGken
i11.grijp~mde ::rn.:n:iw',~rkz~"llIIh,~~t'mnoo:1.g. Er 'tmrd r,n~li$t
:"::';ü g;a;;.~;;ol ni3Ulr,'.:,J kluis ~.)il'lst{\113ard. \,,04"001' e<ûD
fUnk·" 1')Quurn..lt .4l';:X::'5t lfCrde!l ge;:;ravsn. 1'1jdGn~ d~):':;2
"{~1x!kzaE;mhedem ",iti~;' oen 1nwonGr ven Dim HI!ltI.S <:le lt~!1d to
1<332.~nop GG/TI ~l'mtal lJUnten .die h:U vond. in een kTu1kjo.
:tennalijk was dit Jrruikje in vroofter ·tijden bij het pand
aan d~ Oûst-ll(Jcm:;;·trtM~t oogrt'.van en ni~r tevocrschijtl
geb.s~.ald. Gence~]de ".rinder scheen er Gen cpu.arkol1jl';;e
ho"Jby op na te houden: Hij had de ge·.roonte c:!'\ ms't
bijzonè"(;;;re belangEr:;~üling bouwputten te inspeoteren. 11011
het ook zij, de vinder van het kruikje met munten
'vergat· zich aen de W'cttelijk-a regels te houden diè in
dergelijke gevallen goldeIl. Hij deelde niet mat de
eiganaar, maar b-a";aarde de I;Iunten gedurende éen drietal
jaren. Vrijwel nie;mand was op de hoogte van deze
opni.arkel1jke vondst.

)
)

In 1983 verscheen ach-ter een catalogus van het veiling
bed.rijf Coin In.vest:r.tl!ant B.V.t waarin een aantal :uunten
beschreven. en l':,."ngaboden werden ~st de vermelding d.at ~i
in 1980 in Oud-Bsijerlnnd War6n gevonden. Dit trok de
aandacht van een lid van ds archGOlogisohe v~en:f.ging in
de Hoeksche Waard, die op zijn beurt ging informeren
naar deze vondst. De burgeJle!.)JS'ter va.n Oud-Be1jerl.llnd
'bleek nergens van te Ttseten, :rnwir "'1a genoemde veilî.rJ.g
wsrd de vinder door de politie opgeapoord.
In 19,s,'3'ward dus ~ed,u::!,dEll1jk <".atdrie jaar tevonn in
do Hoehsch3 Wilard'l1r.:Jntl!?Jn \'~n ~:v'9n.den. Vol~·~9n
verklaring van d~ vinder betrof nii!;t 210 <e»:ernplaren. H'St
waren meerandsols zilveren munten. dia bij :munt!teuner&
bekend zijn onder' de nuam '''Sp'::.'ii.21nsen:.attGnlf• Ook waren er
in de gevonden kruik een Mntal gouden munt.en.

De wettige eigenaar van de grond verzekerd •. zich nu van
een deal van de muntvondst en in 1984 werc:1tm deze JIUIlten
geäxposeerd in het nieuwe gebouw van de AJIRO-banlt.
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De huidtse directeur van deze bank heeft nu het
initiatief senoàen om een keuze uit de vondst aan ons
8~ te schenken.
Het betreft twaalf lIWltan.. waarvan tien z11veren en twee
gouden. Op 18 april 1006 ".,ond de overdracht van deze
aunteu plaats J..n het Hof Vtln Aseendelft. Dat betekent,
dat docr dit gebaar elke bezoeker vanaf nu zonder moeite
het lied van Piet Hein geïllustreerd, kan zien. De tand
des tijde heeft de :munten weliswaar a.angetast. l'IIIlarhet
zijn stukjeG historie die in de Hoeksche Waard zijn
opgedolven.

Voor de belan,getellanden onder ons nog wat sumiere
gegevens over enkele van .de geschonken munten.

B6n gouden muntje heeft alsnomi~le waarde 1 Escudo en
bevat 3,33 gram goud. Het meet voor 1516 geslagen zijn.
Het ·andere is geslagen tijdens de regering van Philips
Il en heeft als nominale waarde 2 Bscudos. Het gewicht
iei 6,725 graD.

Behalve <le zilveren Spaanse DIIltten kunt ij bij de nieuwe
aanwil1.5tbcit een zgn. arendr1jksd.aalder zien, Overtu1s U
zelf bij Uweerstkomende 'bezoek.

Wij prijzen ons -als museum- gelukkig dit stukje
htstarie ,aan onze collectie toegevoegd te zien.

A.X.

1752
SPAIN

1756
SPAIN
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DE VRAGBJ'RUBR11K

Hartelijk dank voor Uw ingezonden antwoorden en de nieuw
ontvangen vragen. Fijn is het ook dat alle vragen op de
ijoeksche Waard betrekking hebben. Het ts e1genl1jk niet
de bedoeling om vragen over families buiten de Hoeksche
Waard te stellen. Hier volgen dan de nieuw ingekOll8D
vragen.

20'7. Hendrik Staffels Baars, ged.. 6-1-1696 Zuid
Beijerland ondertr. 20-3-1717 Zuid Beijerland met Aeltje
de Jong. Zij hertl". 24-4-1'139 Geert Isacks van der Stel
te Zuid Beljerland. Gevraagd: ontbrekende gegevens van
haar doop en hun overlijden en haar kwartieren.

208. Staffel Hendriks Baars. geboren te 's-GraveDlllCJGr,
begraven 24-2,··1'166Zuid Beijerland, huwt 13-3-1695 Zuid
Beljerland Xarljtje Pleters van Doorn.
Gevraagd: ontbrekende gegevens en hun kwartieren.

209. Jacob Dirks van del" Linden, ondertr. '1-4-:-17&9wàar?
TreintJe Ariens Noordzij, overl. 12-8-1808 str1jen.
Gevraagd: ontbrekende gegevens en hun kwartieren.

210. Pieter Dekker, geb. Westmaas. huwt 7-4-1'186
Strijenl Jlarija Kruithof.
Gevraagd: zijn kwartieren en ontbrekende gegevens.

211. Jan Hendr1ks Boer, bOuman te lfumansdorp, huwt"±
1800/1810 Ingetje' Rozendaal. .
Gevraagd: hun ontbrekende gegevens en kwartieren.

212. Begin vorige eeuw was Jan Bus S21id,te l'teuw
Be1jer land.
Gevraagd: geboortedatum en plaats van hem .an zijn vader,

213. Het Trouwboek van Hoge en Lage Zwaluw. van 1778
geeft aan het huwelijk van Dammls Baan j.m. geboren UIl
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de Dordrechtse Kille onde%"''s-Gravendeel. de laatste
tijd. ",anende op de Lage Zwaluwe.
Gevraasc1:geboortedatUJllen kwartieren van D4mmisBaan.

214. Cornel1.aJ,.ambertsde Reus gehuwdmet Pleter Jans
van 't Hof op 2'1-10-1743 Iumansdorp.
Qevraasd=haar geboortedatum en plaats an haar ouders.

215. Xaria Jans Dijkbuljsen, dochter van Jan Pietara
nijkhuijsen overl. 22-12-1678 Cil~oek en van
TauDtje Camelis Barendreoht huwt 19-10-1702
CillaarshQek _t Jan Oerrlts van 't Hof. Haar oudere
huwden 16-12-1674 CillaaTShoek. .
Gevraagd: haar geboortedatum en plaats.

216. Lena van ft Hof, gad. 25-11-1708 Clllaanshoek.
dochter van Jan Gerrits van 't Hof en van )(aria Gerrits
Dijkhuijaen. Alle kinderen worden in een testament van
·25-03-1747 te Str1jen genoemd,maar Lena niet.
GeVraagd.:haar lotgevallen.

Br zijn ;ántwoordenbinnengekomenop de vo~nde vragen
8, 170, 180. 193. 194 en 199.
Vriendelijk dank voor Uw inzet.

A.B.
Bieuwevragen en natuurlijk antwoorden op gestelde
vrqen: kunt U voortaan richten aan de h•••. W. Reed.ijk ,
Booad1.jk 4&, 3286 LD KlaasWllal.

Rod.

Onze medewerkerde heer AnnêeBes beeft de wens te
kenne,n8eg~ven zijn medewerkingaan het bulletin te
willen baeind1gen. Webetreuren dit besluit, maar danken
de haar Bos voor inzet en bijdrage dieh1j aan het
bulletin heeft geleverd.
Intuseen v~den ",.ij de heer W. Reedijk, voor trouwe
JIWlB8Ul1lbezoekersgeen onbekende, bereid de redactie van
de pnealogische-rubriek van de heer Bos over te nemen.
Wij hoeven er niet aan te twijfelen of deze rubriek
krijgt wederomeen uitstekende redacteur. Welkom!

Red.
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Sinds enige tijd bestaat er voor <de 181Clenvan)
historische, kunsthistorische. archeolosische en
genealogische veren1g1D88nin Iederlànd de JIlOg8li.1kheid
om een beroep te doen op de Stichting Centrum
Historische Instellingen <SeH1). Deze stichting te
onts~n uit een samenwerkingsverbandtusaan aJIIlteur- en
beroepshistor1ci en archeologen. Zij stelt zich ten doal
de werzaamhedenvan bovengenoemde.verenigingen te
ondersteunen en te stimuleren. en w11 een landelijlt
contactpunt vormentussen de vereningen onderling, en
deze vereniginsen enerzijds en wetenschappelijk
instituten anderzijdS.

De SCHIheeft een spreekuur ingesteld. waarvan in
principe kosteloos gebruik kan worden gemaakt. Tot dit
spreekuur kunt U zich ale vereniging wendenbijv.
- als U adviee wilt hebben bij het opzetten van een
onderzoek, tentoonstellill8.of publicate.
als het onderzoek van de vereniging. va.st dreigt te

lopen en U steun op methodologisch gebied kunt gebruiken
in de VOl1llvan een werkbezoek. lezing of cursus
- als U contact zoekt met andere verenigingen die zich
met hetzelfde onderwerp bezighouden .
- als U een spreker zoekt· over een bepaald onderwerp, of
een suggestie. kunt gebruiken op dat gebied.
- als U anderzins het idee heeft dat de SCHIU
behulpzaamkan zijn. .

De seRI is maandagsof di~ van 11.00 tot 16.00 uur
te bereiken op telefoannUJJDDer023-316348 .•en ook
SChriftelijk op het adres: Kleine Houtstraat 70-72, 2011
DBHaarlem. met de vermelding: SCHI,t.a.v. Jeltina
SohoeUlJlaker.

Bed.
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ÜIYIISTBJf .

De aanwinsten waren deze winter weer talrijk, waarvoor
on2:8 hartelijke dank.. .
Wekregen e.a., de driedelige Agrarische Yinkler Prins
BDcyclopedle, .
kookboeken. twee boekjes tlln oude Ansichten deel 2'~t
n.l. van Gaudswaard en Heinenoord. een boekje over d.e
JIfId:leohe beroeps'bErrolking op platteland in het Beneden
~blec1 tussen 1818-1865, het boek ttLu.ldk:lokkenen
Speelklakken in Delft", en een ~ met een afbeelding
van Sint-Anthoniepolder in 1795.

De "sChoolartikelen waren ook goed veftegenwoordigd, want
de oollectie werd uitgebreid met schoolfoto's, een JIiOdel
&ehoolhandwerlt. een' schoolbank, inktpotten :met
bijbehorende rekjes, een schoolvaandel van de School aan
de Oudendijk te Strl~n. een gradenboog, enkele
setu1g&chriften, een lessenaar, een lngel1jà.t
echooldiplODa, bekers n.a,v. het lOO-jarig bestaan van
een school en tot slot enkele zondagsechoolboekjes.

In de afgelopen periode zijn er genealagle1n van de
families Legestee, van der Hoek, Roos, Kam, Kleinjan,
de Xoning, 'lu1jster, La_. XallegrCDI.Bisdoll., Dekker,
Goudswaàrd, Hoogvliet en SChalkoord binnengekomen.

Van de. genealogie naar de textiel is in ons bulletin
:maar een kleine stap, want de artikelen die onder
textiel gerubriceerd kunnen worden, zijn. kleedjes voor
de luiermand, een stoplap, eètJ.doopjurkJe, aan schortje,
achortzaltken, diverse jurk.1e&,een zwart heren pek, een
.ntel, een dassen-drager, grote hoededoos en
klerenhangers.

VerdeF kregen we losse voorwerpen zoals een borduursel
van de Gouden Koets, verduisteringspapier. een stoel.
een raamhor, ga~kers, een. vleesmolen, een .'
aaandel.molen, een stenen kruk, broodbakbl~en,
voo!raadtrQJBDliels,grote en kleine biezen koffers.. .n
ctnIIplete petroleUJll~t _n Jl.El/etlatjeen een
tiJllDer_nshtUMr, een iMlkbusje en een melkkruk,
pàbtzaklrenl houten en ijzeren eggen. onderdelen van
boerenwagens, waterdrinkbakken voor .de koeien. een

-15-
spiegel met vergulde lijst, ansichtkaarten. een glazen
waterstel. presenteerblaadje, kinders lee, schaatsen,
herdenkinásbordjes uit 1898, een groot van Belle-bl1k,
een ovale waterkruik, de boekhouding van een
rijWielhandelaar. een wandkoffiemolen, verder een
zelfgemaakte blauwgeschilderde zwe~bare krib voor de
bedstee, autonummerborden van voor 1940, een geglazuurd
comfoortje , een kqppel van een veldwachter, enkele
stempels van de gemeenten He1nenoord en Goidschalxoord
en tenslotte een leuke Leuvense platte bu1skachel. Dit
waren de aanwinsten voor deze keer,

K.R,

WAT DE KRANTEN ZEGGBN
In deze rubriek kijken we dit keer terug naar de
reacties van dorpsbewo~ers uit Oud-Beijerland en Str~
op gebeurtenissen die anders dan normaal zijn. Uiteraard
Zijn onderstaande artikelen letterlijk uit het
Nieuwsblad overgenomen.

Oud Beijerland, 12 Augustus 1924.
"DeMuziekplaag"
Onze gemeente schijnt voor straatmusici van a~lerle1
slag eene bijzondere aantrekkelijkheid te hebben.
Dagelijks komenze in tr-oepjes van twee of meer op ons
af. de blazers, harmonicaspelers. orgeldraaiers, etc.
Elke week zien we de "vaste" en elken dag weer "losse",
Soms scheiden de troepen zich in tweeän om elk op eigen
gelegenheid te werken. 't Wordt zoodoende een
plaag ....en een extra belasting.
Ja, dan moet men maar niets geven. wordt er gezegd.
Dat is het groote middel, doch 't kan niet door iedereen
toegepast worden. Bij winkels b.v, is dat al zeer
moeilijk. De lui staan voor de deur, men heeft klanten
te helpen, wenscht geen ruzie met een soms zeer
vrijpostigen muzikant en geeft :maarwat om er af te
zijn. Ook aan gesloten huizen wordt soms maar wat
gegeven, omdat men nu toch eenmaal "voor" is. Bn zoo
blijft het bewerken van onze gemeente voor de "musici"
blijkbaar nog een goed loonend bedrijf,
Zou daar van overheidswege niet wat tegen te doen zijn?
In vele plaatsen mag maar op één dag in de week
straatmuziek gegeven worden en dan warden de
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vergunningen nog zeer beperkt. Hier schijnt iedereen
verlof te krijgen. Ken ziet in de steden aan de huizen
veel kaartjeS met het opschrift: "Aan de deur wordt niet
gekochttl enz. Hier zou men dergelijke kaartjes
~,oorhangenmet opschrift: liAanstraatmuzikanten wordt
niet gegeven."

Str:1jen, 6 Juli 1925.
- Zaterdagnacht groote consternatie in ons dorp. Hoe
zoo'? zult ge vragen. Welnu!-
Ons dorp werd vereerd Bet het bezoek van een
nomadiseerende dame. Zij was alleen en toch weer niet
geheel alleen. Familie of kennissen waren niet bij haar:
doch wel werd ze vergezeld van een elftal honden. een
drietal duiven en een tweetal ezels.
Vel een beetje vreemd, doch nog .geen reden tot
consternatie hoeren we U al zeggen.
D~ midden in het dorp bleven plotseling de beide
··langooren."staan en weigerden, welke pogingen ook
werden in 't werlçgesteld, hun tocht te vervolgen. En
tcoh kon de wagen daar niet blijven staan, aangezien de
aangewezen plaats daarvoor ± 2 KM verder is gelegen.
n,l -.nabij de Steenplaats. Goede raad was duur! doch
goede hulp kwambeter te pas en die goede hulp werd
gebodeDdoor een 25-tal .menschen.Deze lieden spanden
n.L de ezels uit en trokken daarop onder vroolijken
kout de wagen naar de Steenplaats. Tweepolitiemannen
gingen vooraan in de stoet, daarop volgde de wagen met
toebehooren, daarachter d.e eigenares met haar koppige
Grauwtjes en achter dit tweetal groeide het aantal
nieuwsgierigen voortdurend aan. Vele menschen verlieten
hun slaapsteden om toch ook getuige ~e kunnen zijn van
dit hoogst vermalteljke en tegelijk iet wat fantastische
schouwspel. Zondag heeft de dame met haar groot gevolg
nog zeer vele belangstellenden naar de Staanplaats'
gelokt.
Het heeft sterk den E'ichijn!dat deze dame alleen voor
plezier nomadi$99rt.

I.V •••WERKZAAXHBDBNAAN DE BOERDERIJ OQST-LEEUWENSTEIN
IS DIT DEBL VAN HET KUSEUX X.I.V. 23 Dl 1986 VOOR DE
PBRIODB VAN ± 1~ ltAAXD GESLOTEN.

P.

RECREATIE-
"OORD
IINIIN-

BEDIJKTE
MAAS

Ons Recreatieschap biedt U:
Het verwarmd openlucht zwembad
Liq- en spaelweiden
Speel toestellen
DageliJks ruimte voor tent of caravan
Midgetqolf
Trampolines
Mini-scooters
Elec. bootjes
Tra psltAol tet"!
VisstaiqtE'S

··RoeibotArnwrhUUl"

Gevestigd:
Vrouwenhui$sweç 1
Mijnsheerenla.nd.
~~1856'-1858 b.g.g.1894


