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lUiUWS VAll DE REDACTIE

In het laatst veraohenen bulletin, nUllUll&r44 van
september jongstleden, deden wij een oproep om
deelnemers voer de Se Vr1endendag, die was voorbereid
voor 3 oktober. Bnkelen ander ~ reagèerden alsnog.
maar op de sluitingsdatum b~ dat we op slechts een
twintigtal deelnemers JlClChtenrot.nen. Daarop besloten
wij deze dag niet door te laten' gaan. Ondanks pogingen
hiertoe kregen we geen antwoord van U op de vraag
waaraan die geringe belanptell1ns lag. Lastig, want
we willen toch de traditie van 6In vrlendendag per
jaar voortzetten. Suggesti88 over mogelijke oorzaken
van de geringe belangstelllns voor de afgelaste dag I

alsmede voor de te organ1aeren dagen worclen door de
redactie graag tegemoet gezien:

Ket het museum gaat het geluklt18 goed. V.I aandacht
werd dit jaar geschonken aan het onc1erhcud van onze
huisvesting.
Het begon eigenlijk al in de afgelopen winter, toen i
alle gaskachels in het Hof van Aaaandelft werden I
vernieuwd. De oude hadden vanaf 1ge8 d1enat gedaan en J
waren geheel versleten. Dat zelfde gold voor de
vloerbedekking in de hal en gang van h8t Hot die dit
najaar werd ver.nleuwd. Sinds de opening van het auseum
op 3 oktober 1968 gingen er zo'n 200.000 bezOekers
overheen.

,
Niet alleen de vloer, ook aan het dak: maeat het nodig~ ·l~.,
gebeuren. Door de storm was er enige schade aan pannen
en vorsten die moest worden hersteld. terwijl de
dakgoten aan een dringende opknapbeurt toe waren. Jtaar
het zich laat aanzien zal, binnenkort ook da '
achtergevel van het Hof'in de steiger. gaan voor groot
herstel. Deze gevel staat &1nda jaar en: dag uit het
lood. Deskundige hebben ons verzekerd dat het geen
risico's inhoudt, maar de toren van Pisa is er: niets
bij. Koet U de volgende keer toch eens speciaal naar
kijken. Kijkt U meteen .na naar de onderbouw van de
kerktoren van Hein.noord. die wèrkelijk schever staat
dan zijn grote Italiaan.. broer.
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Ook Oost-LeeuweastaiD werd niet ~eten. Het houtwerk
van dit pand werd door de schilder van een nieuwe
verflaag voorzien. De gepotdekselde achtergeve~ werd
eerdm:" dit jaar al. SlUlen _t die van het .
documentatiecentrum, geteerd.
Ook werd er een zware deurstijl van de mandeuren van
de boerderij. vernieuwd. .
Dat bij al dit onderboud bet onderhouö aan de
collecties -een eerste zorg voor elke
museummede~rker- niet werd vergeten zal dUidelijk
Zijn.

Gelukkig was er ook de afgelopen vers~ri~e weer
ruime publieke belangstelling voor ons JIlUSeUlll.We
hebben de hoep dat 1961 ten opz1chte van 1966 zelfs
,...., nee, daarover kunnen wij U het volgende
bulletin, dat bet komEtudevoorjaar verschijnt. :meer
nauwkeurig informeren,

Zien we tJ trouwens nog Tweede Kerstdag I of op maandag
28 deoGmber in het museum?Beide dagen zal het
Streekmuseum 's middAg&van 14.00 tot 17.00 uur v~
alle publiek zijn opengesteld.

Veel pnoegen met dit 45e bulletin.
W.B.

i
M
\
I

HrstpBlSCH ALLBRLlI
])a publicatie over het doopbekken van de Iederlands
HervCJr1lde Kerk in Kl.aaswaal heeft onder onze vrienden
nopl. wat tongen en pennen in beweging gebracht.
Geen wauder.
Het is toch wel heel vreemd als er tnsesraveerde DalDeIl
uit een doepbekken l:ljken te verdwijnen en andere
na.at cJ.aarvaor in de plaats worden genoemd. .
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Omhet geheugen nog even op te frissen:
Dhr. B.C.Troost fotografeerde de tekst van het
doop'bekken te Klaaswaal en merkte een verschil in de
tekst met een citaat uit een publicatie
van dr. lil. Vels Heijn.
Deze ontdekking werd besproken in bulletin 42.

Ben van degenen die reageerden op dit stukje, was
dr. N. Vels Heijn zelf.
Hij schreef ons o.a. het volgende:

IJlnderdaad een merkwaardig probleem. < •••) Onze tekst
is letterlijk overgenomen uit Welker, Geschiedenis
van Cromstrijen 1892 (ongewijzigd herdrukt in 1971),
pag. 136. zoals wij op p.-l1 van' de kwartierstaat
Fonkert vermeldden. Daar vindt men het gezin van
Rochus Ariesz Schelling en Beeltje troost, overleden
te Klaaswaa.l resp. 14-11-1786 en 19-2-1776.

Hun kinderen waren, ged.. te Klaaswaal:
29 m~t.1739 Barber Overleden 12 dec. 1759
16 mrt. 1741 Jan Overleden 13 juni 1744
18 nov. 1742 Ary Tr. Aaltje Schrijvers
18 dec. 1745 Kaartje Tr. Wi1lem van der Stoep
13 mrt. 1748 Jan Tr. Bastiaantje Biemantsverdriet
9 mei 1751 Annetje Overleden 8-3~1785. Was geh. met

Hermannus Schrijver
Wrsch. jong overleden.
Tr. Lysebet Vos
Tr. Oud-Bld. 31-5-1789 Jannetje
Arysdr. de Koning

6 dec. 1761 Villem Tr. Pietert1e de Jongh

12 okt. 1755 Jacoba
18 sept. 1757 Jacob
13 juli 1760 Claas

Onze Welker-tekst v~rmeldt alle nog levende
erfgenamen met hun echtgenoten, met uitzondering van
de nog ongehuwdeClaas. De gefotografeerde tekst laat
Jacob en Willem weg en vermelGt in plaats van hen
'Klaas Schelling gehuwdmet Jonnetje de Koning'.
Het bekken is geschonken 2 juni 1787 en de volgende
dag wordt het gebruikt bij de doop van de tweeling
Barbera en Adriana , kinderen van de oudste zoon Ary
Rochusz Schelling en Zijn vrouw Aaltje Schrijvers.
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J(en mag aannemen dat bij de schenking de inscriptie
op de binnenzijde 'Ter gedachtenis van Rokus
Schelling en Keeltje Troost', met daarboven hun beide
gekroonde wapens, en die op de onderzijde 'Ten
gebruike enz.' reeds aangebracht waren. Het .~
randschrift zal later gegraveerd zijn en wel nadat de
doop plaatsgevonden bad. Als de huidige tekst de
originele is, moeten daar twee jaren overheen gegaan
zijn, want Claas trouwt pas 31 mei 1789.Waarom
ontbreken Jacob en Willem? (....)
Hoe komt Welker aan zijn tekst? Hij wijdt in zijn
boek van 1892 een hoofdstuk aan het zilveren vaatwerk
van de kerken te Bumansdorp en Klaaswaal. Hij citeert
alle inscripties c.. .. ) zo minutieus en nauwkeurig
dat men onontkoombaar de indruk krijgt dat hij ze
zelf van de zilveren voorwerpen moet hebben
overgeschreven; zo niet, dan moet hij een zeer secure
bren gehad hebben.

Wij hebben het bekken in 1979 zelf gezien. (....)
Wij hadden geen idee dat we WelkerlJlOe6ten
controleren.
Het ging ons in het bijzonder omde wapens, die
Welker noemt, -.ar niet beschrijft. Ik heb deze zo
nauwkeurig mogelijk nagetekend. (....)

Tot zover de reactie van dr. Vels Heijn.

Wij kunnen J.lCeilijk aannemen dat Welker of zijn bron
een afwijkende lezing gefantaseerd zouden hebben.
YaarOllzouden zij?
De enige oplossing is o.i. dat er oorspronkelijk de
tekst 1I8t Jacob en Willem, maar zonder Klaas, in de
rand gegraveerd is en dat deze tekst door iemand
genoteerd is die later door Welker als bron gebruikt
is; dat er enige jaren later ruzie ontstaan is tussen
de erfgenamen -zoaLs zo vaak- en dat de tekst toen
gewijzigd is. Wij nemenaan dat zo iets technisch wel
'.Jitvoer'baar is. De vraag is dan wel of de plaats waar
nu K1&asen Jannetje staan ruimte geweest is voor de
namen van vier personentt.
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Aangezienwe in deze zaak iets meer duidelijkheid
wilden brengen, namenwe contact op mat de keater van
de B'.HJCerltte Klaaswaal, dhr., X. B'otenboom.die ons
zeer welwillend het bewuste doopbeltltentoonde.

Het bekken heeft een doorsnede van 2f1 cm., waarvan
bijna 10 cm. tOt de rand behoort, zodat het etsenl1jke
waterreservoir ruim 1'7cm. in doorsnede· 18.

Op de bodemvan dit waterreservoir prijken de door
dr. Vels Heijn genoemdewapens met daaronder
gegraveerd:

S C HEL L 1 U G TROOST

<De wapenschilden van de families Schelling en Troost,
zoals deze door dr. Vels Heijn zijn weergegeven in
zijn ltwartierstatenboek 8teehouwer-Fonkert>

Ter Ged-achtenis van

Rok u s S c hel .1 1 n g

e n

'Beeltje Troost
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De onderZijde van het bekken bevat twee .teDten:
B6u in het midden en Mn op de rand.
In het midden lezen we:

Ten gebruik.

van 't bondzegel des

H. doop uit de J'alatenschap

en ter gedachtenis van Rokus

Schelling in Leven Dijkgraaff van

oud CrolIStrljen met Be1jerlandt bedijkt

oblit 14 J'ovembar 1'786 oud 81 Jaaren 5
Kaandenzijn huisvrouw 1Teeltje

Troost obi1t 19 Februarij 1776

oud 58 Jaaren 4 Kaanden

De tekst op de rand is van binnen naar buiten,
linksom, aangebracht. Bij deze tweede tekst kunnen we
onderscheid makentussen het gedeelte dat de schenkers
vermeldt (A) en het deel dat .preekt over de doop van
de kinderen <B).

De letters van de A-tekst zijn duidel1jlt groter dan
die van de B-tekst.

.. Bij de A-tekst zien we vier regels .
Direct omhet waterreservoir staat:

(l)'Aan de Diaconie verEert door deszelfs Kinderen als
ErfgenamenArij Schelling Gehuwtmet Aaltie Schrijver'
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Daar weer omheen lezen we de regel:

(3)'Jacob Schelling Gehuwt met Lyaebet Vos'
eu op diezelfde regel stut -na eeD fl1ni;e spatie:
'Klaas Schelling Gehuwt met Jannet1je de Koning'

En als laatste regel volgt:

(4)'Willem Schelling Gehuwt met Pletertie de Jongh'

Het vreemde van deze laatste regel is, dat hij niet
gelijk met de eerste drie begint, maar dat de naam
''Willem'' pas begint onder de naam "Lysebet" <Vos).

Deze A-tekst vult niet de gehele rand <in het rond).
In de open ruimte staat de B-tekst in drie regels.

<l)'Bn zijn deszelfs Kindere het Berst er u1jt Gedoopt
en genaamt Bar'bar'a en Adriana.'
(2)'twelinge op den 28 Xeij Geboore. Gedoopt den
:3 Juni c1787'

Z~ de tekst zoals die op 20 november lQ87 op het
doopbekken aanwezig was.
Hier o·is geen antwcord op het wanneer van de inscriptie
en wordt ook geen uitsluitsel gegeven over een
eventuele toevoeging; .~
Webeschrijven slechts zo nauwkeurig mogelijk de
tegenwoordige toestand.
Laten -we in elk geval blij zijn, dat ni&Jll8nds
voorvader van bet bekken verdwenen is.
Dat moet een hele geruststelling zijn!

Daaromheen0 is gegraveerd:

(2)·Willemvan der stoep Gehuwt met Kaartie Schelling
Jan Schelling Gebuwt met Bastiaant1je J'iemansverdriet t

A.K.

lWSIiUX=ÇQJCPTBJ

De spatie tussen regel 2 en 3 is veel groter dan diCjil
tussen regel 1 en 2.
Deze laatste drie regels beginnen alle drie op een
ander punt. Het is' een ers onregelmatig geheel.

Rest ons nog op te merken dat vaè}rde naam 'Klaas
Schelling' vier putjes of tekemtjes zichtbAar ;zijn.

I

Het aankondigen van museumconcerten in het bulletin
van het Streekmuseum heeft duidelijk zijn vruchten
afgeworpen. Bij de laatste concerten was de
belangstelling groter dan normaal.
De Concertcomm1ssie van de Culturele Kring is dan ook
blij U daarom nog twee concerten te kunnen aanbieden.
Het eerste concert zal gegeven worden op 17 februari
1968. Hierin zal het Debussy Trio optreden. Dit trio
bestaat uit: Baile B1ee&en, fluit; Ton Wil..mes.
altviool; BJlily Heyens. harp.
Voor 6 april 1988 staat het tweede concert
geprogranneerd. Set Tancred1 Trio hoopt dan voor U op
te treden. Dit trio bestaat uit Jan Willem de Vriend,
viool; Doainique Citroen, clavec1label en Xichiel
Weid:o.er.cello.
De toegangaprijs bedraagt per avond f 7.50, terwijl
houdera van een Pas-65/CJP f 6,- betalen.
De concerten beginnen beide avonden OJI 20.15 uur.
Voor kaarten en verdere inlichtingen kunt U zich
wenden tot de secretaris van de Culturele Kring Jlevr.
KJtegel-Senstra. Zinkweg 119,
3262 BB Qud-Beijerland. TelefoonnUJIIJIIST01860-13343.

K.K.H.

(3)'1n de Diaconie van Klaas Waal. Overgegeve op den
2 Juni 1787'
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Deze keer zijn er weer verschillende reaoties
binnengekomen'op onze vor~e vragen.
Br is contact opgenomen naar ~nleidtng van vraag 247.
Vraag 248 en vr~g 249 werden van een antwoord
voorzien. Verder lokte vraag 250 meerdere vrienden en
vriendinnen uit om te reageren. waaruit blijkt dat
toch velen afstemmen van de genoemde Karet.
Omdat in zulke gevallen de een weer weet wat de ander
niet weet en ook weer andersom, zijn contacten toch
erg nuttig gebleken, bij onderzoek naar dezelfde
voorouders .. Die oontacten zijn door onze beD1ddeling
nu al meerdere malen tot stand gekomen. Alleen daarom
al heeft deze rubriek aan menigeen uit onze
vriendenkring plezier gedaA~. Ook daarom vragen wij
aan ieder die een aanWijzing of antwoord kan pven op
de gestelde vragen, dit ons te laten weten.
Velen zullen U er dankbaar voor zijn.
Dan volgen hier de nieuwe problemen die weer DIl een
oplossing vragen:

252. Johannes Henricus Dijkhoff <Deijkhoff) wedD. geb.
Vl1a&1ngen 23-11-1774. overleden J'ieuw-Be1jerland
10-3-1840, geh. lUeuw-Be1jerland mat Geertruy Stolle.
Chirurgijn en vroec:bDae&ter,iJl88komen 1818 van
Herkingen.
Gevraagd.: Badere gesevens van hem.

253. Jan Pietersz. Xeijdaa <Kaijclaa) geh. mat Baaltje
Ariens omstreeks 1625.
Pieter Jansz. Xeijdam <Xaijc:lam)schepen te BUJlllUsdorp
1667, dijkgraaf en heemraad lfllDlallSpOlderVa 1701. '
Gevraagd: Hoe is de relatie van deze fam. mat: Arien-
Xe1jd.am<Xa1jdam)ph. :met Josijntje Teunts, die kind
Barber dopen te Asperen 9-7-1702.

254. Denijs Aert&e van Prooyen, trouwt omstr -. 1667
Lijsbet Arierus Kookboek. Kinderen gedoopt te, 'Strijen:
Aardt, Hlllichie. Aer1.jen en. Teunis.
Gevraagd; Ouders. broers of zusters en herkomst van
Den1js Aertse.

)
)
[
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255. Burgje <Bur1ghie) Jacobs, trouwt ca. 1677 W1llem
ClaastBe Verboeff. Kinderen gedoopt, te Strijen: Jacob.
Pietert.;te. Jannigbie, Xaijlte, Claas, Jan en Yillem.
GevrlUlgd: Haar ouders en fam1l1enaalll.

256. Lijnt1e Klaas. j.d.. van Koerkerken, trouwt
Rijsoord 23-5-1683. ondertr. ]laaadam 16-5-1683 Jlet
Pieter Henaans <Vlasblom) j.m. van R~rd. Zoon Jan
gedoopt Xaasdam.Haar zuster is Camelia Claas gehuwd
met Camelis Teunisse Kru1thoff te K1t.rusheerenland.
Gevraagd: Haar ouders en familienaam.

257. Ben gedeelte van de stamboom Verbaas vanaf ong.
1640 is getypt gegeven aan ons Streelc:auseum.. '
Gevraagd: Wie 1s de schenker en wie heeft de genoemde
stamboom Verbaas samengesteld en in bezit.

258. D1ngena Bast1aans Barend.recht was gehuwd met
Yill_ WilleJIS RekeliDg. Zij overleed te 's-Gravendeel
an Leerambacht 21-9-l809 begr. 23-9-1809.
Gevraagd.: Haar ouders en haar doopdatua.

25. Jan lC1.JBI!l·,geb. Goudswaard 2'1-4-1840, gatr.
»-5-l.868 .t Johanna de VD&, geb. Gouda 9-3-1832,
~. van Adr1anus van der St4u. Uit dit huwelijk zijn
geen kinderen geboren.
Gevraasd: OverI1jdenadatua van Jan KilmDelen vooral
een foto van Jan K~l, dia een kru1deniers-winkal
had in Goudswaard.

260. Ansenieta Xaria lCimmel,geb. Goudswaard
22-5-1852, eerste huwelijk mat Van dar Kaaden, een
kind Coen. tweede huwelijk met Schippeks, slager bij
de haven te Jlaassluis, drie kinderen.
Gevraagd: Poto van Angenieta Xaria Ki_I.

261. Xar1.ja <Xaria) Boon, gedoopt Strijen 29-4-1759
ondertr. Strijen 26-8-1786 met Bvert Barends
Gildhuizen.
Gevraagd: Datum en plaats van baar overlijden.
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262. Kaarten Janaz. DoreDIan.. j.m.. van Ridderkerk tr.
Barendrecht 16-5-1688 met L1jsbeth Hendr1ka van
Oosten, j.cl. van C4rnisse.
Gevraagd: Ouders. geboorte en overlijden van beiden.

263. Dirk Cornel1'sz. Decker, wedn. van Cornel!a
WUlems Ru1jeevelt,ondertr. Poortusaal 2&-10-1729
Jannigje Pleters LeD'lS.j.d. van de Rijde.
Gevraagd: Ouders en doop v~n JannigjeLems.

Correspondentie over deze vragen zenden aan:
V. Reed.ijk, Bocmdijk 45A, 3286 LD Klaaswaal.

Het gaat goed met onze Vriendenkring.
In de afgelopen maanden groeide het ledental met
22 personen. Bind november kon de Vriendenkring
rekenen op de steun van 1.238 Vrienden.

Hoewel wij overigens geen theelepeltjes of andere
artikelen cadeau gev~nt stellen wij het buitengewoon
op prijs als U in Uwomgeving vrienden of kenn1aaen
ertoe weet te bewegen zioh bij onze kring aan te
sluiten. Over de voordelen hoeven we hier niet uit
te weiden.

XAAJ( UWVRIDDEI aIza VRIBJ'DU

Als nieuwe vrienden mochten wij verwelkomen:

L 593 C.L. Bakker
L 598 W. Bervoeta
HW 235 P.C.J. van den Broek
L 600 R. de Bruin. .
L 291 G.J. van Gelder

L 596 H.C. van Bal-Groen
L 492 K.I. Harms-Meefout
L 342 Kw. R.B. Kastelijn
BW 413 Kw.. A.X. Kleinjan
L 340 G: van Kralingen

'.-Gravenhage
Rotterdam
Strijen
Rotterdam.
Spijkeniese

,
's-Grav.nhap
Voorburg
AlIIsterda:m
Oud-Beij er land
Capelle a/d Ijssel

BW 362
L 59.1
L 599
BW336
L 601
HW412
L 591
L 594
L 595
L 589
L 590
HW 268
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e.p. v/d Linden Oud-Beijerland
A. Looij-Kimmel Sliedrecht
A.H. van de "rwe Rotterdam
H. Iieuwenwag Iumansdorp
X. de Penning Rotterdam
Kw. A.P. Plaizier-Bogaerds liumansdorp

A.C. Stam Dordreçht
P. Sta~de Kievit Dordrecht
I. de Rooij Rotterdam
J. Stooker Spijkenisse
V.A. Stooker-van Hoeven Spijkenisse
Kw. X.T.P. Toxopeus Westmaas

RaD.

AAlfWmSlili

Omalle zaken, die het museum in het verleden en ook
nu weer van U kreeg, geen dode dingen te laten zijn,
is bet nuttig je te verplaatsen in de leefwereld,
waarin ze gebruikt werden en die niet eens zo ver
achter ons ligt. De huidige generatie vindt koelkast,
vriezer. koffiezetapparaat. electrisch strijlt.ijzer,
stofzuiger, WASmaohine.centrifuge, afwasmachine,
centrale verwarming, televisie, video, schrijfmachine
en electrisch licht heel gewoon. Vele van de
aanwinsten komen uit een tijd, waarin dat allemaal
niet bestond en er heel hard en onder moeilijke
omstandigheden gewerkt moest worden. Hier komen ze
dan! Doet Uwbest er wat in te zien!
De gestage stroom zet zich voort. BI" zit zelfs muziek
in: een harmonium met oefenboeken en een cither.
Wezitten in de geschenkenmaand, dus voor de kinderen
ook wat: vier poppen voor een poppenkast, een paar
stelten, een houten speelgoedvrachtwagen en een
knibbelGpel.
Voor de feestdagen een herenpandjesjas, een herenvest
en broek. Verdere textiel een omslagdoek en een baby
dito.
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De keuken ,wordt altijd gaed. bedacht: een Regoutachaal
+ juskom, Keulse 'potten (bruin en blauw), een Chinese
schaal, vijf schoteltjes, een puddiDSVorJI1,een
poffertjespan, een houten pollepel, een achaal, een
_ille toiletboratelhouder, een houten eierrekje, 'een
_ille eDDPeren een alwa1nium dito, ·een braadslee,
tafelmaasen. een boterverwarmar, een konmDI:Jlent.je,
een cakevorJl, een str1.1kplanlt ~ een vloerwrijver.
Daarnaast het meubilair en zijn bijkomatigheden: een
uittrektafel, een pendulekast, kleedjes, een koperen
asbak en een houten pijp. een waaier en twee
herdenklngawandbarden.
Gereedschappen en hulpmiddelen in alle soorten en
afmetingen: deur hangen , een s1garenplanlt, een
haarhamer, kraJBtuig, een zicht", een aker, een metalen
b1ggenvoerbak. een wa&ton-stanclaard. twee houten
blokken om schroefdraad mee te Jllaken, kleine kapzaag,
boren, een slijpsteen, twae grote tappen, 58 aohaven,
vcorraac1bussen. gereedecllap voor reparatie van een·
waterpomp, een tomatell6orteermachine, een treltzaas,
tuingereedschAp. een banltschroef en kleine dito, een
knalpot. een lederen paardentuig, een ijzeren
inhoudsmaat ~ decaliter), een hulpzeel, muurankers,
een eerie apotheker&flesjes, twee koffers + twee
lederen tassen en een houten dienstkoffer .
Gegevens over onze vooroudere halen we o.a. uit een
kwartierstaat Van der Hoek, een genealogie Rooteboom.
een genealogie Den Broeder, een grote verzameling
landbouwbladen, jaargangen Bed. Leeuw 1069-10'76, een
boekje over de koreJUlOlen "De teUg' te Puttershoek,
een boekje uXemor"ieetenen uit de .ed. Herv. Kerk te
Barendrecht" , een boekje naar aanleiding van het
JIOnument ter nagedachtenis van de Joden te
Oud-Beijer land , J09dse sebed&rollen, jaargangen
1975-1983 RotterdameJaarbcekje, 14 kinder- en diverse
andere boeken, tot slot i5·kadastrale kaarten van de
Hoeksche Waard.
Ons huis is weer ingericht.' Hu nog even de léoperen
windvaan op het dak (een rennende hond) en de lijst
1& weer compleet. Wel, heeft ze U wat aan bat denken
gezet? "Dat hoopt oprecht.

J.G.
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Het sehaesse rije lere de Hoeksebe Vaarders al van
klaalns of au: Dat was vroeger al" zM en neu nog.·](aar
nou zijn dur bekant op alle durrepe JJpJie veldijsbane
op onder water gezette sch.aepewa.aWs. verzie~~ van
kunstlicht en luidsprekers. vroeger wiere de eerste
spare van de klaaine krabbelaars gezet op het ijs van
een dijkslOOt of tussasle6t, met bolijs an de kante.
Den Mne bad deurleapers en den and61"ebMtj1es.
Al naer gelang van Çlenanleg groeiden daeruit
hardr1jers en m001rijers die voor- en achteruit
bêêntJ1e over konne r1je. De Sohurin.gse Have is erg
brêêd, en de goeie hadde voor bMntjie over de hMle
brêêdte n66dug. In strenge winters asset hard. deur
bleef vrieze, dan ging de Binnemaes dicht JUaar daer
kon je pas op azze dur volgus een oud gezegde balke
onder ~t ijs lagge. Kaar dan was het de gr&Oste en
drukste 1j&baan van de Hoeksche Waerd. Over vliete en
vaerte trokke van alle kante groepe schaessers
richting Binnemaas. Ze reeIê de blaare op dur hiele,
van de hes langs Xesseereland' nae Kusdam en weer
terug.
Op alledurruppe z.ijn dur inde IMp van de tijd
ijskluppe opgericht, ellek durrup hatter Mn,
behalieve op de Buitesluis.Onder dat durrup hebbie de
gehuchte Schuring en Kiddelslu1s.
Wat op 't dur'p, nae verschaaie pog1nge, niet van de
grond kwam. was op Schuring in 1922 medêên beklonke.
Daar wier 'epe Samenwerking" opgericht.
De ijsbaan kwamnetuurlult op de Schur1ngee Have.
Voor cUe tijd wier daer al, net as op de Binnemaes het
sies-kleate beoefend. Het gooie met van die zwaar houe
balIe over 't ijs, van Schuring tottan't durp toe, de
have uit. De Binnemaesse balle zijn nog te zien op ons
museum, dank zij Riek de Ragt.
In. 1927 gingut begin December al hard vr1eze en je
hoorde al van hardrijer1je op alle 1j&bane. Au de
sta:mtaefel in ft cafe van Jan van Bere op den dijk
wier daer druk over gebakkelaaid "we zouwe net as op
Schuring hier ok een 1j&klup motte hebbe" zee der Mn.
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Bn een andEtr zee: tfYat op Schuring ken, mot hier ok
kenne". Langs de huize lag hier de Dave en Mn hMp
mensa kone duT' schaesse op te stap anbinge. 'toen tster
beslote om over een week.de Den&eop te trommele om
naer 't cafe van Teun Rozendaal te kammeen daer een
~sklup op te richte. Nou dur waere liefhebbers
genagt. en de naam wier Jtllooitgedagtu maddunG want
dan krege ze ellek jaer van een firma met dezelfde
naam een paar schaesse kedoo voor verloting. ZOödoende
is 't durp zonder ijsklup gebleve tot vandaag an den
dag toe.
Nou wa.tur ok al un bestuur gevurmdt maar wie mostUl"
nou voorzitter worre. Ben was de mêêning toegedaen dat
ut een goeieschaesserijer mos weze. UitAaindeluk wier
het Piet Veugelaer I voor de dutdel1jkhaa1d de Xottige
Piet I want ter waere op de M:iddelsluis twèêPiet
Veugelaere, :maarden andere dat was Rooie Piet. Nou
wier de Xottige Piet niet gekoze omdattie zOOveulmans
was op It ijs, maar vanwege zijn gezegde, dattie zM
dikkels gebruikte: "As ielke een wat doet zel alles
goed komme".Woudat vonge ze op de X1ddelsluis een
w~ man die laaid1ng kon·geve.
't Is dien aevend laet geworre, bij de apriChting. De
jen1jsmelk die der gesChenke was. schiJllt ot nogal
sterk geweest te zijn. want sommige lIlO8Se tllu1a
gebracht warre, omdanzeniet goed recht mae:rkonne
houwe. .
Bij de kerkböaD. waer het durpsnieuws besprol!l:awier,
deur een kooichie :mense,iater verteld, dat er een .
lid. die op een ~lkerij in de Achterbuurt 4en anderen
ochend an de beurt was ODte melke, wel t,",'fel of
alles goed zou gaan. Kaar hij kon all_ v1nae. del). .'
ellDl8ren de melkblok. en 't spantouw kon di.e goed'
vastmake bij den ~t den beste koe die hiJ sing
melke. Hij greep na. de spane. maar hij vona fl1lta dat
op een koeie-uur lèek. Ben koe zonder uur ctie besta
niet. dochtie. Op de.t momentkeek het bêêst brullend
om en opêêns zagtie dattie onder de stier :at'. Ket een
schrêêuw vloagt1e overend en ging er van laeker1suit.
De ijsklupman was gelijk nuchter.
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1'wêêdaege nae de oprichting was ter al een
hard.r1jerij en schaesse met turfrape voor de jeugd.
ft Andere jaer waeren dur al ruim 200leje. daerbij ok
verschaaie van 't durrup. .
Kees van Toope had en koek- en zoopie-tentjl&~ op de
baan ..Om werm te blijve bij het uitblaeze van de
inspanninge. hattie een gaskacheltie meegebrochten
angestoke. )(aar deur de graate drukte had gMn mens in
de gate, dattut ijs ging smelte en 'tbêêle boeltie
istur deur gezakt.
As ten dooi inviel an dur steng aerdig water op het
ijs, dan wli$tur as leste ltampwedstrljd nog het pieken
omspek. Elke rit twê4 pieksleeä tege mekaar guns en
hers over de have achter 't esfe van Teun Rozendaal.
Jong en oud dee mee en de leste reserves wiere uit de
kast gehaald. In die tijd konne ze nae de
'lfJerkelO8e;h~.iddeur het <;triezendat spek best gebruike.
Deur het piske in het w'utar vloge despêêt9 omder are
so in de bocht sloege sommige omdeur de vaert en
krabbelden dan klesnat overend. Zukke aevende wier het
"Jeer laet. In't cafe zatte de dêêlnemers op verh,aal te
kommeen de kijkers dur aaige te warme.Den één
praatte al niet harder as tun ander en 't ging
allemaal over hoe't gelMpe was en danzut kammende
jaer weer dunnichies over zoue doen.
Deuze maand December 1987 bestaat Nooitgedagt 60 jaer
en alle ouwe verhaale en nog veul meer hebbe ze an
Pleun TrOOstverteld. en die hebtat allemal
opgeschreve. Alle leje krije dat kedoo in de vurm van
een herdenkings-boekie.
Nae veul vijven en zessen hebbe ze nou ok een
veld 1jsbaan, met alles tur op en dur an, evenas
Schuring.
Zö8 zie je dat de woorde van den eerste voorzitter de
Mottige Piet, wijze woorde zijn geweest. want die
gelden overal voor:
AS IBLKEN EEN WAT DOET ZEL ALLES GOED KOMHE.

W.R.
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VAl DB PBllIIGJlBBSIIR
In dit bulletin la de aceeptgirokaart/bew1js vat1
U.dMat&chapvoor 1~ bijgesloten.
Wij verzoeken U vriendelijk uw bijdrage voor 1988 zo
apo.Ug mogelijk op onze rekening te' storten/over te
aken. .'
Voor alle duidelijkheid: de minimumbijdrage is f 10.-
per persoon, een maximumkennen we niet .....!

RED.

WAT DB KRABIBB ZBGGBI
Volkstellingen, tegenwoordig taboe, waren vroeger een
tienjaarlijks teruskerende gebéurtents. De personen.
die met de uitvoering van de telling waren belast,
probeerden de telkaarten vol te krijgen.
Het navolgende artikel is letterlijk uit het
Bieuwsblad overgenomen.
''Oud. Be1jerland, Januari 1890.
Devolgende ontmoettns had een der personen in deze
gemeente:metde volkstelling belast.
Vroeg op reis gegaan, komt hij 's morgeDSt"QS'&Ohen
licht en donker aan een woning. voorzien met een pak
kaarten,
"Xceder!daar is een manmet boeken en pap1.W," roept
een der kinderen. ,
''Geenpostpapier AOOdighoor! wij kunnen'toch niet
schrijven."
Teller: "Ik verkoop geen postpapier vrouw, ik ltoa van,
wegede vollrstelliDg."
••~ Is zonde. ben jij dat •..volkstelllllg. wat '18, . ~
dat nou weer. allemaal narigheid. en een gIoate laat -
voor jou; dat heb ie er "Van.pas een n1euwe
burgemaester of de. joDgEmS'mogenniet werken en nOU
weer dit ding, wat ié dat toch?"
"Ik moet we'tenuwe iuuaan.aüderctom.geloof ~:.
"Zoo,enz. .ou gaat dan maar zitten',U ,
"Waar?"De teller DalI plaata aan een heel klein
tafeltje, geheel mat boterba1lJllf!nbezet.
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De naamvan uwman?Jan. Wat meer? Ik zeg immersJan.
Ja maar, zijn familienaam. Hij heeft geen familie
meer,
Vraag 2. De man leeft in een gezin, dat is duftle11jk,
vraag 3 en ls daarin het hoofd. aangenomen.
Vraag 4. Dag, maanden jaar der geboorte. Dat weet ik
niet, zoo tUSGchende 40 en de 50.
Vraag 5. Waargeboren? lloord-Brabant.:Gemeente? Ik
geloof onder ·s-Gravendeel. Vraag ..,.Gehuwdwas hij.
Vraag 8. Tot welke kerkgenootechap behoort hij? U ben
aan de groote kerk niet waar? Ja wel! geweest, toen
Bouthoorn er WAS,maar later in de stee:nenpad. nu daar
ook geen dOlllinee1s, zijn wij nergens meer. Is'uw :man
dan nergens aangesloten? .~rdaar houdt Jan niet van.
Vraag 10. Arbeider en in wiens dienst hij werkzaam
was, en daarDade was de kaart van den manafgehandeld,
De vrouwwist niet hoe oud zij was, ook niet den
ouderdomvan een harer kinderen. Zij wist wel dat zij
geboren was na nieuwjaar, en de kleinste was op den
dag af zes weken.De vrouwhad zee; kinderen, :maargaf
er vijf op, die kleine was nog niet nood1g
opgeeebreven te worden, die was nog niet eens gedoopt.
Xag ik weten het geslacht? lfu nog mooier, geslacht
hebben we niet; verleden jaar hebben wij de
varkensziekte gehad, dat weet jij wel, en nu hebben
wij niet gemest, ik zeg tegen Jan! het is te veel
,gewaagd.lfeen vrouw!u begrijpt mij niet. ik bedoel of
het meiSjes of jongens zijn. Hoo!vier ltnechiens en
een wigchien en die kleine dan? 0 ja, dat is ook een
knechien.
Na eerst de kinderen nog eens behoorlijk geteld te
hebben, vertrok de teller zeer voldaan; de vrouw was
gewillig genoeg om inlichting te verschaffen, zij kon
het niet verder brengen.
Gelukkig bestaan er bevolkings-registers, andere zou
er op deze manier O~ de telkaarten ingevuld te
krtjgen, een staaltje uit vele, weinig terecht komen."

P.J .F.


