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NIEUWSVANDEREDACTIE
Het bestuur van het museumonderging de laatste
maanden enkele mutaties. In oktober 1987 werd een
drietal, nieuwe bestuursleden benoemd; te weten de
heren drs. E.J. van Tellingen (namens
gemeentebestuur Oud-Beijerland>, C.J. Peters (namens
gemeentebestuur Strijen> en J .G.H. van Amerongen
(namensWaterschap De Groote Waard>.In januari 1988
.w:erd.entot lid van bet bestuur benoemd.de heren mr.
J. van der Vegt (namens gemeentebestuur Cromstrijen)
en lic. P. Perneel (op persoonlijke titel).
Daarnaast trad museum-penningmeester A. de Wilde per
1 januari 1988 als zodanig af. Hij werd in deze
functie opgevolgd door de heer A.X.van der Woel.
Het algemeen stichtingsbestuur van het Streekmusèum
wordt thans gevormd door zestien personen, die er
gezamenlijk naar streven het museumtot verdere
bloei en tot grotere hoogte te brengen.

Daarbij is ieders hulp en steun nodig. Vooral van U
onze vrienden. want U geeft de zo belangrijke morele
steun. Dat doet U een heel jaar lang. Bovendien
geeft U ook één keer per jaar de voor ons eveneens
belangrijke, ja zelfs onmisbare, financHHe steun.
M.ochtU tot dus'ver Uw bijdrB-,ge1988 nog niet hebben
overgemaakt (de acceptgiro hiervoor ontving U in
december jongstleden),. dan zouden wij he't op prijS
stellen als U dat spoedig in orde maakte.

Gen,oagcijfers nu. Veel plezier en leesgenoegen met
dit 46e bulletin.

Het eerste bulletin van 1988 ligt thans voor U. Het
ligt dus voor de hand dat het belangrijkste nieuws
van de redactie allerlei Cijfers van 1987 zullen
zijn. Nu, dat klopt. Daar gaan we:

Het museumwerd in 1987 door 9.555 personen bezocht
(in 1986: 8.762), De exploitatie van het museum
vergde een bedrag van ruim f 120.000,--,
De gemeenten in de Hoeksche Waard droegen bijna 60%
van de exploitatiekosten <per inwoner van de
Hoeksche Waard gemiddeld f 0,90), de Vrienden bijna
6% <ofwel bijna f 6.-- per hoofd). Om meer precies
La zijn, uit de door U bijeengebrachte gelden werd
het afgelopen jaar f 7.000,-- geschonken aan de
stichting Streekmuseum omdaarmee de exploitatie van
het museummedemoge1ijk te maken,

De uitgaven van vier bulletins in 1987 <druk- en
portokosten) brachten eveneens kosten mee, die
konden worden betaald uit de ontvangen bijdragen.

Toch kon de bijdrage van de Vrienden de exploitatie
van het museumniet sluitend maken: er was een fors
nadelig saldo. In 1987 werd echter aan alle
gemeenten in de Hoeksche Waard verzocht de subsidie
per hoofd bevolking te verhogen. Bovendien werden
alle gemeenten erop gewezen dat het belangrijk is
dat alle gemeenten per hoofd van de bevolking ook
evenveel bijdragen in de exploitatiekosten van het
museum.Pas dan is het Streekmuseum een echt
STREEK-museum.En, laten we eerlijk zijn, het is een
museumdat er Zijn mag. De Hoeksche Waard zit in dat
opzicht toch letterlijk voor een paar dubbeltjes op
de eerste rang. Wie zei er ooit dat wij, na het
Openluchtmuseumhet grootste Streekmuseum van
Nederland zijn? Als Brinkman nu het belang van het
Openluchtmuseuminzag, zouden de Hoekschewaardse
gemeenteraden dan niet ?!

W.B.

NmUWE VR lENDEN

De oproep in het vorige bulletin om uw vrienden onze
vrienden te maken heeft duidelijk vruchten
afgeworpen. .

In de afgelopen periode sloten 43 personen zich ~n
bij de Vriendenkring van het Streekmuseum. Het
totaal aantal Vrienden steeg daarmee tot 1.250.
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Als nieuwe vrienden mochten wij ver~~lkomen:

L 603 e. Benschop
HW 179 l.G. Besseling-Bijl
L 326 J.D.W. Boos
HW 74 Ds. E.J. Bos
L 604 M. Bouman
HW 558 p.e.D. Bijl
HW 559 G. Bijl-Goud
HW 490 A. Dubbelman
L 174 V.A. Dubbelman
L 446 H.W. van Gent-Brouwer

L 236 Jannet Groenenboom
L 31 A.H. Groeneveld
HW 191 L. van Hamburg
L 606 P. van der Heijden
HW 400 J. v/d Hoek-Aardoom

HW 527 M. Hoek-Weijers
L 552 B.V.Th. Hollemans
HW 505 A.J.P. Huisman
HW 491 J.S. Kamp
L 605 B. de Keijzer

HW 201 A. Landheer
L 424 Mevr. J.V. v/d Kade
HW 5 J. M,."\st
L 481 A.H. Otte-Broer
L 608 G. van Prooijen

Breda.
I s-Gravendeel.
Rotterdam.
Numansdorp.
Slikkerveer.

L 607 A.J. van der Stelt
L 551 H. Theeuwkens
L 43 J. Verschoor
L 171 J. Vlasblom
HW 292 P. van der Vorm

Rotterdam.
Barendrecht.
Rotterdam.
Ridderkerk.
Strijen.

L 1 W. Wareman
HW 544 R.W. van der Willik
L 423 Kevr J.K. Wolters
HW 463 L. van der Wulp
HW 195 A.J. de Zeeuw

Breda.
Kijnsheerenland.
Apeldoorn.
Strijen-Sas.
Zuid-Beijerland.

RED.

•s-Gravendeel.
•s-Gravendee 1.
Strijen.
Dordrecht.
Tilburg.

Rotterdam.
's-Gravenhage.
Oud-Beijerland.
Schiedam.
,s-Gravendee 1.

HOEKSCHEWAARDS DIALECTENWOORDBNBOEK

Oud-Beijerland.
Breukelen.
Puttershoek.
Nieuw-Beijerland,
Capelle a/d Ijssel.

Al geruime tijd is onze werkgroep dialecten bezig
met het samenstellen van een woordenboek van de
Hoekschewaardse dialecten.Het is een tijd stil
geweest naar buiten rondom dit werk en men vraagt
zich af, wanneer komt het klaar?
Het antwoord daarop is: Het komt eraan, maar dit
jaar nog niet.
Om U enig inzicht te geven van het vele werk dat
eraan vooraf gaat en gegaan ::!.s om een goed
verantwoorde inhoud samen te stellen gebruik.enwij
deze keer onze rubrie~ om iets hierover te
vertellen.
De medewerkers uit alle delen van ons gebied en van
verschillende pluimage, zijn in de loop van de jaren
alle,dialectwoorden die men kende of opving, aan het
verzamelen. Deze worden, met de betekenis, op
evenzovele kaartjes genoteerd. Daarna worden deze
kaartjes "üfabetlsch op de beginletter gerangschikt
en worden er l:f.jstenuit samengesteld. Achter elk
woord plaats men de Nederlandse vertaling met vaak
ter verduidelijking van het gebruik van het woord,
toegelichtt met een typerend voorbeeld ervan in
zinsverband. Hierbij worden veel mooie
streekgezegden gebruikt.
Nu zijn we al een jaar bezig deze woordenlijsten per
letter kritisch met elkaar te bespreken.

Puttershoek.
Apeldoorn.
•s-Gravendeel.
Bergambacht .
Oostzaan.

HW 237 J.N. Quartel-Groeneveld Heinenoord.
L 611 C. van Randwijk-Oosterman Dordrecht.
HW 45? J. Reedijk Strijen.
HW 453 A. Reedijk-Wildeman Strijen.
L 610 A. Sneep Duivendrecht.

L 600 Dr. A.J. Sneep
L 602 Th. van St.Anneland
L 301 Ir. W.L. Stehouwer

Blar1cum.
Spijkenisse.
Eindhoven.
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Daarbij wordt o.a. gelet op de volgende punten:
1. Is het toch geen AlgemeenNederlands? Als het
gewestelijk Nederlands is. dan wordt bezien of het
typisch in ons gewest past en dan nemenwe het
alsnog op.
2. Is de schrijfwijze juist? Een moeilijk punt waar
de meeste discussie over gevoerd wordt. Wetrachten
een vaste lijn te volgen maar stuiten regelmatig op
moeilijke gevallen met verdeelde meningen. Vooral de
variatie van plaats tot plaats in uitspraak is wel
eens moeilijk op papier tot uitdrukking te brengen.
3. Voorkomenvan dubbele vermeldingen.
Vnorbel?l(1: errepel = ~.~rdapnel" lof = loof. Nu is
erX'f;;)pellOi uverbodig OM t.(;;! vèr.:i1€d.(!,4i:{~.

4. Welkedialectklank kan men vangen in èên
verklarende uitleg.
Voorbeeld: de Oudbeijerlandse ui (huis = hoois>, Dit
voorkomt dat alle woorden met ui voor Oud-Beijerland
apart opgenomenmoeten worden.
5. Verkleinwoorden. Hiervoor kent ons dialect veel
ç'fvviJkin.gen van het Ned.9rlal'lds,die dUG opgenomsn
moeten warden. Onderling Zijll aok ·..,eerverschillen.
Voorbeelden:
MiddenHoekschewaards: str68chie, touwchie, enz.
West Hoekschewaards: strMtjie, touwtjie, enz.
6. Vervoeging van verschillende werkwoorden.
Soms is het werkwoord in verleden tijd of voltooid
deelwoord dialect.
Voorbeeld:
Nederlands: leggen-legden-gelegd.
Hoekschewaards: leggen-laggen-gelegen.
7. Van bepaalde woorden wordt een letter soms wel,
soms niet uitgesproken. Voorbeeld het woord niet.
Hij hettet nie gedaen en ik des 't ok niet.
Je mot het an mij nie vraaga, want ik weetet ok
niet .. :
Zo kan men nog meer punten noemen,maar hiermee is
wel aangetoond hoeveel denkwerk dit alles vergt.
Ook vragen verschillende woorden omeen wat
uitgebreider toelichting t om een begrijpelijk beeld
te kunnen vormen van de bedoeling.
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Wenaderen nu na een jaar lijst.~preJç1ngell~de helft
van het aantal woorden. dus we zullen nog wel voor
een jaar bot voor de vlieger hebben.. .. .
Kaar nogmaals: komendoet het. mettekeningetl erbij,
dat magwel vast verklapt worden. want er Zijn er al
meerdere klaar.
Geduld wordt beloond en hoe langerl+et duurt des te
beter kan het worden.

W.R.
HISTOR ISCHALLERLE.I

Het zal de trouwe bul let inlezers zeker wel bekend
zijn, dat we aantal jaren geleden weleens iets
hebben gepubliceerd uit de nagelaten. opstellen van
dhr. P. Viskil (Bulletin 31 en 33 - 1983 / Zie ook
aldaar).
We laten hier nog een stukje volgen over het
onderwijs in Numansdorp,wat het vervolg is van het
in bulletin 31 afgedrukte deel.

Het schoolgeld was een veranderlijke bron van
inkomsten. op en neer gaande met het aan.tal
leerlingen. Wellicht heeft deze omstandigheid het
schoolbezoek bevorderd. doordat meester
(Mr.Dani~l -AM)getracht zal hebben het getal
leerlingen op te voeren.
Heester verdiende ook wat aan dopen, huwelijken en
sterfgevallen.
Aan een goede "oude" dode (boven 19,jaar):

Voor het luiden met twee klokÄen, ieder poos een
half uur f 0.18.0.
Voor het makeIfvan:hetgraf 3 dieP

. ... .. .....f 5.16.0.
Voor het kleppe~van ...~~ ~lok bij h.u\;"el1jkSi-
afkondigingen··pE)r b.l"uidegqmtelke:p.s.3 stuivers.

En het was hel:lleelllus~, aJ..s<er .veal.gedoo.pt werd:
dan zette. hij stoelen.~t kussens. en vond onder
deze na dep~~ht1gbeidzi1yel"geld "groot ofte
kleijn". . .

Wezien hemgl\1ncierenen t~llen~ ....
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Een vast traktement had hij alleen als koster, als
ontsluiter van de kerkboom. als scbuurder van het
koperwerk in de kerk en als schrijver der
rekeningen.
De 'kerkboom' sloot de Kerkstraat van de Voorstraat
af en werd alleen 's zondags en bij gelegenheid van
begrafenissen door de koster geopend.
De 'buren' hielden' en houden er hun bu1tensociäteitj
al is de boom sedert lange jaren weg t de plaats waar
een reeks van geslachten er zo zalig tegen leunde,
zal de naam nimmer verliezen.
Aan haar andere ingang was de Kerkstraat voor
rijtuigen ontoegankelijk gemaakt door mooie witte
palen, die later verdwenen zijn dan de kerkboom,
maar toch al een 70 jaren geleden.
Meester hield magazijn van rouwmantels, rouwbanden,
hoeden en handschoenen; hij leverde de tekeningen
voor de opschriiften der zerken, hij hoogde de
ingevallen graven op.
Kortom, hij bad zijn ondérmeester in al zijn ambten
nodig en het ging hem naar den vIeze in Cromstrijen,
zodat er nooit gebrek is geweest aan "bequame
subjecten",
Ziehier de lijst der schoolmeesters aan de
dorpsschoo 1:

Daniäl met zijn veelsoortige achternaam
(Cartan -AM). In 1678 was hij zo oud geworden, dat
hij zijn werk 'nietgoed meer kon verrichten; hij
werd eervol ontslagen met behoud van zijn hele
traktement. Na zijn dood ontving zijn weduwe nog elk
jaar ~n gratificatie van Ambachtsheren.

Op 'hem volgde Pierre de Crocq. bij het volk bekend
als meester Pieter de Kro, Deze Fransman was hier
niet in zijn element. Hij vertrok reeds in 1679.

Op verzoek van HKerkeraad en Gerechten" benoemden
Ambachtsheren in dit jaar Wouter Gouts~ert, De
adviseurs hadden geschreven, "dat onse plaats seer
wel gedient soude wesen met den persoon van
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Wouter Janse Goutswaert, die voor dezen ons school
in goede orde wel getrouweliJck heeft waergenomen,
die oock in den somer sijn cost int velt can winnen,
die ook presenteert de ·plaets soo lange mr. Daniäl
Cartan leeftsonder eenigh tractement te bedienen".
Wouter Goutswaert diende tot in 1734, dus 55 jaar.

Zijn opvolger was Nicolaas Boeren. 1734 - 1772,
. Daarna zijn zoon Johannis. 17'72 - 1804. Deze was
bovendien collecteur van ~ lands impositiän
(rijksontvanger), Toen hij om ontslag vroeg,
verzocht hij ontvanger te mogen blijven,omdat hij
de collecte voor de vetste brok hield,
Uit het volgende staatje leert men de jaarinkomsten
van Johannis Boeren kennen:

Voor 't lesren van de niet armlastige kinderen
f 180.-.-

Voor het leeren van de kinderen van de diaconie-
armen f 20. -,-
Van de Ingelanden van den Polder Groot-
Cromstrijen f 60, -, -
Van de ingelanden van Numanspolder

f 60.-.-
Het tractement als koster en voorzanger

f 93,-,-
Het tractement als doodgraver dooreen

f 100.-.-
Voor 't schrijven van de diaconie-armenrekening

f 4,-,-
Voor 't schrijven van de rekeningen van de kerk

f 2.-,-
Voor 't ontvangen van 't stoelen- en bankegeld

f 16,-,-
Voor 't schuren van het koperwerk in de kerk

f 12,-,-
Voor 't onderhoud van 't uurwerk

., 3,-,-
Voor 't bewaren van het doodkleed en 't sluiten
en ontsluiten van den kerkboom

f 2,-.-
Waarde der huur van een tuin van Ambachtsheeren

f 30,-,-
Totaal f 582,-,-



~Xeester Adrianus Kroon. 1804 - 1833, wer.êi!'~b.oemd.
door municipaliteit en kerkeraad. Hij was eenma'll
Ylln energie; hij hield zo geducht huis in scboGlen
dorp, dat ieder hem vreesde. In 1807 bedroeg het
aantalleerlngen reeds 200 en werkte hij met twee
on?-ermeesters. In dit jaar kocht bet gemeentél::JèStuur
(we zitten in de Franse Tijd) het scboolhuls voor
r: 1500 en besteedde t 1800 om het te vergroten.
Kr,oondeed zijn tractementen voor alle posten
verbogen; hij legde zicb toe op melkerij en
~andbouw,handelde in paarden, won de prijzen op de
harddraverijen, werd in 1811, toen er met de Franse
autoriteiten gecorrespondeerd moest worden, be~digd
. translateur. ruim betaald voor zijn vacaties, en'
weldra secretaris op een traktement van f 400,-.
Niemandovertrof hem in het koekhakken.op de kermis
en hij was bang voor niemand. behalve, zoals de \
legende zegt, voor zijn knecht Kees van Andel.

In Zijn plaats werd benoemdJohannis Gijsbertus
Leedegang, 1833 - 1866. Gedurende diens diensttijd
ontstaan betere toestand.en op onderwijzersgebied.
Hij heette hoofdonderwijzer en had een vast
jaarlijks inkomen, behoefde zelf geen onderwijzers
.meer te benoemenen te bezoldigen en zich niet meer
om de schoolgelden te bekommeren,
~ij behield evenwel zijn kerkelijke bedieningen,
waarmeeook zijn opvolger,
.·Mattheus Johannis IJzerman. 1866 - 1875 wer.d';'.

begunstigd, die echter bet doodgraver-en
l1jkbidderschap moest missen. fJiènnan werd in 1875

, leraar aan de H.B.S.te Leldén·én' later dirècteur
~ner H.B.S.te Amsterdam.

Zijn plaats werd ingenomen'ddorPster Mzolthijev'
Hubert Welker. 1875 - 1911.
Tot zover dhr. Viskil. Op het leveti' én de "
verdiensten van WelkerWi~Üm;wé,alsverV'olg'opdit .,
stukje, een andere keer· tèfûgkomeh.
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Bericht van de afdeling Genealogie

Bovengenoemdeafdeling welke elke Zaterdag geopend
i~ van 10 tot 17 uur voor geschiedenis- en
stamboomonderzoekmag zich in een steeds groeiende
belangstelling verheugen.
Regelmatige bezoekers raa4plegen met waardering de
grote voorraad kaartjes die afgeschreven zijn uit
vele Hoekschewaardse gemeente-, kerk- en
polderarchieven. Ook van rechterlijke en
weeskamerarchieven, van advertentiecollecties, enz.
enz. is alles op alfabet gerangschikt en gemakkelijk
te raadplegen.
Een staf van stille werkers hebben voor deze unieke
..,ul1eCl:;le enu,Cl1. 'vee .•.Vv'f::lA Vté""..Z€:L, uu. 2.1. ,.).•...lJ.~,,;;.' •.J<i:t

tijd aan besteed.
Ook nu gaat dat werk nog steeds door en jaarlijks
worden duizenden kaartjes geschreven en ingevoegd.
Daaromzullen diegenen, die na een jaar weer een
bezoek afleggen, vaak verrast zijn door de vele
nieuwe gegevens die inmiddels er weer zijn
bijga'\"oegd.
Om een inz~.cht te geven in de aanvullingen van de
laatste maanden, hebben wij besloten daarvan ten
gerieve van de belangstellenden telkens in ons
bulletin een overzicht daarvan te geven.
Hieronder de opgave van de afschrijvingen die de
laatste tijd op nieuwè kaartjes zijn aangevuld.

Burgerlijke stand:
:Maasdam
St. Anthoniepolder
Cillaarshoek
hasdam
St. Anthoniepolder
Cillaarshoek
Strijensas

overlijden
overlijden
overlijden
huwelijks bijlagen
huwelijks bijlagen
huwelijks bijlagen
huwelijks bijlagen

Alsmede:
Recht. Archief Cromstrijen
Kerkrekening Klaaswaal

1812/1882
1818/1833
1818/1833
1812/1842
1818/1833
1818/1833
1818/1842.

1 t/m 5
1671/1735
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Tiendverpachting en transport 1720/1735
Polderarchief Oudeland Strijen Inv.No. 147/171
Rekeningen hoofdelijke omslag 1536/1757
Familie-advertenties 1895, 1925/1928 en 1973.

W.R.

AANWINSTEN

De grote genealogische bibliotheek van het museum is
door U, goede gevers, weer uitgebreid met
familiegegevens op de namen Korporaal, van der Goes.
Futen en het echtpaar H. Haus en echtgenote Anthonia
de Bandt.
Tevens ontvingen we fotoboekjes van Mijnsheerenland
en Nieuw-Beijerland. een grote ingelijste foto van
de "Kaai" in Oud-Beijerland en allerlei boeken co.a.
"De Ring van Putten"). Toch attent om er vier
brillen en brillekokers bij te doen!
We hebben niet veel winter gehad; je zou haast
denken. dat daarom de volgende spullen naar ons toe
kwamen: een ovale gegalvaniseerde warmwaterkruik
dito oliekan, een vuurtest, een kolenkit en '
schaatsen. Of gebruikte U ze toch al niet meer? De
beddekwast leek me ook wat uit de tijd, maar wel
echt iets voor het museum.
De huishoudelijke afdeling is weer het best bedacht:
een koffiepot, kopje en su ikerpotje , een
strijkplank, een naaibenodigdhedenstandaard (hoeveel
letters is dat?), een aardewerk komfoortje, een
grote voorraadbus. een etensketeltje uit '40/'45.
boenders, verbandgaas en een vatenkwast. Wat heeft
een mens al n~t in huis, niet waar! Maar een
emaille urLno Lr- kOJnt U toch niet dagelijks tegen!
Terwijl dit geschreven wordt, klettert de regen weer
tegen de ruiten. Wanneer zullen hooivork, hark en
zaaimachine eindelijk weer eens gebruikt kunnen
worden? Het is bar en boos! Ook de rletdekkersstoel
<kluif) zal wel moeten wachten.
Voor werk binnen kwamen er glassnijders,
electrlciteitsfittlngen, een bus verfverdunner,
onderdelen voor gasverlichting en voor de kinderen
een servieSje en een kegelspel.
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Textiel vonden we in de vorm van le Faberwol.
dameshandschoenen en een krullenmuts. Voor de heren
twee sigarenkistjes. een Wigari sigarenblik, een
houten pijp en een scheerspiegel.
En nu we verblijd zijn met twee fototoestellen.
kunnen de medewerkers. op de kiek I al dan niet met de
oranje cocarde!We zijn U erg dankbaar voor alle leuke en mooie
dingen en denkt U maar steeds; "Er kan nog meer
bijff. J.G.

DE VRAGENRUBRIEK
Op de vragen uit deze rubriek waren weer acht
vriendinnen en vrienden die zo bereidwillig geweest
zijn om nuttige infor:m.eltieof antwoorden te
verstrekken. Daarvoor ook nu weer onze welgemeende
dank. Mede hierdoor ontstaat er een levendige
onderlinge vriendenband.
De min of meer uitvoerige brieven hadden betrekking
op de vragen 252-254-256-257-258-263 en 2x op 262.
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Nu verzoeken wij wederomUwmedewerking bij de
oplossing van de volgende nieuw binnengekomen vragen
over Hoekschewaardse genealogie:

264. Arij Janse de Gans en Jacomijna (ook
Wilhelmina) Ariense Rasenbergh. wonende te Strijen.
laten aldaar kinderen dopen 1737. 1740 en 1742.
Gevraagd: Huwelijk en gegevens over dit echtpaar.

265. Tobias Leendertse Vernes trouwde te Dubbeldam
23-3-1698 met Hendrina Maartens Seevenhoven.
Zij hebben een dochter Baaltje.
Gevraagd: Gegevens over Tobias en Hendrina.

266. Bicolaas Hendrik Beversluis geboren :Made± 1783
trouwde Nieuw-Beijerland 16-12-1810met Kaartje Los.
dochter van Pieter Los en Comelia Vogelaar.
Gevraagd: Waar en wan,neer lS Nico laas over leden en
nadere gegevens ovar Pieter Los geboren te
Hendrik- Ido+Ambacht.

267. Jacob Jp\nsz. Molenaar an Neeltje Cornelis Trouw
huwden liieuw'-Beij~rbnd 13 april 16110.
Gevraagd: Het voorgeslacht ven beiden,

268. Jaunigje Piete:n';$Lamauit vraag 263 was volgens
antwoord 263 een dochter van Piater Willems Lemsen
Marljtje Leenderts Koele. Dit paar trouwde hasland
17 maart 1697. Hij was toen weduwnaar.
Gevraagd: Ouders enz. van Karijtje die afkomstig was
van Pernis en begraven te Charlois op 25 maart 1750.

269. Leendert Jansz. <Vermaasalias Maasdam)geboren
± 1530, vermeld R.A.Maasdam2 dd. 25-3-1666 als
vader van Arien Leenderts getrouwd met Kaggelt
Pie~ en vele malen in de kohieren van de
10e penning Xaasdam 1563 genoemd.Kinderen: Dirk-,
Arien-, Ariaentge-t Jacob Leenders.
Gevraagd: Waren er nog :meerkinderen van Leendert?
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270. Alexander Verhags, komt voor in het burgerboek
van 's-Gravendeel m.i.v. 18-11-1756 als sloeproeier
op De Wacht. Belijdenis aldaar maart 1775. •
Ondertrouw Hellevoetsluis ,25-4-1722,trouwde Almkerk
17-5-1722met Alletta Alexandersdr. Spiering<s)
overleden te 's-Gravendeel 5-10-1745, dochter van
Cornelis Spiering die trouwde Almkerk 13-6-1687; met
Maria NN.
Gevraagd: Gegevens over Alexander Verhage.

Op de volgende reeks vragen een korte toelichting.
Rond de Binnenmaas ligt de bakermat van vele
Hoekschewaardse geslachten. De oudste bewoners van
de St. Anthoniepolder komenvoor in veel
geslachtsreeksen en kwartierstaten. Wie er vroeger
woonden is onderzocht en op schrift gesteld door een
zeer gewaardeerde vriendin, die steeds al haar
bevindingen uitgewerkt ter beschikking van de
afdeling Genealogie van ons Streekmuseum stelde,
waar velen gebruik van maakten.
Nu vraagt zij onze hulp bij het bevolken van het
schoolhuis van de Polder. Secretaris en
schoolmeester was meestal dezelfde persoon.
De volgende vragen kunnen door beantwoording en
welkomeaanvulling Zijn om dit onderzoek af te
sluiten.

271. In 1584 wordt Sebast iaan Aerts genoemden in
1590 Bastiaen Aerts als secretaris van
St. Anthoniepolder. Hij was vermoedelijk gehuwd met
Marichie Gerrits.
Gevraagd: Was hij de zoon van Adryaan Pieters
Gelderblom genoemdR.A.Mijnsheerenland nr.4 dd,
9-4-1607?

272. In 1628 is Henric Sylvaster Gelderblom
secretaris en schoolmeester van St. Anthoniepolder.
Gevraagd: Was hij familie (neef?) van de vorige ?

secretaris Sebastiaen Aerts en waar 1s hij gebleven.
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27'3. In 1636 is Christ1aen (ook Corst1aen genoemd)
Pieters collecteur van de verpondingen in
St. Anthoniepolder. Deze functie werd vaak door de
schoolmeester vervuld. Hij was als jonggezel van
Mijnsheerenland getrouwd Kaasdam op 20 juni 162'7 met
Jaepken Aerts van de Polder. Bij de doop van hun
laatste kind Corstiaan: St. Anthoniepolder (
4 december 1641 is vermeld: "vader zaliger."
Gevraagd: De afkomst en eventuele fa.miÜe~an
Christiaan (Corstiaan) Pieters. ~)

2'74. Uit het doopboek St. Anthoniepold :' geloopt
/20-5-1646 Ingetje, dochter van Jacob ircks(en IUf.,

getuige Anneke Dircken <Verhouck:) n GERRITGERRITS,
secretaris! ~---i

Ook wordt Gerrit Gerrits genoe als getuige bij de
doop 10-6-1646 van Grietie d ter van Cornelis Adr.
Schipper (Polderdijk). Verder is er nog niets over
hem bekend.
Gevraagd: Wie is die Gerrit Gerrits?

275. In 1664 is Jan Jansz. van Strijen secretaris
van St. Anthoniepolder. Deze is overleden in 1675.
Opvolger is dan Johan Bollenbeek vermoedel~k
daarvoor herbergier te Strijen. Deze is ingekomen
St. Anthoniepolder met attestatie van ~-Hage
(ts-Gravenhage'?) met zijn vrouw Agatha otleij.
In 1685weer opgevolgd door Jan Geerits Cleijn.
Gevraagd: Waar is Bollenbeek gebleven? Wieweet meer
over de personen in deze functie genoemdwat betreft
familierelaties, enz.

Correspondentie over deze rubriek aan:
W.Reedijk , Boomdijk 45 A, 3286 LDKlaaswaal.

WATDEKRANTENZEGGBN

Wegensplaatsgebrek komt deze rubriek voor een keer
te vervallen.

PJ.P.


