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Wist

u ......... .
.,,.,. •• dat wc ock iri 1971 de concert-serie in ons museum weer gaan voort-

D~t iD d2n om te beginhen:
--19 jahuari 1971 Kora van Dijk-Kruis (viool), haar begeleider op de piano is
Gert Schuil;
op een nader te bepalen datum in maart 1971 bespeelt de ons welbekende organist
-Henk van Putten uit Nieuw-Beijerland het klavecimbel, terwijl Dirkje van der
Kgoij de dwarsfluit hanteert.
De organisatie is in handen van de Culturele Raad Hoekscha Waard.
.

oooo .. dat het in opdracht van de Stichting fiHoeksche Waard Nu" door Bob
Buijs vervaardigde schilderij van de opening van de Heioenoord-tunnel aan het
museum is overgedragen en er een vaste plaats heeft gevonden?

...... dat er een tentoonstelling wordt gehouden van deze enige maanden
geleden overleden schilder?
....... dat men in Oost-Leeuwenstein koortsachtig druk bezig is om de uitbreiding van het museum mogelijk te maken?
eoeoodat men in de ke~stvakantie wil trachten het uit het begin van deze
eeuw daterende interieur van de firma Taselaar uit Oud-Beijerland af te breken
en in zijn geheel weer in Oost-Leeuwenstein op te bouwen?
ooaoadat de enige verandering die deze kruidenierswinkel sinds 1912 heeft
ondergaan, de overgang van gas op elektrische verlichting is geweest?
ooaoodat er sinds de opsning al zo'n 11.000 bezoekers zijn geweest en
dat dit aantal zich in steeds stijgende lijn beweegt?
...... dat een hernieuwd bezoek aan het museum altijd weer de moeite waard
èt< steéds :nietn; aanwinsten zijh?

is, <>mdat

Wer~,roep
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Genealogie Hoeksche Waard ..

Hebt u op zaterdagmiddag ons museum wel eens bezocht?
Zo ja, dan heeft u zich ongetwijfeld afgevraagd wat er dan in de Polderkamer
aan de hand is ..
Een aantal dames en heren is er met noeste vlijt en
jde
stapels en stapels vritte kaartjes (z,.g., fiches) te beschrijven
lecicografisch te rangschikken naar geslachtsnaam of .
Als u nu weet, dat er al
eOOO fiches in de kast zi
en er per week
zo'n cngeveer.2 000 bi
t dan zult u zich wellicht verbaasd de ogen uit-
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Als leek vraagt u zich dan waarschijnlijk af, wat is de zin van deze 1 je zou
haast zeggen, Si~yfus-arbeid.
Welnu, belangstellenden kunnen in deze collectie het doen en laten van hun
voorouders terugvinden.
Niet alleen doop en huwelijk staan vermeld, maar ook de pacht van een stuk
land, het maken van een testament, attestaties, koop of reparatie van een
huis, de aankoop van kleding, bedeling met turf en brood, enfin te veel om op
te neemeno
Daar de gegevens uit verschillende archieven in ~én kaartregister voor de
gehele Hoeksche Waard verwerkt worden, kan men in dit unieke systeem de spreiding en het wel èn wee van zijn familie aflezeno
De reeds beschikbare gegevens kunnen belangstellenden op het spoor brengen
waar men elders eventueel verder kan zoeken.
Hieronder een lijst van wat ondermeer reeds verwerkt is:
Van Cilaarshoek:
Trouwboek van 1667-t797o
Van Goidschalksoord:
Resolutieboeken 1798-1810 (schout en schepenên en municipaliteit)
Register van de namen der ingezetenen 1825 ..
Inschrijvingsregisters van de loting der Nationale Militie 1817-1855o
Goudswaard:
Lijst van de eigenaren en gebruikers van land in den 11 Coorendijk" 1575 ..
Rekeningen van den penningmeester van den polder den Ouden Korendijk en
het Oude Nieuwlando 1634-1848 (met hiaten ).
's-Gravendeel:
Doodboek met lijst van de kerkmeesters 1715-18158
Trouwboek 1792-1795
Lidmatenlijsten 1706, 1714 en 1723o
Lidmatenboek (attestaties) 1708-1815a
Belastingkohier van 1680o
Heirrenoord: ·
Besteding van kinderen en ouderen: 1738-1763, 1770, 1778 tot 1813 ..
Akten van indemniteit: 1724-1811
Lidmatenboeken: 1711-1839 en 1835-1886
Doopboek 1699-1708
Trouwboek 1792-1906
Diaconierekeningen: 1680-1834
Klaaswaal
Akten van indemniteit: 1737-1812
Uit het boek van Welker: Lijst van schouten en schepenen enzo
Maasdam
Lidmatenboek: 1608Doopboek 1798-1814
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Mijnsheerenland
Lidmatenboek: 1726-1800
Grafzerken in de kerk
Handelingen in de kerkeraad: 1726-1800
lige Geest Rekeningen
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Numansdorp:
Kerkboek van Cromstrijen 1653-1657 (doop-trouw en lidmatenboekje)
Doopboek: 1792-1843
Lidmatenboek 1719-1869
Kerkeraadsboek 1659-1778
Lidmatenlijst van 1672
Diaconierekeningen 1699-1813
Oud-Beijerland
Akten van indemniteit 1703-1811
Grafzerken in de kerk.
Resolutieboek van Heeren ingelanden van Oud-Beijerland 1708-1907
Resolutieboek van dijkgraaf en heemraden 1694-1834.
Pi ersbil
Kerkeraadsboeken 1650-1803 en 1804-1859.
Bestuur van Piershil voor 1811.
Puttershoek
Personen begraven in de kerk. 1636-1802
Lidmatenboek en akten van indemniteit 1623-1830
Sint-Anthoniepolder
Lidmatenboek 1676-1815
Lidmatenlijst 1635-1646
Trouwboeken 1627-1645, 1664-1704en 1795-1811.
Doopboek 1628-1705
Strijen
Lidmaten in 1664
Lidmatenboek 1715-1815
Doopboek 1655-1694
Westmaas
Grafzerken in de kerk
Lidmatenboek 1661-1815
Akten van indemniteit 1784-1789
Akten van cautie 1723-1759
Handelingen van de kerkeraad 1661-1815
Zuid-Beijerland
Doopboek 1671-1711
Trouwboek 1671-1711
Bestuur van Zuid-Beijerland 1670-1968.
MOl'tENT-OPNAMEN
Ogenblikje! Even lachten! Knipt
Weer een foto voor een trouwreportage, zoals veel bruidsparen die in ons
museum bij Opoe in de keuken, bij de arretikkers in de schuur of bij de
pomp op het dorpsplein laten maken.
Tip voor u, uw kind of kinderenZ
Ander evenement bij dit bezoeko
De bruid zet voor het eerst haar handtekening met de nieuw verworven naam er
bij in ons gastenboek.
Dan nog de werklieden die triomfantelijk kwamen vertellen, dat ze het graf
van de schoft van Maasdam hadden
van iedereen, niemand had ooit van hem
een stond: Hier rust de schovt
bij nader inzien?
de
van Maasdam Vandaar?

Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard
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1970 kwam de werkgroep Dialecten Hoeksche Waard in het Hof van Assendelft
Reinenoord bijeen op: 23 januari; 20 februari; 20 maarti 17 april; 29 mei;
juni; 28 augustus; 25 september en 6 november.,
laatste vergadering in 1970 is vastgesteld op 18 decembere

Werkende leden
De werkgroep bestaat momenteel uit 11 werkende leden en een aantal zgno
stille mede\';erkerso
De werkende leden zijn:
t Hof
CoJ.,M.,Blok
Bov,.d,.Bom·
P.,Borel
J .. den Hartigh
Mevrovan Hemmen-Teffer
J .. Kersten
P.,Liefaard
N.,de Regt
L.Spiering
P "'ft!" de Zeeuw
Mevr~Achterberg-van

c
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Piershil
Oud.:..Be±jerland
's-Gravendeel
St:t-ijen
Nieuw-Beijerland (voorzitter)
Westmaa~ (secretaresse)
Reinenoord
's-Gravendeel
Maasdam
Puttershoek
Dordrecht (publicatie)

Bovendien is ook de heer De Rooy als regel op de bijeenkomsten aanwezig.
Werkvergaderingen.,
Op de bijeenkomsten wordt het door de leden verzamelde werk ingeleverd en
daarna critisch besproken, hetgeen vaak aanleiding geeft tot zeer geanimeerde en derhalve leerzame discussieso
Enige malen werd door verschillende leden iets van het eigen werk voorgedragen, hetgeen de aantrekkelijkheid van de bijeenkomsten bleek te verhogen.,
Publicaties.,
In 1970 verschenen enige publicaties in het "Nieuwsblad voor de Hoeksche
Waard", Het Rotterdamsch Nieuwsblad" en "Haaks".,
Het voornaamste doel van het publiceren blijft voorlopig het op deze wijze
trachten medewerking van de bevolking uit te lokken"
Het resultaat stelde teleur.,
Niettemin is uit mondelinge reacties gebleken, dat én voor het dialect én
voor het werk van de werkgroep behoorlijke belangstelling bestaat ..
De conclusie ligt voor de hand, men wil er wel over praten en zelfs wel iets
vertellen, maar men voelt niets voor schrij fv1erko
Derhalve kreeg de wergroep in 1970 de be~chikking over een bandrecorder.,
Bandrecorder.,
In de loop van het jaar 1970 werden twee bandopnamen gemaakt nolo
1Q Door mevrouw Van Waardenburg-Naaktgeboren te 1 s-Gravendeel werd het verhaal verteld van de zwervende ketellapper Paisraëls (bijgenaamd Pietje
Puk), die in 1914 te 's-Gravendeel bij ongeluk een kind dooddea
2o Een verslag over het koolzaaddorsen -

gepaard gaande met folkloristische
gebruiken - omstreeks 1910, verteld door de 97-jarige heer Trouw te ZuidBeijerlandg

De desbetreffende
es Z1Jn opgeboregen in het Streekmuseumo
Nadat zij op een verzamelband zijn opgenomen kunnen zij ter beschikking
worden gesteld van speciale belangstellendeno
In het komende seizoen zal het aantal
worden uitgebreide
ge toezegg
en zijn reeds gedaano

5 Kaartsysteem.,
Inmiddels is het kaartsysteem uitgegroeid tot 1283 stukso
Ook de tekst van de ingezonden verhalen e~do (al dan niet gepubliceerd) is
in het museum opgeborgen.,
Uitbreiding
Hoewel uitbreiding van de werkgroep altijd wel op pr1JS zal worden gesteld,
is er· een dringende behoefte aan enige werkende leden uit:
Numansdorp, Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland, Mijnsheerenland, Klaaswaal en
Goudswaard.,
11 En

daerom vraeg.t de werkgroep hiermee an allemael die dut leze zelle, of ze
op ter aaige durp is wille rondkijke naer een paar ankommende medewerkers
of -sters.,
En $k graeg uitkijke naer persone die wat kenne en die wat wille vertelle.,
Alle onderwerpen binne interessanto
Delleve; rietsnije; braeke; plokke; rêêpe; stroperties bakke; de zalmvisserij
en zwingele.,
Heksen en spoke; klappermanoe en schoolmêêsters; fietsplaetjies en veldwachters en ankruide
Een natten harrest of een dr86ge zummer; een gr6$ten brand of h88g water;
Spaanse griep of mond- en klauwzeer; evakkewasie of andere zwaerighaaid,
alles kenne me gebruike"o

Dordrecht, november 1970.,
Werkgroep Dialecten Hoeksche Waardo
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