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NIEUWS VAN DE VOORZITTER

Gert Schilperoort

Beste vrienden,

Wie nu op de Hofweg richting het Streekmuseum loopt, ziet 
meteen dat er hard wordt gewerkt aan een opknapbeurt van 
het Hof van Assendelft. Het hoofdgebouw staat in de steigers 
en het dak van de schuur is zelfs helemaal verwijderd. De aan-
grenzende studiezaal blijft onaangetast en is op de normale 
tijden geopend voor bezoekers.

Voordat de aannemer aan de slag kon, is in recordtempo met 
behulp van bestuurders en vrijwilligers op professionele wijze 
de museumcollectie ingepakt en vervoerd naar opslagruimten. Een 
groot compliment is hier zeker op zijn plaats!
In dit Bulletin wordt u over deze operatie nader geïnformeerd, 
evenals over het inmiddels afgeronde project om alle computers en 
printers in een netwerk te laten functioneren.
Het ziet er naar uit dat we u in het komende Bulletin de lang ver-
wachte nieuwe conservator kunnen presenteren.

Het aantal Vrienden is in de afgelopen periode opnieuw gestegen. 
Het zal u duidelijk zijn dat de bijdragen van zo veel mogelijk Vrien-
den hard nodig zijn om de ambitieuze plannen van het nieuwe 
bestuur te verwezenlijken. Vandaar dat u hierbij wordt opgeroepen 
om in uw omgeving belangstellenden te stimuleren om Vriend van 
het museum te worden.
Nieuwe Vrienden worden ook geworven tijdens de Voorjaarsmark-
ten, waar het Streekmuseum zich in een stand presenteert aan de 
bezoekers. De Voorjaarsmarkten worden op 23 mei gehouden in 
het Nationaal Landschapscentrum aan de Veerweg te Numansdorp 
en op 13 juni in het Bezoekerscentrum Klein Profijt aan het Zalm-
pad te Oud-Beijerland.

Intussen zijn de voorbereidingen in volle gang voor de komende 
Vriendendag op zaterdag 10 oktober a.s. In het volgende Bulletin 
krijgt u de details te lezen over het programma van die dag. We 
blijven dan binnen de Hoeksche Waard. Noteert u de datum alvast 
in uw agenda?

Gert Schilperoort
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NIEUWE VRIENDEN

De nieuwe vrienden zijn:
H. Gerkema & J. Gerkema   Klaaswaal
C.J. Poppeliers    Puttershoek
B.A. Klein    ‘s-Gravendeel
E. v. Ekeren    Barendrecht
W.L. v.d. Hoonaard   Abbenbroek
J.H. v. Mechelen & J.M. v.Mechelen-Kersten Heinenoord
A.F. den Hartog    Oud-Beijerland
W. Sitton    Schiedam
J. de Koning    Maasdam
M.C.A. Oudhof - Boone   Reeuwijk
N.J. Kreeft    Heinenoord
B.C. Doolman    Zuid-Beijerland
J. van ‘t Hof    Aalsmeer
N. Lageweg    Mijnsheerenland
H.J. Sonke    Hellevoetsluis
J. Ruigendijk    Zuid-Beijerland
J.H.A. Izelaar    Rotterdam
K. Hoogendoorn    Numansdorp
W. v.d. Marel - v.d. Ree   Oud-Beijerland
J. Brouwer    Barendrecht
A.A. Andeweg    Zuid-Beijerland
B. Kabbedijk    Nieuwkoop
H.C. Oskamp    Strijen
J.A. den Boer    Strijen
N. Stuurstraat    Strijen
P. v. Deelen    Apeldoorn
A.M.C. v. Gilst    Oud-Beijerland
M.A. v. Gilst - v.d. Ban   Oud-Beijerland
C. Meeldijk    Oud-Beijerland
N.C. de Korver - van Soest   Nieuw-Beijerland
P. Extra & S.L. Extra - Hommes  Oud-Beijerland
J.S.C. Meyer    Capelle a/d IJssel

Het zou niet reëel zijn geweest om te denken dat er ditmaal weer zoveel nieuwe 
vrienden te melden zou zijn als in het vorige Bulletin. Toen konden wij een on-
gelooflijk aantal van 179 aanmeldingen opnemen. Desondanks zijn wij blij 35 
nieuwe vrienden te kunnen melden. Wij heten hen welkom en bedanken hen voor 
hun steun aan het museum.
De totaalstand is medio mei 2009 op 1.656 vrienden/ vriendinnen gekomen.
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VAN het museumbestuur

“Let op: vanaf 30 maart zijn wij tijdelijk gesloten……”, aldus de web-
site van het streekmuseum. Het is bekend, we zijn gestart met een 
van de grootste operaties in het bestaan van het museum. Oost-
Leeuwenstein hebben we toevertrouwd aan de woonstichtingen 
Union en De Maashoek en in overleg met voorzitter en secre-
taris van het museum is restauratiearchitect Van Hoogevest 
Architecten uit Amersfoort aangetrokken. De door het be-
stuur ingestelde Museum Adviescommissie (MAC) met in- en 
externe museumdeskundigen ontwikkelt op dit moment een 
visie over hoe Oost-Leeuwenstein (O-L) er straks functioneel 
verantwoord uit gaat zien. O-L wordt een dezer dagen leeg-
gehaald en met spoed is daartoe nu een verharde toegangs-
weg aangelegd. De museumcollecties zullen opgeslagen en 
waar nodig gerestaureerd worden op het trekkerstation van 
de voormalige ABH Cromstrijen te Numansdorp, waar tot 
minimaal de zomer 2010 de gehele werkplaats en afsluitbare 
opslagruimte(n) ter beschikking staan. Museumstukken – he-
laas teveel - die last hebben van houtworm krijgen vóór 30 augus-
tus a.s. een stikstoftherapie in een speciale koelcel bij Van Roon in 
Numansdorp.

Korter in de planning staat de renovatie van het Hof van 
Assendelft (HvA). Wat voor O-L geldt, geldt ook voor 
opslag en opknappen van de collecties uit het Hof van 
Assendelft. Flakkee Verhuizers uit Oud-Beijerland heeft 
voor transport van de HvA-collecties gezorgd. Het Hof 
is bijna leeg, voor genealogisch onderzoek blijft de 
studiezaal in beginsel open. Onder regie van deskun-
digen in de eigen Bouwadviescommissie (BAC) wordt het Hof nu 
gerenoveerd. Naast de monumentenvergunning bleek op het laat-
ste moment toch ook een lichte bouwvergunning noodzakelijk. Dit 
kon door effectief communiceren met de gemeente snel geregeld 
worden. Duidelijk was vervolgens sprake van een vliegende start. 
De Polderkamer is niet meer te herkennen, de restauratie van het 
kenmerkende behang zal een hele klus worden. De entree komt in 
het midden bij de grote schuurdeuren, vloerverwarming, klimaatbe-
heersing, aanpassingen voor invaliden, herstel koppen draagbalken, 
teveel om op te noemen.

lex westerman

“we zijn gestart met 
een van de grootste 
operaties in het be-
staan van het mu-
seum”
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Op 23 april jl. heeft een bestuursdelegatie in de studiezaal gespro-
ken met een  delegatie van de vrijwilligers, met vertegenwoordigers 
van het bestuur van de Vriendenkring en met de medewerkers. Het 
karakter was tweeledig. Bijpraten en van gedachten wisselen. Zo 
gaf o.a. Mart Ros vanuit de BAC een schets van verschillende inrich-
tingsopties voor het HvA. De voors en tegens werden tegen elkaar 
afgewogen met uiteindelijk een inrichtingsbeeld dat door allen 
onderschreven werd. Dit wordt nu verder uitgewerkt.
U ziet, er worden meters gemaakt… veel meters! En dat is de be-
doeling. Ook de selectieprocedure voor een directeur/conservator 
lijkt nagenoeg afgerond. Het gaat om de laatste afspraken met de 
kandidaat, die inmiddels ook op draagvlak kan rekenen van mede-
werkers en de deskundigen in de MAC.

Met genoegen hebben wij kennis gemaakt met de besturen van het 
Rien Poortvliet Museum en het Landbouwmuseum, beide nieuw en 
binnenkort gevestigd op Tiengemeten. Een deel van de landbouw-
collectie van het streekmuseum uit Heinenoord zal na restauratie op 
Tiengemeten in bruikleen worden gegeven.

Inmiddels in bruikleen gegeven is een gevelsteen uit 1684 met 
opschrift “school”, onthuld op 27 maart jl. tijdens de opening van 
de nieuwe brede school in Strijen. De steen is afkomstig van de al-
lereerste school in Strijen en heeft een prominente plek in de hal 
gekregen.

Nee… getrouwd worden kan er voorlopig niet in het streekmu-
seum. Met instemming van de gemeente kunnen we het oude 
gemeentehuis van Heinenoord aanbieden als trouwlocatie, het hui-
dige Wapen van Heinenoord.

Ik hoop dat we het Hof van Assendelft in de loop van dit najaar weer 
kunnen openen. We gaan er voor….! Er blijft veel te vertellen.

Lex Westerman, secretaris
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MUSEUMMEDEDELINGEN
Per 1 april 2009 is het museum voor het publiek gesloten. Het 
genealogisch documentatiecentrum bleef als enige locatie op de 
gebruikelijke tijden open voor bezoekers. Het was zaak de persbe-
richten over de sluiting niet te missen of goed naar de website van 
het museum te kijken, anders kon het gebeuren dat iemand die het 
museum wilde bekijken een lange vergeefse reis maakte, zoals die 
jongeman op zaterdag 18 april die er helemaal voor uit Amsterdam 
was gekomen. Het museum was toen op de bovenste verdieping 
na, het zogenaamde dorpspleintje, al helemaal ontruimd.

Hij was niet de enige die door de plotseling afgekondigde reno-
vatie van het Hof van Assendelft een teleurstelling te verwerken 
kreeg. Een aantal bruidsparen, waarvan sommige lang tevoren een 
datum hadden afgesproken om in de Grote zaal te trouwen, kreeg 
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opeens te horen dat dit echt niet kon doorgaan en dat ze een an-
dere trouwlocatie moesten opzoeken. En dat in de periode dat ook 
de trouwzaal van het gemeentehuis te Maasdam niet gebruikt kon 
worden. Met de vanzelfsprekende toezegging dat de stichting de 
extra te maken kosten zou vergoeden, hebben de bruidsparen ge-
noegen genomen, in één geval zelfs zonder zijn lidmaatschap van 
de Vriendenkring op te zeggen. Hadden wij zo’n coulante opstelling 
wel verdiend?

Als het grote doel in het oog wordt gevat, zeker wel. Het bestuur 
had namelijk alle bedenkingen aan de kant gezet om een grote 
prijs binnen te slepen. Een grootscheepse renovatie van het Hof van 
Assendelft, die mogelijk tot de helft door een subsidiegever zal wor-
den betaald. Daarvoor moesten er snel plannen worden ontwikkeld, 
waarvoor gelukkig ook al op eerdere planning kon worden terugge-

De ontmanteling van de blauwe kamer door vrijwilligers Petra Kleinendorst op de voorgrond en Riet Littooy op de achtergrond
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grepen, snel opdrachten gegeven en tot een rigoureuze ontruiming 
van het museum worden besloten. Aan de verhuizing is in de korte 
voorbereidende fase door een aantal vrijwilligers, vooral in de sec-
tor textiel, goed meegewerkt. Maar vrijwilligers hebben zich ook bij 
het opladen en wegbrengen van houten en metalen voorwerpen 
uit de schuur bepaald niet onbetuigd gelaten. De eigenlijke verhui-
zing door een uitstekend geoutilleerd bedrijf liep, begunstigd door 
prima weer, ook op rolletjes.

De renovatie betreft in de eerste plaats de schuur of de deel, de 
ruimte van circa 10 bij 13 meter, naast het eigenlijke hoofdgebouw, 
met de twee grote houten deuren. Hier komt een nieuw gebint van 
Amerikaans grenen en een volledig nieuw dak, alleen de pannen 
komen er, voor zover nog bruikbaar op terug. De dikke zandlaag in 

Leeghalen schuur van het Hof en op de kar van Jan Zevenbergen laden t.b.v. vervoer naar de koelcel in Numansdorp voor de stikstofbehandeling van 
vermolmde objecten
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deze ruimte is afgegraven en er is een nieuwe vloer van tempex en 
beton, met buizen voor vloerverwarming voor in de plaats geko-
men. De bestaande til is weggebroken. Met achter de genoemde 
deuren een glazen portaal wordt de deel tot entree omgebouwd. 
Hier komt het lang ontbeerde mindervalidentoilet, een garderobe 
met opbergkluisjes en een keukenmodule met koffiehoek.
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In de schuur zijn aangetaste balken behandeld door het gieten van 
kunsthars in de van rot hout ontdane balkdelen, wat ook het geval 
is met een aantal balkkoppen in de kamers van het Hof. Hiervoor 
was het nodig dat het bijzondere panoramabehang uit de polder-
kamer geheel werd verwijderd en tijdelijk elders opgeslagen, wat 
gezien de omvang van de panelen een groot werk was. Hoe het met 
het behang verder gaat is nog geen uitgemaakte zaak vanwege het 
kostenaspect.

In het hele musem komen nieuwe verwarmingsinstallaties, die min-
der vocht in de lucht brengen dan de verwijderde gasradiatoren. 
In het Hof met zijn houten vloeren is, zoals in de entreeruimte en 
mogelijk (in een later stadium) in de Grote zaal (Studiezaal) wel het 
geval is, geen vloerverwarming mogelijk. De ruiten in het Hof wor-
den alle vernieuwd. Er komen dikkere ruiten voor in de plaats die 
de functie krijgen van dubbel glas, maar bovendien de 
ultraviolette straling uit het licht filteren, zodat weefsels 
en papier niet vergelen en verpulveren.
Klimatologisch zal het museum door meetapparatuur 
en luchtont- en bevochtigers op peil gehouden worden. 
Aan de buitengevels van het Hof zullen verknoeide 
muurgedeelten door passende baksteen worden vervan-
gen en het voegwerk waar nodig gerepareerd.

Hoeveel tijd dit veelomvattende werk gaat kosten is nog niet met 
zekerheid te zeggen. Ook als het binnen de geplande drie maanden 
gerealiseerd zal worden, dan is het museum voorlopig nog niet 
heringericht. Daarom heeft het bestuur besloten dat geen evene-
menten worden aangenomen vóór 1 januari 2010. Rondleidingen 
en dergelijke zullen misschien wel eerder mogelijk zijn, maar ze 
kunnen pas afgesproken worden na de heropening, die in de pers 
en via de website zal worden bekend gemaakt.
Naast het renovatieverhaal komt het overige nieuws over het mu-
seum helaas op de tweede plaats. Maar vergeten wordt het niet.

Met grote inzet heeft het Streekmuseum meegedaan aan de Ver-
lichte Boerderijen-route, die tussen 22 januari en 6 februari jl. is 
gehouden. Op drie, vier locaties hebben we ons licht laten schijnen: 
op de boerderij Oost-Leeuwenstein, op het Zomerhuis, op (en in) 
het Hof van Assendelft en op de Watertoren aan de Sluisendijk. Op 
woensdag 28 januari hebben de vrijwilligers de route per bus kun-
nen meemaken, deskundig voorgelicht door bestuurslid mevrouw 

“Klimatologisch zal 
het museum door 
meetapparatuur 
en luchtont- en be-
vochtigers op peil 
gehouden worden”
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Willy Spaan. Een extra attractie tijdens de route was een bezoek aan 
de recent gerestaureerde kerk van St. Anthoniepolder, met een inte-
ressante uitleg door kerkrentmeester G. in ‘t Veld.

Goed voorgaan doet goed volgen. Mochten we in het vorige Bul-
letin de schenking van een schilderij vermelden. Ook als gevolg van 
de gehouden tentoonstelling ‘Creatie De Rooy Olieverven’ kon er 
een bruikleen in ontvangst worden genomen. Het betreft het schil-
derij dat op de omslag van de catalogus stond afgebeeld: ‘Winterge-
zicht op Mijnsheerenland met hazen, gezien uit het noorden’; 1985, 
olieverf op linnen door Rein van Kralingen (gesigneerd: RK’85). Dit 

grote schilderij is beschikbaar gesteld 
voor blijvende expositie door de heer F. 
van der Straaten te Mijnsheerenland (zie 
pagina 10).

Aan de vertellingen van de heer Arie 
Biemans en mevrouw Marjolein van der 
Stouw tijdens de Volksliedavond in de 
Hervormde kerk van Heinenoord op 
24 april jl. danken we de bestemming 
van de collecteopbrengst (na aftrek van 
de kosten): voor het Streekmuseum. De 
opbrengst was 200 euro. Dit bedrag is 
geoormerkt als aandeel in de restaura-
tiekosten van één van de mooiste schil-
derijen uit de eigen collectie, namelijk: 
‘Groep Cherubijnen op een monumen-
tale sokkel onder het alziend oog, ieder 
één van de christelijke symbolen: kruis, 
Bijbel en anker (hoop) vasthoudend; 
mogelijk een deel van een altaarstuk; 
olieverf op linnen, beschadigd, zonder 
jaartal, schilder onbekend, collectie 

SMHW’.

Welk werk zal het eerst geconserveerd, c.q. gerestaureerd, weer in 
het museum prijken: ‘Les Combats des Grecs’ (het panoramabe-
hang) of de Cherubijnen? Hopelijk zult u dit nog dit jaar met eigen 
ogen kunnen vaststellen.

Alex van der Woel, conservator ad interim
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Het klinkt als een tegenstelling: automatisering en een mu-
seum, maar de praktijk is anders. Sinds enige jaren werd naast 
de werkzaamheden in het secretariaat ook zowel voor de regi-
stratie van de collectie als voor genealogie en het scannen van 
foto’s in het museum losstaande (stand-alone) computers inge-
zet.  Dit laatste punt, “losstaande computers”, begon 
meer en meer te knellen. Daarom is een nieuw project 
gestart om alle computers en printers in een netwerk 
te laten werken. Hierbij is het mogelijk om op alle 
computers bij alle gegevens te komen, uiteraard op 
een beveiligde manier.
Afgelopen november zijn Leen Bouman (penning-
meester van het Streekmuseum), Gerda Hitzert (vrij-
willigster) en ondergetekende bij elkaar gekomen om alle eisen 
en wensen voor een nieuw systeem te definiëren.

Dit systeem moest aan de volgende eisen voldoen:

Een zorgeloze omgeving•	
Goede voorzieningen voor back-up•	
Een “goedkope” oplossing gezien het beschikbare budget•	
Adequate ondersteuning door een externe partij•	
Voor de toekomst mogelijkheden om via internet de gegevens, •	
die daarvoor geschikt zijn, te raadplegen

Sinds enige tijd heb ik een goede ervaring met een bedrijf dat soort-
gelijke systemen op basisscholen installeert en in onderling overleg 
hebben we bij dit bedrijf een offerte aangevraagd. Deze offerte zag 
er goed uit waarop het bestuur van het Streekmuseum snel tot een 
positieve beslissing is gekomen.
Gelijk met het ontruimen van het museum i.v.m. de restauratiewerk-
zaamheden is het installeren van de server en de diverse computers 
begin maart gestart en inmiddels (medio mei) op een paar kleinig-
heden na afgerond. Voor de ict-kenners is het een omgeving met 
Linux op de server en windows/xp op de werkstations.
Inmiddels lopen de volgende projecten op het museum:

Administratieve werkzaamheden op het secretariaat m.b.v. de •	
Officepakketten Outlook, Word en Excel

AUTOMATISERING IN HET STREEK-
MUSEUM

“Het klinkt als een 
tegenstelling: au-
tomatisering en een 
museum, maar de 
praktijk is anders”
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Registratie van museumobjecten in Adlib m.b.v. een laptop-•	
computer via een draadloos netwerk
Beschrijven van gescande foto’s in Adlib•	
Vastleggen van de bibliotheek in Adlib•	
Controle op en voorbereiding van de registratie m.b.v. diverse •	
Excelspreadsheets 
Fotograferen van alle objecten m.b.v. een digitale fotocamera •	
aangesloten op een laptop. Ook deze laptop is aangesloten via 
een draadloos netwerk
Scannen van foto’s en negatieven met professio  nele •	
scanners
Toegankelijk maken voor bezoekers van:•	

oud-rechterlijke archieven door het transcriberen   •	
van deze stukken
genealogische gegevens uit het gemeentearchief   •	
van Dordrecht m.b.v. HazaData
digitale streekgenealogieën•	
advertenties •	

  

Elke woensdag is het tegenwoordig spitsuur op de com-
puters van het museum waarbij alle computers tegelijk 
gebruikt worden zonder dat men elkaar “in de weg zit”.

Zoals u ziet lopen er veel projecten. Om een geregi-
streerd museum te kunnen worden moet er nog veel 
werk verzet worden. Voelt u zich tot dit werk aangetrok-
ken of kent u iemand die dat wellicht ook interessant 

vindt komt u dan eens een praatje maken op het museum.

Cor Spruit

“Voelt u zich tot dit 
werk aangetrokken 
of kent u iemand die 
dat wellicht ook 
interessant vindt 
komt u dan eens een 
praatje maken op 
het museum”
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AFDELING GENEALOGIE EN STREEK-
HISTORIE

Het aantal bestanden, gemaakt na bewerking van de originele 
bronnen en op de computer te raadplegen, is uitgebreid.
Nieuw zijn:

ORA Heinenoord, inv. nr. 52; 1728-1806
Register van aangifte van verkochte landerijen

ORA Heinenoord, inv. nr. 53; 1598-1643
Condities van verkopingen van roerende en onroerende goederen

ORA Westmaas, inv. nr. 26; 1804-1810
Scabinale akten

ORA Westmaas, inv. nr. 27; 1638-1657
Protocol van transporten en hypotheken.

ORA Westmaas, inv. nr. 28; 1657-1698
Protocol van transporten en hypotheken.

ORA Westmaas, inv. nr. 29; 1698-1736
Protocol van transporten en hypotheken.

ORA Westmaas, inv. nr. 30; 1737-1790
Protocol van transporten en hypotheken.

Kompas advertenties bijgewerkt tot juli 2008.

Dankzij een gift van de Lions Club Hoeksche Waard hebben wij een 
deel van de Bevolkingsregisters van plaatsen uit de Hoeksche Waard 
kunnen aanschaffen in de vorm van microfiches, te weten:

Cillaarshoek Bevolking 1850-1899

Goudswaard Bevolking 1825-1900

’s-Gravendeel, Bevolking 1845-1920
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IKlaaswaal Bevolking 1890-1900

Maasdam Bevolking 1845-1920

Mijnsheerenland Bevolking 1845-1940

Nieuw-Beijerland Bevolking 1850-1900

Numansdorp Bevolking 1850-1910

Oud Beijerland Bevolking 1845-1894

Piershil Bevolking 1845-1910

Puttershoek Bevolking 1850-1920

Strijen Bevolking 1850-1910

Strijensas Bevolking 1850-1860

Westmaas Bevolking1845-1920

Zuid-Beijerland Bevolking 1861-1910

In de categorie streekgenealogieën (SG nummers) zijn te raadplegen.
Er zijn deze periode geen nieuwe streekgenealogieën aangeleverd.

Op de computer zijn de volgende genealogieën te raadplegen:
Parenteel Claes Jansz Breevaart
Genealogie Pieter Pietersz. Quack
Parenteel Joris Jansz den Hengst

Peter van Hulst
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Peter van Hulst

DE VRAGENRUBRIEK

Iedere vriend(in) van het Streekmuseum kan één of 
meerdere genealogische vragen betreffende de Hoek-
sche Waard insturen.
Met enige regelmaat komen vragen binnen die geen 
betrekking hebben op de Hoeksche Waard, deze komen 
niet in aanmerking om geplaatst te worden in het Bul-
letin.

Antwoorden
Op vraag 631 is geen antwoord binnengekomen.
Wel een antwoord op een vraag van augustus 2004.

Daniël Onverzaagd, ged. Amsterdam 1788, tr. Numansdorp 20-10-
1816 Elisabeth Hagedoorn, geb. Strijen 24-11-1792.
Hieruit:
1. Aagje Onverzaagt, geb. 30-12-1816, tr. Christiaan Oosterman.
Gevraagd: overlijdensdata Daniël en Elisabeth en trouwdatum 
Aagje Onversaagt.

Antwoord:
Aagje Onverzaagt huwde op 2 mei 1855 te Heinenoord met Christi-
aan Oosterman.
(Huwelijksregister Heinenoord 1855, akte 2)

Vragen
632.
Cornelis Cornelisse Bravenboer (1680-1739) tr.  Ariaantje Joosten 
van der Wal (1670-1739).
Gevraagd: wie zijn de ouders van Bravenboer en Van der Wal? 

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
e-mail genealogie@streekmuseumhw.nl

Vergeet niet een postzegel in te sluiten.
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WERKGROEP DIALECTEN HOEKSCHE 
WAARD

Dialectgroep in trek

Al enige jaren treden vier leden van de werkgroep dialecten (alleen 
of samen) enkele malen per maand overal in de Hoeksche Waard op 
voor uiteenlopende groepen belangstellenden. Gekscherend noe-
men we onszelf dan ook wel eens “wereldberoemd in de Hoeksche 
Waard”.
Kort geleden gingen we echter zelfs “de grens over” om buiten ons 
eiland op te treden in Rotterdam Zuid. Eind vorig jaar opende ko-
ningin Beatrix daar hospice Cadenza en wij kregen het vererende 
verzoek om in dat mooie nieuwe palliatieve zorgcentrum wat 
Hoekschewaardse geluiden te laten klinken voor de bewoners. Het 
verzoek werd in belangrijke mate ingegeven door het feit dat er ook 
mensen uit onze streek zijn opgenomen, die het op prijs stelden 
weer eens wat in hun “moerstaal” te horen te krijgen.
De omvang van de groep liet toe, dat we -gezeten rondom een 
flinke tafel zoals we vaak ook optreden in de Polderkamer van het 
Streekmuseum- in een ambiance als van een huiskamer ons zegje 
konden doen, waarbij de aanwezigen regelmatig zelf inhaakten op 
de dialectverhalen om daar hun eigen (jeugd)herinneringen aan toe 
te voegen. We hebben daar een rijke ervaring kunnen toevoegen 
aan ons mooie vrijwilligerswerk.

@rie Biemans

Vergeete

Azzie -net as ik- rond de vijfenzeventig bin dan willie d’r meschie 
niet hêêlemael an, maor dan hoor-ie toch bij de ouwe meñse. ‘t Is 
een leeftijd waerop-ie ken merreke dat d’n ouwerdom mè gebreeke 
komt en op êên van die kwaole wil ik ‘s een bietjie dieper ingaon: 
ôôñs geheuge, of anders gezaaid damme van alles en nog wat 
vergeete. Nou hoef tat nied altijd erreg te weeze hoor, want geluk-
kig kenne me ôôñs opten duur ok een hôôp naorighaaid nie meer 
heuge. En dat kejje ommers misse as kiespijn, niewaer?
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Wà me allemael wel zelle herkenne is, damme dikkels nog beter 
weete watter z’n aaige zôô’n sestig jaer geleeje voordee, dan dam-
me op kenne noeme welleke groente me eergistere bij ôôñs prakkie 
gegeete hebbe. Zôô komp ‘t ok damme geregeld lôôpe te zoeke 
naer d’n huissleutel of zelfs naer d’n bril die me op ôôñze neus heb-
be staon. In de mêêste gevalle is tat nie zôô erreg, want ‘wat ‘t huis 
kwijtraokt geef ‘t ok wel weer trug’, azzie temiñste een bietjie geduld 
op ken brenge. Maor ‘t wor netuurlijk wel gevaerlijker azzie nie meer 
weet wat en wanneer je van de medicijne in mò neeme.

Nou me ‘t trouwes tóch over medicijne hebbe schiet me inêês weer 
wat te binne (dus ik val m’n aaige ok wellis mee wat ‘t geheuge 
betreft!). Zôôas veul van ôôñze leeftijdgenoote zat een ouwe tante 
een keer mit de pilledôôs voor d’r neus om weer een handjievol uit 
die kaaienbak*) in te gaon neeme. Maor vóór dasse dat 
in d’r mond dee om ‘t med ‘n flinke plôôñs waoter naer 
binne te werreke zee ze: ‘Wat is tat toch knap hée, dat tie 
pillechies precies weete waer ze in je lijf motte weeze om 
al je pijne en kwaolties an te kenne pakke.’ Nou, dat vong 
ik wel wijze praot van heur, want zeg nou zellef: hà je d’r 
zellef wellis zôô naer gekeeke? Ikke niet hoor!

Om weer op tat vergeete trug te komme: dat is nied allêên een 
‘voorrecht’ van ouwe meñse hoor, want ik weet vamm’n aaige nog 
daddik as jonge vent al gêên jaertalle kon onthouwe. Ik zat dus flink 
imm’n rats bij ‘t eindexaome geschiedenis. Nou, daer wis ik -zonder 
ok maor êên jaertal te noeme- zôô’n goed verhaol bij op te hange 
daddik een nege kreeg! Dus ok azzie ovventoe wat vergeet hoevie 
je aaige nie gelijk druk of oñgerust te maoke, want je ken ‘t er dik-
kels nog een hêêl end mee schoppe. Zôô hoeve ouwe meñse dus 
ok nie gelijk te denke dasse dement geworde zijn asse een keer 
vergeete hebbe om ‘t gas uit te draoie onder d’n drôôggekookte 
fluitketel.
Je ken netuurlijk wel de ouwe huismiddelties om beter te onthou-
we, zôôas een knôôp in je zaddoek (maor dan mojje wèl weete waer 
die okkalweer voor was) en op een briefie of in je agendao opschrij-
ve (en dan netuurlijk wél regelmaotig kijke wajje opgeschreeve 
heb). En as tat nie meer hellept, vraeg ‘t dan eerst maor es an d’n 
dokter, dan zel die je wel vedder kenne hellepe.

En dan ister nóg wat med ôôñs geheuge: amme trugkijke naer 

“Dus ok azzie ovven-
toe wat vergeet hoe-
vie je aaige nie gelijk 
druk of oñgerust te 
maoke”
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vroeger wille me de dinge wellis mooier zien en deurvertelle dááñze 
aaigelijk waere. Net êênder of tie ‘goeie ouwe tijd’ zôô veul beter 
was dan die van nou. Probeer tat maor niet meñse, want de jongere 
van tegeworig hebbe je dan gelijk deur en dan luistere ze gêênêês 
meer naer ie of ze neeme je woorde med ‘n grôôte schep zout! Nêê, 
dan kejje beter uit je geheuge vertelle zôôas ik ok wellis doet, want 
ik heb zôô’n goed geheuge daddik me soms dinge ken herinnere 
die gêênêês gebeurd zijn!

@rie Biemans

*) De “kaoienbak” (= grindbak) zag je vroeger op verscheidene plaat-
sen langs de geteerde wegen. De wegwerkers gebruikten het grind 
om gaten in het wegdek te repareren en daarover warme teer te 
gieten, of bij het opnieuw teren van het wegdek om de teerlaag te 
verstevigen.

Bestuur Werkgroep Dialecten:
Voorzitter: J. ‘t Hooft, Schoolstraat 29, 3281 AP Numansdorp,
tel. 0186-651412, e-mail: johan.alie@chello.nl
Secretaris: mw. J. Verhoeven-den Hartigh, Mookhoek 97, 3293 AD, 
Mookhoek,
tel.: 078-6733229, email: verhoeven97@hotmail.com
Penningmeester: mw. M. van der Stouw, Westdijk 75, 3271 LL, Mijns-
heerenland,
tel.: 0186-603076, email: mvdstouw@zonnet.nl
Contactpersoon: A.W. Biemans, Titiaanstraat 6, 3262 HT, Oud-Beijer-
land,
tel.: 0186-613461, email: arie@biemans1.demon.nl
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HISTORISCH ALLERLEI
“Oorlogsherinneringen
uit de periode van Februari 1944 – Mei 1945, speciaal wat be-
treft de omstandigheden waaronder werd gewerkt ten dienste 
van de voedselvoorziening”

Dit is het vervolg op het in Bulletin 108 opgenomen eerste deel, 
waarin aandacht werd besteed aan de voorbereiding en uitvoering 
van de evacuatie (die nodig was omdat de bezetters van plan waren 
om 2/3 deel van de Hoeksche Waard te ontruimen, waarbij onge-
veer 22.000 inwoners zouden moeten vertrekken).
Een en ander werd genoteerd door de heer A. van der Waal uit Nu-
mansdorp, destijds assistent Plaatselijk Bureauhouder  (P.B.H.) van 
het district “Hoeksche Waard”. (Al aan het begin van de oorlog werd 
een uitgebreid distributieapparaat op basis van bonkaarten opge-
zet, waarvoor Provinciale Voedselcommissarissen en Plaatselijke 
Bureauhouders werden aangesteld.)
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In dit tweede deel wordt vooral de afvoer van de voor de voedsel-
voorziening belangrijke aardappelvoorraden en het de inundatie 
zelf beschreven.

Maandag 28 Februari 1944
Om een overzicht te krijgen welk kwantum aardappelen te Numans-
dorp nog moet worden afgevoerd, zijn de opzichters de bedrijven 
afgegaan en blijkt, dat bij een 50-tal telers nog ongeveer 80.000 HL. 
aardappelen aanwezig zijn.
……………..

Dinsdag 29 Februari 1944
 Tot en met 28 Februari is ongeveer een kwantum van 
50.000 HL. zijnde ca. 15% van het geschatte totaal afgeleverd, zood-
at er nog heel wat werk te wachten staat.
 ……………….
 Er komt hulp opdagen in den vorm van 23 Duitsche vracht-
wagens, welke plotseling voor de deur staan en 3 Duitsche onderof-
ficieren komen zich melden voor “Kartoffeln fahren”.
 In afwachting van een nader vast te stellen werkplan, 
worden de Duitsche wagens ingezet bij de Ambachtsheerlijkheid 
“Cromstrijen” te Numansdorp, om aardappelen te rijden van het 
land in den Molenpolder naar de hooger gelegen Rijkshaven, waar 
de aardappelen worden ingekuild.
 Het Duitsche vervoersapparaat blijkt al ras een probleem 
te zullen worden op onze niet al te breede dijken en wegen, daar de 
auto’s, wanner ze eenmaal op gang zijn, niet te stuiten zijn in hun 
vaart en natuurlijk voorrang willen hebben bij het laden en lossen.
 Het gevolg is, dat de Hollandsche auto’s (met gasgenerato-
ren), alsmede de wagens met paarden moeten wachten bij de los- 
en laadplaats, bovendien blijven de weermacht-auto’s na lading op 
elkaar wachten om in colonne weg te rijden, zooals ze dit normaal 
plegen te doen.
Aangezien het nu abnormaal moet, worden maatregelen genomen 
om de zaak beter te laten loopen.
In overleg met het V.B.NA..-streekkantoor wordt besloten, dat de 
weermacht-auto’s vanaf morgen aardappelen zullen rijden van Nu-
mansdorp naar het Veilinggebouw te Oud-Beijerland.
Op Numansdorp is contract-varken nummer twee geslacht voor de 
arbeiders der N.O.-polder.
……………..
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Woensdag 1 Maart 1944
 In samenwerking met den Heer van Raalten zijn door den 
Burgemeester van Numansdorp, tevens Burgemeester van Klaas-
waal een 77-tal arbeiders gevorderd voor afvoer van aardappelen 
van het bedrijf der Ambachtsheerlijkheid “Cromstrijen” te Numans-
dorp.
 Eveneens werden 23 aardappelrieken bij enkele boeren te 
Klaaswaal gevorderd.
De Duitsche weermachtauto’s zijn begonnen met het rijden van 
aardappelen naar het Veilinggebouw te Oud-Beijerland en voor 
zoover zij elkaar niet trekken (sommige wagens weigeren wel eens) 
zit er goed gang in, daar de last niet al te zwaar is.
Een der auto’s voorheen autobus, kon geladen juist onder de boven-
post van de deur der Groentenveiling door, doch na lossing was de 
wagen natuurlijk hooger.
 Dit was echter geen bezwaar, want met een beetje extra 
gas, stond de wagen weer buiten, al was het met een eenigszins 
gehavende kap, waarbij de chauffeur opmerkte, dat hij nu voortaan 
gemakkelijker in- en uit kon rijden.
 ……………..
 Na vandaag moet er nog 400 ton granen en peulvruchten 
van de 1400 ton uit Numansdorp en Zuid-Beijerland worden af-
gevoerd, zoodat binnen enkele dagen alles is geruimd en nog wel 
zonder afleveringsschema.

Vrijdag 3 Maart 1944
 Een ongeluk komt zelden alleen, zegt het spreekwoord en 
dit wordt bewaarheid door het feit, dat in den afgeloopen nacht op 
het districtskantoor is ingebroken door middel van een nagemaakte 
sleutel.
 Op bijna alle afdeelingen ligt de vloer vol met verscheurde 
formulieren en het laat zich aanzien, dat diverse bescheiden gron-
dig zijn vernield.
 In verband met het politie-onderzoek mochten wij niet bin-
nen en zijn tot 4 uur in den middag in de zaal van Café Koster bijeen 
geweest.
 Van de dader(s ) echter geen spoor, behalve dan een leeg-
gegeten jampot, waarin een briefje waarop geschreven stond, “van-
wege den honger”, een jambon en een biljet van F.1.--
 …………..
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Zaterdag 4 Maart 1944
 Vandaag is het geheele personeel van het districtskantoor 
bezig geweest om alle verscheurde papieren te sorteren en voor-
loopig in kisten te bergen.
………..
 Uit alles blijkt, dat “men” niet ter zake kundig was, terwijl 
er ons inziens geen enkel belang mede gediend is, doch ons alleen 
veel werk bezorgd. 
 ……..
Volgens den inundatie-officier wordt op Vrijdag 10 Maart a.s. een 
begin gemaakt om in alle ontruimde polders het land onder water 
te zetten.
 Tot en met vandaag is een kwantum van 192000 HL. aard-
appelen of 60% van het geschatte totaal afgeleverd, zoodat nog 
ongeveer 128000 HL. aardappelen uit het te ontruimen gebied 
moeten worden afgevoerd. 

Zondag 5 Maart 1944 
 Op het districtskantoor is er vandaag den geheelen dag 
gewerkt aan het sorteeren en reconstrueeren van de verscheurde 
brieven en bescheiden, waardoor het mogelijk is, dat morgen alles 
weer normaal kan functioneren en het publiek weer kan worden 
toegelaten.  
 ………..
 De inundatie-officier heeft ons medegedeeld, dat de 
Noord- en Molenpolder onder Piershil en de beide Klemsche pol-
ders onder Strijen droog blijven. 

Maandag 6 Maart 1944
 Zoo langzamerhand zijn de inwoners van de gemeenten 
Zuid-Beijerland, Goudswaard en Piershil, alsmede van een gedeelte 
der gemeenten Strijen en ’s-Gravendeel ook geevacueerd, behalve 
enkele personen, die mogen blijven in verband met het feit, dat zij 
toestemming hebben gekregen van de Duitsche weermacht voor 
het bewerken van land, dat zoo hier en daar in het natte gebied nog 
droog blijft.
 Enkele boeren uit de gemeenten Goudswaard en Piershil, 
die reeds geevacueerd waren, mogen weer op hun bedrijf terugko-
men, doordat de Noord- en Molenpolder niet onder water komen.
 De laatste dagen wordt er hard gewerkt aan dijken en dijk-
jes, welke met toestemming mogen worden aangelegd. 
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 Vooral is dit het geval bij het aangrenzende drooge gebied.
 Er zijn ook nog enkele dijkjes gelegd zonder toestemming, 
doch dit duurde niet lang, daar deze binnen den kortst mogelijken 
tijd weer moesten verdwijnen.

……………………..

Zaterdag 11 Maart 1944
 In overleg met Bureau Ontruiming wordt besloten ook het 
vervoer van ruw-voeder weer toe te staan, daar de aardappelen 
bijna geheel zijn afgevoerd en de boeren en landarbeiders het te 
ontruimen gebied moeten verlaten.  
In verschillende polders wordt nu definitief water ingezet, sommige 
sluizen hebben het zwaar te verduren nu de sluisdeuren door onge-
oefende handen op ondeskundige wijze worden open gezet bij een 
hoogtij water.
De watermassa bruist naar binnen en de Duitsche wachtposten 
d.w.z. de Russen, die de sluizen hebben geopend, vinden het be-
paald amusant, hetgeen te zien is aan de glimlach op hun Aziatische 

De Voorstraat en het Plein gezien vanaf de Havenstraat met de muziektent
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gezichten met half toegeknepen spleet-oogen.
 Het water vult de laagstliggende gedeelten van de polders, 
doch met een getij is alles niet onder water te krijgen en zal het nog 
wel even duren voor de strijd tusschen land en water beslist is. 
 Heden vertrokken de arbeiders van den N.O-polder.

………….

Zaterdag 25 Maart 1944
Daar het water niet voldoende binnenkomt in den polder “Oude Ko-
rendijk” is men vandaag begonnen om de dijk tusschen genoemde 
polder en de Eendrachtspolder door te graven.
 De Eendrachtspolder staat op het oogenblik voor drie 
kwart en het “Land van Esch” geheel onder water. Op sommige 
plaatsen staat ongeveer 1 tot 1½ meter water.
 Ook de Oost- en West Zomerlanden onder Heinenoord 
staan voor het grootste gedeelte onder water.
 In de overige polders behalve enkele buitenpolders, stijgt 
het peil slechts langzaam.   
 De groote drukte, welke de afvoer van producten, vooral 
van de aardappelen, met zich medebracht is voorbij en kan er be-
gonnen worden met de interne regeling op administratief gebied.
…………….

Dinsdag 11 April 1944
 Daar het water niet vlug genoeg in de Numanspolder en 
daardoor ook niet in de Groot-Cromstrijensche polder binnen komt, 
is men begonnen om de Schenkeldijk - onder de gemeente Zuid-
Beijerland - door te graven, zoodat het water uit de Eendrachtspol-
der in de Numanspolder kan loopen. 
Teneinde communicatie tusschen deze polders mogelijk te maken, 
worden er cement-buizen  gelegd en de dijk weer dicht gemaakt.
 Nu de polders zoo langzamerhand vol loopen en het land 
zienderoog onder water verdwijnt is een beschrijving van het water 
zelf hier wel op zijn plaats.
 In tegenstelling met de inundaties in België, waar langs 
geheel de kust op den eersten Februari jl. het bevel “sluit de sluizen” 
werd gegeven, zijn bij ons de sluizen juist open gezet, zoodat bij 
vloed het water binnen komt, terwijl bij eb de sluizen worden dicht-
gehouden.   
 Ook in België, voornamelijk in het gebied van Duinkerken, 
Greveldingen en Nieuw-poort had men de sluizen voor het zeewa-
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ter open kunnen zetten, doch door het afwateringssysteem aldaar 
kon men gebruik maken van het binnenwater,
zoodat voorkomen werd, dat het zoute water op het land kwam en 
dit land voor jaren onbruikbaar werd.
 Een dergelijke inundatie met uitsluitend zoet water is voor 
al onze eilanden niet mogelijk, hoewel er in ons District door ver-
schillende sluizen, vooral die, welke in het midden en Oosten van 
ons eiland liggen, bijna geheel zoet water binnenkomt.
 Het zal achteraf een factor van groote beteekenis blijken te 
zijn, in welke mate het land door het zoute water zal zijn aangetast. 
 Voor zoover tot heden kan worden nagegaan, is het zout-
gehalte van het binnengekomen water niet noemenswaard. 

Zaterdag 22 April 1944
 De deuren der sluizen in het natte gebied van ons District 
worden vanaf heden dichtgehouden en het is de bedoeling, dat er 
niet meer water bijkomt, dan alleen om hetzelfde peil te handhaven. 

Numansdorp, Rijksstraatweg
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 Om een overzicht te krijgen van den stand van het water 
hebben wij (de Heeren Viskil, Koster en ondergeteekende) heden 
een rondrit gemaakt in het westelijk gedeelte van het natte gebied, 
waarbij wij ten zeerste getroffen werden door de vernietigende wer-
king van het water.
 Vanaf de dijken hadden de polders veel weg van groote 
meren met hier en daar kleine eilandjes, waarop een hofstede of 
huis eenzaam te midden van de water-oppervlakte was gelegen, 
terwijl de bloesem van de vruchtboomen in het water weerspie-
gelde en het bloeiende koolzaad met den golfslag van het water 
rusteloos op en neer ging. 
 Duizenden hectaren vruchtbaar land zijn op deze wijze 
uitgeschakeld voor de voedselvoorziening, ondanks de veel gepro-
pageerde “productieslag”. 
 Als wooncentra heeft Numansdorp het meest te lijden van 
het water, daar de kom der gemeente op ongeveer gelijke hoogte 
ligt met het polderland, waardoor enkele straten geheel of gedeel-
telijk onder water staan en in menig huis staat het water boven den 
opgebarsten vloer.
 Wij konden niet nalaten enkele foto’s te nemen, welke een 
indruk geven van den watersnood. 
Onwillekeurig gaan onze gedachten terug naar den tijd, waarin alle 
krachten werden aangewend om het land boven water te krijgen en 
te houden.
 Zoo werd de polder “Groot-Cromstrijen” in het jaar 1625 en 
de “Numanspolder” in het jaar 1642 ingedijkt en de Ambachtshee-
ren van 300 jaar geleden konden toen niet vermoeden, dat in 1944 
de polders moedwillig weer onder water zouden worden gezet.
 Het land in den polder “Groot-Cromstrijen” heeft op 7 De-
cember 1627 (2 jaar na de indijking) bij een dijkbreuk voor het laatst 
onder water gestaan, terwijl de “Numanspolder” eerst op 1 Maart 
1662  en daarna op 26 Januari 1682 wegens dijkbreuk is onderge-
loopen, waarbij Numansdorp eveneens  werd geteisterd.
 Ook de “Eendrachtspolder” werd op laatstgenoemden da-
tum zwaar geteisterd.

(wordt vervolgd)

Rein van der Waal
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In de Museummededelingen noemden we al het prachtige olieverf-
schilderij met gezicht op Mijnsheerenland geschilderd door Rein 
van Kralingen, dat in blijvende bruikleen is gegeven. Maar ook in 
de sector ‘schenkingen’ heeft men zich in de afgelopen periode niet 
onbetuigd gelaten.

In volgorde van aankomst, vanaf begin oktober 2008 tot half mei 
2009, namen we de volgende objecten in ontvangst: timmerkist 
met diverse stuks gereedschap; brandslang, spuitstuk en slangen-
rek; aardappelmolen voor het malen van gekookte aardappels (als 
varkensvoer); twee zwartlakense postbodencapes (onverslijtbaar); 
enige kappersspullen.
NB In tegenstelling tot wat we eerder dachten blijkt er 
toch een ‘scheerstoel’ aanwezig te zijn. Helaas ontbreekt 
de hoofdsteun met het beweegbare papiertransport. Als 
iemand ons daaraan kan helpen, zou dat geweldig zijn, 
want dan kan er in Oost-Leeuwenstein te zijner tijd ook een kap-
perszaakje ingericht worden. Een tweede scheerstoel zou overigens 
ook heel welkom zijn!

Vervolg opsomming aanwinsten: twee vaasjes en twee tegeltjes; 
drie sluiermutsen (keuvels); (schattige) poppenwagen met verstel-
bare huif (bamboe, ijzer en hout); twee groente- en fruitweegscha-
len (voor op de toonbank), verfafbrandlamp, heggenschaar, mol-
lenklem en waterpastoestel; uit hout van sigarenkistjes eigenhandig 
gemaakt speelgoedameublement (stoelen, tafels, ledikant, kasten), 
blikken fornuisje, kookgerei en bestek, weegschaaltje en speelgoed-
kruidenierswinkeltje.

Drukwerken
Voor de plaatsing in de bibliotheek ontving het museum:
‘Het volk uit Abraham gesproten’, door B. Hoogwerff, uitgave: Den 
Hartog; ‘Schipper mag ik overvaren? Vijf eeuwen Roos op de Zuid-
hollandse eilanden’, door Arjen Roos, Uitgeverij Blad en Boek, Til-
burg.
Aanplakbiljet van het Militair Gezag, 1945.

Ter plaatsing in de bibliotheek van de Streekgenealogieën, ontvin-
gen we zeer recent niet minder dan 22 publicaties verzorgd door de 

AANWINSTEN

“Helaas ontbreekt 
de hoofdsteun met 
het beweegbare 
papiertransport”
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heer L. Helms van Eis uit Bad Fallingbostel, Duitsland.
Het betreft regesten en transcripties uit het Oud Rechterlijk Archief 
van Mijnsheerenland van Moerkercken, zoals beleningen, venduties, 
dingboeken, weesboeken, ordonnantiën, bewonersnamen, opme-
tingen van polders enz. enz. Een schat aan genealogische gegevens 
waar de auteur jarenlang onderzoek naar heeft verricht.

Ook werd voor de afdeling Genealogie door een vriend van het mu-
seum uit Vlaardingen een leesapparaat voor microfiches aangebo-
den, dat dankbaar werd aanvaard.

Dank
Vanzelfsprekend worden alle gevers, die hun spullen vaak zo aandoen-
lijk lang bewaard en ze daardoor voor het nageslacht gered hebben, 
heel heel hartelijk bedankt. Dat een (nieuw) depot langzamerhand 
geen overbodige luxe is zal iedereen die de stroom aanwinsten een 
beetje gevolgd heeft begrijpen!

Bruikleengeving
Aan Stichting Het Oude Raadhuis te Oud-Beijerland zijn ten behoeve 
van tentoonstellingen regelmatig objecten in bruikleen gegeven. Voor 
de tentoonstelling over de Oost-Voorstraat een aantal blikken, ge-
emailleerde reclameplaten en voor de duur van het jubileum 450 jaar 
Oud-Beijerland een zeer oude gedenksteen uit een sluis aldaar met het 
opschrift: ‘Ao (Anno) MV leijd men ‘t fondement van dese sluijs ende 
was Ao 58 (1558) volmaect’.

Voor onbepaalde tijd heeft het Streekmuseum een fundatiesteen van 
de school in Strijen uit 1684 in bruikleen afgestaan ter plaatsing in de 
vide van de nieuwe gecombineerde basisschool te Strijen.

Alex van der Woel, conservator ad interim
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Kent u iemand die net als u het Streekmuseum Hoeksche Waard 
een warm hart toedraagt? Een kennis of familielid, een collega 
of een buurman/vrouw? Vraag hem of haar dan toe te treden 
tot de Vriendenkring, voor een minimale bijdrage van 10 euro.

Ter kennismaking krijgt die nieuwe Vriend bij het eerstvolgende 
bezoek aan het Streekmuseum een prachtexemplaar mee van een 
schitterend Fotoboek over de Hoeksche Waard. Gratis! En omdat u 
ons museum een grote dienst bewijst, ligt voor ú eenzelfde Fotoboek 

Maak een nieuwe Vriend en verdien 
allebei een schitterend fotoboek!

VRIENDENBON
Nieuwe Vriend:

Dhr/Mevr*: ..............................................................................................................................................

Straat: ........................................................................................................................................................

Huisnummer: .................... Postcode: ...............................

Woonplaats: ............................................................................................................................................

Telefoon: ..............................e-mailadres: ...........................................................................................

Bankrekeningnummer: ......................................................

Bijdrage: .............................. (minimaal 10 euro per persoon per jaar)

Wil het gratis Fotoboek over de Hoeksche Waard ophalen/ opgestuurd* krijgen.

Deze Vriend wordt aangebracht door:

Dhr/Mevr*: ..............................................................................................................................................

Straat: ........................................................................................................................................................

Huisnummer: ................... Postcode: ..............................

Woonplaats:............................................................................

Wil het gratis Fotoboek over de Hoeksche Waard ophalen/ opgestuurd* krijgen.

* Het niet-juiste doorhalen a.u.b.
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VRIENDENBON
Nieuwe Vriend:

Dhr/Mevr*: ..............................................................................................................................................

Straat: ........................................................................................................................................................

Huisnummer: .................... Postcode: ...............................

Woonplaats: ............................................................................................................................................

Telefoon: ..............................e-mailadres: ...........................................................................................

Bankrekeningnummer: ......................................................

Bijdrage: .............................. (minimaal 10 euro per persoon per jaar)

Wil het gratis Fotoboek over de Hoeksche Waard ophalen/ opgestuurd* krijgen.

Deze Vriend wordt aangebracht door:

Dhr/Mevr*: ..............................................................................................................................................

Straat: ........................................................................................................................................................

Huisnummer: ................... Postcode: ..............................

Woonplaats:............................................................................

Wil het gratis Fotoboek over de Hoeksche Waard ophalen/ opgestuurd* krijgen.

* Het niet-juiste doorhalen a.u.b.

gereed om gratis te worden afgehaald. Opsturen kan ook en kost 5 
euro extra. Vul deze Vriendenbon volledig in en stuur hem op naar:
Vriendenkring Streekmuseum Hoeksche Waard, Hofweg 13, 3274 BK, 
Heinenoord. Maak uw bijdrage en eventueel de verzendkosten 
over op rekeningnummer 38.70.852 van Vriendenkring van het 
Streekmuseum Hoeksche Waard. Vermeld bij de betaling, indien 
van toepassing, het inbegrepen bedrag van de verzendkosten. 


