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AFSCJ.-miD
Het vertrek van mevrouw G~S.van Hemmen-Teffer als secretaresse
van het bestuur van de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard mag
ook in de lering van. "Vrienden" "'ran het museum 1-:el even gememo";reerd 1voràen" Haar opge~rrekte aanwezigheid samen met de zorgvuldigheid waarmee zij haar taak uitvoerde - het gemis v:::m dit alles
moet zeker onder het "•·ree" in de museum-annalen geschreven wor,,.
den" Gelukkig ku<'1nen v:re dan onder het 11 't-rel 11 de naam v2.n de heer
Wim Dlok als :::Jaar:r~c·J::r.;nd secretaris invullen - iemand van Hie ·uij
terecht lnmnen 'Jeggen dat hij "nourri dans le serail'' is!
Eind mei werd in een hartelijke sfeer afscheitl genomen van mevrouw Van EeEJ.men-Te:f:fer. Dit ge beurde in een gecombineerde vergadering van het bestuur en de werkgroep Dialecten Hoeksche Waard
voor de, laatste groep vervulde zij irn111ers ook de secretariaats1-Jerksaru-;Jheden ~
.. DIALECTENGROEP

Da dialectengroep is intussen begonnen zijn werksaaEJ.heden uit te
breiden c:Jet een "tegenarchiefn. In het reeds bestaande systeem
worden kaa:ten met woorden in dialect volgens alfabet gerangschikt; daarbij wordt bovendien het betreffende woordin een zinsverband gèplaatst 9 tevens geeft de kaart het A •.B.:N .-equivalent
aan en verwijst naar plaats van herkomst van het woord en eventuele loeftijdsklasse van de gebruiker er van. Toch deed zich
bij dit alles een leemte gevoelen. De oplossing is gevonden in
een tweede kaartsysteeo: hier worden de kaarten naar het A.B.
Nederlaudoe woord alfabetisch geordend? het dialect-woord wordt 9
gerubriceerd naar de gemeente waarin het gebruikt wordtiingevtüd" Het nw~>:c U verbazen h>.')3veel verschillende "t·roorden er soms
in onze veertien gemeenten voorkomen voor één Nederlands begripst-roord l
De twee in elkaar grijpende kaartsystemen hebben aldus een al
aantrekkelijke hoeveelheid -v;oorden en uitdrukkingen van ons dialect uiterst toego.l'1lcelijk genaal-ct.
Z5 stimulerend -vrerken de avonden v2n de "dialectengroep", dat
6én van de daarbij aanwezige oudere heren zijn némoires is gaan
schrijven. Tot vreugde van ons allen wordt di~ verhaal bij gedeelten voorgelezen; ook hier wordt weer - en wel op ongezochte
vli
- een
geboden op ons bezit aan î;Joorden en ge,.:
bx·1::.ike11 spe :::;ifie:i<: -vool. . cle Hoelcsche 1laard e

Eén der andere heren uit de groep houdt in de omtrek le
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waarin ons streek:auseur:.1, de v.rorkgl'Oi-::'pen, het dialect en de oude
klederdracht centraal staan. :Dat hij succes hiermee boekt, mag
-vrel blijken uit het feit c~.::ct~ de omtrek 1' zich al ui tstrekÇ tot
Gorinchem!
A. P .K. -Vo -i! •
1

CONCERTEN
De museum-coneerton komen steeds meer in trek en dat is bijzonder verheugend! Niet alleen v0or het eerste concert van het Beethoven-trio op woensdag 17 november is geen kaart ~eer beschilcbaar
voor het t1·1eede - optreden vo.:n de zangeres Elize de Broekort met
Lied Peddemors 9 picme en Nanette Bakker 9 klarinet - op vJoensdag
19 januari bestaat zelfs een overweldigende belangstelling! Geen
wonder, Elize de Broekort is in deze contreien geen onbekende.
Geboren in Goudswa~rd 9 later twaalf jaar woonachtig in Heinen~
oordo Menig dorpeling heeft nog een goede herinnering aan haar
zangkunst en zal haar graag nog eens willen beluisterene Helaas
is het aantal plaatsen beperkt 9 dus zouden velen teleurgesteld
moeten worden. De Culturele Raad overweegt nu in overleg met mevrouw De Broekort een herhaling van het concert in :februari, Dat
kan alleen indien er voldoende aanwezigen zijn. Daarom verzoeken
wij u dringend, indien U belangstelling heeft voor dit tweede optreden9 dit liefst omgaand, maar zeker v~6r 15 november te meiden
aan het secretariaat van de Culturele Raad tél 01862-1513 te
Mijnsheerenlanda Voor het derde concert - Alexander Vakoulsky,
fagot, r.:1et aan de piano Marinus Flipse - op woensdag 16 maart
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar~
VRIEND ::.EN

"Vriendschap schept verplichtingen"- gelukkig! Een vriendschap
die niet van weerskanten onderhouden wordt heeft weinig waarde
meer na verloop van tijd. \iij, liverkers-aan-het-museum, stellen
veel prijs op h.et contact E1et U, Vrienden-v2.n-het-museur..1. Nu betaalt U van Uw kant wel een jaarlijkse contributie, waarvoor vlij
van onze kant U dr.:.n graag in lwt v.:n.1;::;sum ontv:::tngen zo VP..ak als U
wilt - maar toch.
Neen, eigenlijk -vrilden wij "'l'lel 1..reer eens een grote gezaraenlijke
bijeenkomst. Helaas valt er niet elke paar jaar een schuur te
openen! Wat dan? Zo ontstond het plan dat we U in het vorige Bultetin voorstelden: Komt U eens allemaal weer voor een keertje
naar Heinenoord~ bekijk >veer eens de bezittingen -vraar U "vriend 11
van bent - en laten we de vriendschap onderhouden met de gezel- ~
ligheid van een gezmDenlijke maaltijd! Dat wordt dan natuurlijk
11
spek-r.:1et-peren 11 - kan het Hoeksche \!aardser!? Hc:"t zegt U o . o • •
griezelt U er van? Ach kom - als we U nu op aardappels eet karnemelk uitnodigden -ofschoon zelfs dat voor somr.'l.igen nog verjaar.,dagseten is!
Maar U zult zien: spek met peren is gewoon h44rlijk! En uiter~~
te gezellig! Fatuurlijk leten we de huidige voedingsleer wel een
aanpassend celorieên-woordje meespreken. Fijn 9 bent U besloten
te komen? Dr:.n komt nu de grote klap: het gaat niet door! Althans
dit jaar niet meer. De kok die onze maaltijd zou bereiden is een
z6 kundig en dus z6 veelgevraagd :-nan; de.t hij pas in noveober
tijd voor ons heeft - en dan is de schuur van Oost Leeu>-renstein
oeiend hete peertjes
te koud oo daar te zitten eten
ondanks
ondan_ks warme vriends
We stellen de toestand dus no
~ uit tot vol
herfst;
we zullen de kok dus z~~r tij
mogen we op U allen
rekenen? U krij
tij
bericht -vranneer het zal zi
en •••••
houdt vast een holletje open
'

~

P .. ~ X'

\!§

-i'i..

='i/

