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Ik zeg,je bank
moet binnen
fietsbereik zijn ...
Inderdaad. Geld moet u
bij de hand hebben. Betalingen
moet u even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank
dicht in de buurt zijn.
Naar de Rabobank hoeft u
niet ver te fietsen .•.

Augustus

Raboblok
~
Binnenfidsbadk.
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NIEUWS VAH' DB REDACTIE
'be' zoekc1jfers van rond duizend personen,
Zate I"dagen me t
, '
welk museum, heeft dat, zult U denken.
W 1 u ons aller StreekBuseum.
e n 'klaring ?'Het kerkepad bezoekt de Hoeksche Waard.
De ver
tante stroom die al voor negen uur 1n de
In ee~ ~~~nt, trekken bezoekers aan de bel van het
m~ge
~sendelft. Vele be~oekers zeggen bij het verHof van
eens terui te komen om de verzameling
treke
~~alle rust te bekijken. Een aantal kerkepadnO~ers meldt zich aan als vriend(in) van ona museum.
galen namen de wervende folder'van museum .n vr1enden~~lng mee naar huis, dus wie weet wa~ dat nOl voor gevolgen heeft.
Een gezellige drukte dus op het muse\ID. w.~~en
toch al niet te klagen over de laatste maanden,
waarin zovele (school)groepen het museUi bI,achten.
voor het extra-werk dat deze aanzwellende stroom
bezoekers met zich meebr~ngt kan sinds kort ook gebruik worden gemaakt van de capaciteiten van onze
ruIL-time conservator. Ja. U leest het goed. ~t 1
museum heeft een full-time conservator. Een he e uxe
als je je altijd met een part-timer hebt moeten
'behelpen'. De verklaring voor deze zo belansrljke
rsonele uitbreiding zit 1n het feit dat de heer de
~OOy via de VUT zijn leraren-functie opgaf, om met
veel FUT als full-time conservator aan de slag te gaan.
Een welkome aanwinst dus voor het museUl, waar nog
zoveel werk ligt te wachten.
Ook de redactie 'van ons huisorgaan onderging uitbreiding De heer P.J. Pot uit 's-Gravendeel, een van
onze' vaste medewerkerks. bleek bereid een elk
bulletin terugkerende rubriek te verzorg~~. :i~e~r:n
di t nUlllller
wordt daarmee -flenbegin gemaa •
at dit een veelgelezen rubriek zal wortrouwen erop d
"
'
..•.•
van dit bulden die zal' bijdragen tot het leesgenw~
letin. De heer Pot willen wij vanaf ,deze plaats van
,harte welkom heten in ons midden.
'
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U zult intussen begrepen hebben dat het in alle -3opzichten goed gaat met ons aller ,Streekmuseum.
Dit bulletin staat er weer vol mee."
Veel 'genoegen bij het lez~ ervan t:
W.B.
,

'

GESCHIEDENIS VAN DE LANDBOUW IN DEBE;IJERLANDEN
Het museum heeft onlangs de hand weten te leggen
op de laatste exemplaren van de uit 1973 daterende
dissertatie van de heer c. Baars ui t Wageningen.
Dit standaardwerk in twee delen, dat zoveel belangrijk historisch materiaal bevat over het boerenleven
in vroeger eeuwen op ons eiland (om van de schat aan
genealogisch materiaal maar niet te spreken) was de
laatste jaren alleen antiquarisch te koop, waarbij
het werk een veelvoud opbracht van de prijs, waarvoor
het nu aan onze vrienden beschikbaar wordt gesteld.'
De prijs bedraagt f 50,-- (excl. portOkosten).
'
Indien U in het bezit wilt komen van deze twee boekwerken, gelieve Uw bestelling telefonisch opgeven bij
het,Streekmuseum (01862 - 1535).
HISTORISCH ALLERLEI
Deze keer zullen we onze reis dOor de Hoeksche Waard
onderbreken om uw aandacht te vragen voor tweè andere
stUkjes, die bijzonder aardig zijn om kennis van te
nemen. Het eerste 1s een stukje in dialect, geschreven
door H. Westerhout-Kersten uit Oud Beijerland en het
andere een wetenswaardig artikeltje uit "De Navorscher"
van 1887.
Hl n ouweloi.
Me Vaoder was un Noordenaer en de ouwste zeun van den
opziChter. He Moeder was dun twêêde maid van dêêve
Wullum van de Boiteslois of te wel de Hiddelslois.
Je zel wel denke , hoe he+n zu mekaar gevange, maar da's
simpul hoor I z5ö 'k al zee m' n moe was dun twêêde, maar
dl" waeren er acht of nege. Dus toen ze van school kwam
mos ze gaan diene. Eerst een diensie voor den ~ag., Maar
daemee verdiende ze nog gêên zout 1n de pàp. Ze,waere
wel goed in de pot en dat was meegenome. EI'ldoodwerke
hoefde ze dl' aige ok niet. Maar nae eenjaermosze
toch
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och en vong een soele dienst voor
wat anders. Me Opoe .!ord bai de Lêêuweburse. Krek, de
dag en nacht op de,
in
,
Lêêuweburge van OOst lÄiuwe~ta 'lege En ze wieren 1 t
Toen w~ •..
't ketakt sauw :n~
:rkel' weune, l118ardaere
al rap eens.' aars t ginge
. Terug naer de Noord. Ze
konne ze 't niet beat we::;,. Ze zoueh dr zeve kraige.
hadden
al lif81de -:~aek., B~1 de la1ctubr1.k en toen
Ze gongetoen
weuneop,
vlak bai het waol tie. ,
weune In "n van die
Daemae zain ze op durp 1.0~
daeke' Oit tun ho1s keek
klaine beiss1es .it die re, 1
k'
le zoo tege de ger1ffemee~: ~:~ ~,
•t "Onweerde
Op een nacht keek lIe moe 0 van de kerk. Tot de grond
nogal" pardoes in de vl•••.. ls I t der bIIl. leve bang
ls tie afgebrand. En me moe
van v1e-r geweest. g
er de Koreda1k verholsd.
In één en tWindt1 zaf~i:~~:rd naer •• n batn as opMe'n vaoder ha geso
Hai was 80Id bai de
zichter en ha1 wier an:e~o:~~ goed zun woord doen en
taid voor die jaeren• a
oed werke. Want daer
keurig schraiven en vanzelv~:i~ op de Koredalk hebbe
hadde ze wel naer vemome. i '53 Hit as tUBsepOOs
ze
geweundToen
tothndaedededer~~se~s
alies onder waoter
'44-'45.
a
laete zette.
r~s te vertelle. Me
Oit die taid weet ik nog i:::l~een daerba! emolumenten,
Ps had in die ta1d e:n we~der en hai mach alta1d een
zo as vrai visse in e PO lak voor in de schuur en
paor koeie houwe. Da:r ~~k p Toen ze weg mos te vanwege
summers 11epe ze an edea Be;r gaan weune bal d' r ouste '
het waoter zalO ze op zichter was geworre op dat
zeun, die intusse OktOPb 1 de boeren daer gestald worre.
ailand. De koeie mag e a
butter mooi deur de hon-'
Die hebbe ons mit 'r mel~~nde Dolsers oindelijk opgerwinter geholpe~ Toen,· er terug naer de Koredaik.
hoepelde, moste ~a1 Qkwe want dat mos eerst us goed
Niet naer ons a1ge hOi:,
dl'stonge zat hoise leeg.
schoon gemaokt warre. aar
•...•akl"'eluk D' r- 'dos
zoo wseren
m... d'r• niet.
.
Maar' dat teruggaon go Dg niettoos
géén scheit te vae~ enh~de. konne op un bóerewaoge
De
we '., eg, 1 t ~chter te loope.
Goeie t
maarspulle
daer die
durfde de koe n e
.

f

-5raed was dier. Tot m'n moe op het.ênige idee kwam om
te gaon loope mlt dat bêêst. ~e he~be nog gepr'ebeerd
ze tege te houwe lI1aordl'~as gêên praote an, " Jao
maor moe, as le nou zere voete kratgt" toen zee ze
"Ik neem me schoene mee, maor ik begin mft mun klompe."
En dat heit ze ok gedaan. En ze had gêên zére voete.
Wel waere de klompe haest deur.
October in Oud Beierland
Van de twaalf maanden, die het jaar telt, ls voor de
jongelieden 1n deze gemeente October de gewichtigste.
De vier Zondagen,dte in deze maand voorkomen, zijn
bekend onder de nar/i m .
, Kijkdag, Kies dag , Koopdag en Neamdag ,
Op den eersten Donderdag in November is het kermis, en
met het oog daarop hebben de voorafgaande Zondagen'
hunne namen gekregen •.
Op 'Kijkdag' wandelen de jongens en meisjes door het
dorp, gedost ln hun beste pak. Onderling houdt men
zich alaof men elkander geheel vreemd is, maar toch
wordt er dan reeds over dezen en genen gedacht, totdat de 'Kiesdagr komt. Dan weten de jongens wel wie
ze voor de kermis zullen vragen; men groet elkander
maar daar blijft het bij, tot de 'Koopdag' 1s aangebroken. Gewoonte ls dan, dat de jongens de meisjes
den zakdoek afnemen, en wanneer het meisje dat toelaat, kan de vrijer er zeker van zijn, dat hij haar
niet onverschillig is. Dit pand wordt dan tot tNeamdagt
bewaard, als wanneer het vormen der par-en plaats heeft;
het meisje, dat zich den zakdoek liet afnemen, zal nooit
weigeren met den jongen, die dat deed, kermis te
houden.

De ouders hebben er gewoonlijk niets tegen, omdat het toch
maar voor de kermis is, en de jongens later op een
zeer eenvoudige ~anier te weten komen of Zij terug mogen
komen of niet •.Na afloop der kermis namelijk, krijgt
het meisje een koek mee naar huis, en dan komt de jongen
den volgende Zondag koffie drinken: krijgt hij dan het
kopje van den koek, dan weet hij dat het 'uit' is, maar
wordt hem een middenstukje ~dlend,
dan ls dat voor
hem het bewijs dat hij terug mag komen.

"De Navorscher" 1887.

-6U weet overigens toch n08 stéeds dat uw pennevruchten
voor deze rubriek van hBrte welkom zijn bij de
redactie ?
Schroom vooral niet om ons iets te sturen I
(A.M. )
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AANWINSTEN
De aanwinsten van de laatste maanden zijn o.a.1
Een koperen olielampje, div. kinderspelletje., een
klepel van een kerkklok van Mijnsheerenland.
Diverse soorten dameskledij, waaronder i een bontkraag~ twee bontvossen, een zwarte japon, ,zwarte rok,
om~lagdoek, japongarnering, enz.
Zwarte en bruine tas.
Tep gelegenheid van de gemeentelijke herindeling van
de Hoeksche Waard, kwam er nogal wat binnen zoals U
zul t begrij pen.
'
Van diverse gemeenten ~bben wij gebrandschilderde
gemeentewapenraampjes
ontvangen, tinnen borden,. herinneringsbordjes, schotels, lepeltjes, plaat.naamborden
van de per 1-1-1984 opgeheven gemeenten, tinnen
gemeentewapenborden van de per 1 Januari 1984 opgeheven
~~eenten Goudswaard, Nieuw Beijerland, Plersh11 en Zuid
Beijerland.
Eveneens kwamen er van de diverse gemeenten gemeentevlasgen en luchtfotots binnen.
Verder kregen we diverse genealogische publicaties of
maandbladen van o.a. de navolgende families : Kraak,
Poldervaart, S1nt-Maartensdijk, De Geus, Groenenboom,
IJzenman en tot slot een publicatie mbt de oudere generaties Hoek.
Van de losse voorwerpen noemen we o.a.: zaaitrammels,
houten graanmolentje, 2 ell~aatsokken,
hoosbak, veerkaartjes van het oude veer Rhoon-Goidschalxoord,
vleesmolen, heggeschaar, asschop, carbidlantaarn, sprei,
doopkleed, 2 directoirs, div. zakken (waaronder 2 onderrokzakken ) t naaiproef-breilappen,
kant, enkele jaargangen HDe Spiegel", leesboekjes, Oranjehuislectuur,
watersnoodgegevens, 3 lakstempels, div knopen, pen +
penhouders, div. blikken, fam. foto's, keuvel.

K.R.
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KRANT

In het NieUWsblad Voor de Hoeksche
en Putten werden naast bericht
.,Waard, IJsselmonde
lijk en regionaal. bela
.
en van direct plaatseliJke. personen opgenOll:' ~k berichten Over plaatseschreven in 1894) volgt h'iEen van die·berichten (geeronder :

(P.P.)
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DE VRAQENRUBRIEK
Gelukkig ditmaal ook weer diverse aritwoordetnontvangen
en een nieuwe stroom van vragen, waarvoor hierbij
weer vriendelijk dank.
'
"
Om de achters tand van vragen wat in te lopen zullen
we proberen meer vragen als anders ,op'te nemen.
Nieuwe vragen zijn nog steeds van har te welkom •.
(Het correspondentieadres is Berkenlaan 6, 3281 CC
Î'h.unarásdorp)
Antwoorden zijn binnengekanen op de v~ ••• nl
62, 63, 78, 90, 101 en 111. Inmiddels ,zijn de antwoorden verzonden. Hierbij de nieuwe vrasenl
117. Frans van BodegOl'D,overl. voor 20- 4-1605 te
Hekelingen, was + 1585 gehuwd met Francoise
van Roon.
Gevraagd: Waar en wanneer is zij geboren en
overleden.
118. Philip Philipsz Vermaat, geb. onbekend, overleden na 1623, hûwt als weduwnaar 3- 3-1602 te
Spijkenisse met Neeltje Aarts van Spijkenisse.
Gevraagd: Hoe luiden de kWartieren van dit echtpaar.
119. Jan Cornelisz Visser, overleden 1664 's-Gravendeel, was gehuwd met Elisabeth Leendertse.
Gevraagd: Nadere gegevens.
120. Matth1js van Gorp, overleden 15- 5-1783 Klaaswaal, gehuwd ca 1741 (1741 op attest. van Strijen
naar Klaaswaal) Martijntje Ingens Vermaes, geb.
ca 1719 's_Gravendeel. Gevr.: Zijn kWartieren.
121. Boudewijn Ariens Blaak, j.m. huwt 27- 6-1709 te
Heinenoord Adriana Ar1ens Reedijk.
Gevraagd: GeboOrte/doopdatum van haar en kwartier-gegevens van haar vooróud~rs.
122. Paulus van der Leer Hendr1ksz. ged. 6-7-1692
Ridderkerk huwt NeeltjeAriens Monster. Hij is
overleden voor of ifl1767.
Gevraagd: Nadere Seaevens over Keeltje Ar1ens
Monster.

I

II

.123. Wie woonde rond 1850 te Kl
57 ? Dit perceel bestaat~waal
in perceel
de Voorstraat nr. 40. ' nog -,
en vindt men aan
124. 'huwen
Jan Aartsz
en Haartje, Jans Troost
'te MijBarendretg .:
Ge
nsheerenlandop
2-10-1712
vraagd : Hun gegevens en voorouders ••
125. Lena Dirks Bol gedoe t'
'
dochter van Dirkwouier!e~îaaswaa17-12:'1732,
van der Ent.'
en Lijsbeth WHlems
Gevraagd: Gegevens van haar ouders en voorouder-s
126. Lijntje Gerrits van der W
..
•
Numansdorp, geb. te~S
aal, ged. 5-10-1681
Christiaens van der w~:~U'ingG dochter van Gerrit
Gevraagd: De gegevens vane~ eert je Wl11eas.
ouders.
aar ouders en voor127. In 1897 slaagde JA'
.
examen van een No~aa~t
de Jong VOOI' het eindDe Nonnaallessen werde~ChOOl 1n de H(.eksche Waard.
Hebly" di
.gegeven door- "Meester
hoofd ~as.e ergens 1n de Hoeksche Waard schoolGevraagd: Van welke
h
.
schoolhoofd en waar sc ~l was meest(:r Hebly
geven.
.
wel' en de normaallessen ge128. Dammis Claesz Vrough in de W'

.

's-Gravendeel, gehuwd met wi~ij~geb. ca .1600 tI!
22- 5-1624 te Hekeltn
e e Corsdr. op
Pietertie Pietersdr t:e~' ~ij hertrouwt 1635 met
Gevraagd: Aanwijzin of s- ravendeel.
Ook inlichtingen ov:r' nagVermlOedhens
over voorouder's•
welkom.
es ac t na 180J zijn
.

129. Als
lidmaat Ar1e
aangenomen
10- 1-1678
Gee
van de N.H. kerK Westmaas
Jannigje,Jansen cle~j:~en Cleijn en 09 21- 3-1680
Gevraagd: Ouders en verdere gegevens v~ deze lidmaten.
130. Jan Pietersz. Cleun weduwnaar Pl
'
'
. te Mijnsheerenland 1624/25
euntje Sebastiaens
Gev raag d : Nadere gegevens van
• dit ec ht paar.

~
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~ib1eW'l1s Tuinder Behuwdliet Marljgje' Leenderts

139. Jannigje de Vallois, gedoopt 17- 3-1765,. te
Brouwers haven, 23- 4-1784 gehuwdmet DasUaan van

Jtu1per woondente ·M1jnsbeerenland.
gepvens.

Oevraqd cladeN

'\$a.;.Will_ van der Bijl, gehuwd 24- 4-1866 met
.laapje van der Wulp, geb. 1841 Heinenoord,
overleden 23-11-1880 Rotterdam.
aevraacch Nadere gegevens speciaal over van'
der Wulp.
133. Jan van der Bijl,

geb. 2- 7-1820 met Gerritje
Verhoeven, geb. 10- 4-1800 te Goidschalxoord.
Haar ouders hadden daar een herberg.
Ge'l/raqd:Nadere gegevens over de ram. Vemoeven
en de herberg.
134. Klaas van der Bijl, gehuwd 20-11-1830 (t) Heinenoord met Horstina Kerstens, geb. ca 1824 (f,
aldaar.
Gevraagd: Nadere gegevens over de ram. Kersten.
135. Jan van der Bijl, 'winkelier te Goidscha1xoord,
geb. 8-11-1854 Goidscha1xoord, huwt Corne1ia
~uzelaar, geb. 11- 3-1863 Westmaas.
Gevraagd: ladere. gegevens over de familie Meuzelaar en over Jan als hij met zijn waren de
boer op ging.
136. Leendert van der Bijl, gehuwd 22- 8-1918 Goldschalxoord met Jaapje de ROIIIph,geb. 20- 3-1896

Heinenoord•
Gevraagd: Nadere gegevens over de familie de
Romph.
137. Gerrit Sta

in 1839 aardappelboer te Hljnstleerenland, toen gehuwdmet Haaike de Ruiter, hun zoon
. die toen werd geboren heet Dirk de Ruiter.
Gevraagde Waar werd Gerrit de Ruiter 1804/1805
geboren.
..
138. Pletertje

van Pelt, aeb. Pemls 1793/94 sehuwd
liet Wi11. van D_ •• Charloia 19- 9-1817.
Gevraacch overliJde~ van PletertJe en. pgavens
van haar ouders P1e~r van Pelt en .Adr1aantje
Stolk en bun voorpslacht •.

Dam te Strijen.
I

I

Gevraagd: Overlijden van Jannlgje, mogelijk te
Strijen en gegevens van haar ouders.
140. Job van Dam,geb. 17- 9-1719 Strijen gehuwd te
NieuwBeljerland liet Trijntje Breur 25- 9-1746 te
NieuwBeijerland. Zij is ged. 7- 9-1721 te Nieuw
Beijerland, dochter van Comelis Ariens Breur ~n
Bastiaantje Hendriks van Driel.
.
Gevraagd : Overlijdensgegevens van Job en Trijntje en gegevens over haar ouders.
141. Bastlaan van Dam, ged. 17-12-1690 Numansdorp~huwt
9- 5-1716 aldaar Lenna Joppe de Vette, die ged.
1s 4- 3-1696 te Humansdorp.
Gevraagd: OVerlljdensgegevens van dit echtpaar en
voorouders van haar ouders Job Leenderts Vette en
Beatrix Comelis Kranendonk.
142. Comelis Jansz van Dam, geb, 1650/60 gehuwdmet
Heeltje Jans 't Hoert1e t~ Numansdorpgehuwd
8- 1-1679.-:

Gevraagd: Gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht •.
143. Martha Bezemer, geb. 's-Gravendeel 20-11-1824 was
gehuwdmet Fleter van Dam te StriJen op 23- 3-1846.
Pleter is geb. 3- 1-1818 ·s-Gravenambacht.

Gevraagd: De overl1Jdensgegevens van Martha en
P1eter en gegevens over haar ouders Leendert BezeMer en Maa1kevan der Giesen en hun voorgeslacht.
144. Lijsbeth Arlens lIavelaar look Annigjel van 's-Gravendeel, gehuwdmet Andries DirksSaarloos te Mljasheerenland 13-11-1774. Andr1es aldaar geboren
11- 5-1732.

Gevraagd: Gegevens over di t eCbt~r
en hun voorgeslacht.

en hun ouders

.....~-------------...------.,.,.......,.----~---12145. Lena Ancll"iesdr.van Strijen, geb. - 6-1705 ?,
overleden 5-12-1765 Mijnsheerenland,gehuwd_met
Dirk .CornelisSaarloos. Dirk Saarloos, geb.
2-11-1704 Numansdorp, overleden 10-3-1780 Mijnsheerenland.
.
Gevraagd: Gegevens over de ouders van Lena en hun
voorgeslacht.
146. Maria Dirks van der Sloot gehuwd met Comelia
Arljens Charlois 25- 8-1696 Numansdorp.
Comelis geb. 3- 4-1667 NlDansdorp.
Gevraagd: Gegevens over Maria,geb. en overleden
van Comelis Charlois en het voorgeslacht van
Maria.
147. De ouders van Arie Lugthart, geb. te Goudswaard
13-10-1669 ~aren: Crljn Arljena en Stijntje
Comelia uit Strljen.
Gevraagd: Meer gegevens ovar dit echtpaar.
148. Arij Pietersz van. der Linde, metselaar te Numansdorp en aldaar wonende o.a. 1655, geboren te
Grote Lindt, huwt 1655 met Leent je Willems •
Gevraagd.: Zijn voor- en nageslacht en het bewijs
dat Jacob Pietersz van der Linde, ook genaamd
metselaar, gehuwd met Aartje Leenderts wonen te
Westmaas 1651 zijn broeder is.
149. Philip Anthonisz van der Linden en BarbaraHendr~
Koning lieten te Abbenbroek kinderen dopen
tussen 1710 en 1721. Haar zuster Teuntje Hendriks
Keuning huwt Oud Beijerland 26- 5-1694 Gerrit
Jacobsz Holaard.
.
Gevraagd: Huwelijk en voorgeslacht van echtpaar
van der Linden - Koning.
150. Lijntje Jens van Strijen, van Cromstr1jen, huwt
16- 3-1659 St,. Anthön1epolder met Jan Isaecx van
Schelven. Jan Jansz vàn Strijen huwt 11- 7-1659
St. Anth.polder~ Grietje Jacobs van Heljsden is
in 1669 doopgetuige.
Gevraagd: Haar voorgeslacht.
151. Een geslacht Schouten vangt aan met ene Meeuwis

W1l1emsz. die in 1689 voor tt eerst wordt ver-

-13meld als inwoner van Hendrik Ido Ambacnt, zijnde gehuwd met Comella Jacobs. Hij hertrouwt 'aldaar
28- 8-1689 met Neeltje Leenderts, hieruit kinderen
gedoopt te H.I.Ambacht en Zwijndrecht die de
Schout en scnourten) genoemd worden. Mogelijk komt
hij van elders.
Gevraagd! zijn voorouders.
Verder veel doorzettingsvermogen en geduld toegewenst
in Uw onderzoek en tot de volgende keer.
A.B.
Vervolg AANWINSTEN
Onder de losse voorwerpen die binnen kwamen, waren ook
nog : een petroleumstel, doodhemden, sluiven, handschoenen, damspel, 2 hoge hoeden (zwart) + koffer, verschillende soorten stoffen, schoenspanners, bel, transportbrief land te Piershil 1787, brillendoos + bril,
huisschelsysteem, groen geglazuurd spaarvarken, siervaasje, speldjes van een zangvereniging, dlstributiekaarten en bonnen, keur of politieverordening van de '
Polder Cromstrljen en het Oudeland van Strljen en Oud
Bonaventura, schaaltje, glazen ~topp~n, speldenkussen,
glazenhouder, peper en zoutstel, messenleggers, amailie
koffiepot, reclameplaat van Esso, wandspiegeltje, kopje
van een Schildpad, stropdas, redicuul gedichten bundel,
zinken melkbusje, wasmand, bundel hout, gezelschapsliederen, houten wijzerplaat van de kerktoren uit Oud
Beijerland, kaart van Nieuw Beijerland, plattegrond van
Heinenoord, enkele nummers van het damesblad "In en om
ons huis 1932 - 1934, vlasrootbak, boekje over de bodebussen in Noord Nederland.
Dit waren de nog niet geheel bijgewerkte aanwinsten.
K.R.
HOEKSCHEWAARDSE
VERTELLINGEN
Hoekschewaardse vertellingen, een dozijn dorpsverhalen
in dialect, is de titel van een boek dat eind oktober
van dit jaar 1n de Hoeksene Waard zal verschijnen.
Het boek is samengesteld door de Werkgroep Dialecten
Hoeksche Waard van ons museum. Die groep werkt zoals
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.dialecten van de dorpen en buurtschappen op ons
eiland.
De leden van de werkgroep hopen dat het ooit tot een
Woordenboek van het rijke en ,gevarieerde dialect zal
komen. Tijdens het werk stuitten de leden, die elke
maand 1n het Hof van Assendelft vergaderen, op een
groot aantal verhalen -.
De verhalen worden gebundeld en 1n een beperkte oplage ui tgegeven. Mensen die het boek in hun bezit
willen hebben, kunnen er tot 1 oktober van dit jaar
op intekenen bij de Vriendenkring van het Streekmuseum
Hoeksche Waard, giro 38.70.852, of bij de uitgever,
J.H. Robbemond in 's-Gravendeel, RABO-rekening
32.30.345.00 (giro der bank 10.43.77). Het boek zal
na verschijning bok in de Hoekschewaardse boekhandel
verkrijgbaar zijn.
Het boek kost bij intekening (vermelden: best. HWvertellingen) f 21,50, èxcl. ! 3,50 verzendkosten.
de intekenaars die het boek zelf ?fhalen -na verschijning bij het Streekmusellll- kunn~volstaan
met het
overmaken van f 21,50. Degenen á.ie het thuisgezonden
willen hebben moeten echter! 25.- overmaken.
Ik hoor liever een leuge as niks, was vroeger een
veel gehoord gezegde 1n de Hoeksche Waard. Daarmee
werd de kern aangegeven van het zogenaamde kortavonden: visites die over en weer werden afgelegd om de
tijd te doden. Dat was in een tijd waarin radio en
t.v. niet voor verstrooiing zorgden.
Het komt nog wel éens voor dat geboren. en getogen
Hoekschewaarders tijdens famillebijeenkomsten hun
praatstoel vinden, maar dat is zo zeldzaam dat de uit-'
gave van dit vrolijke "boek Hoekschewaardse vertellingen
alleszins gerechtvaardigd lijkt.
De verhalen zijn door de leden van de dlalectengroep
bijeengebracht, en in dialect omgezet door de in 'sGravendeel opaegroelde in Dordrecht wonende heer
P.W. de Zeeuw, dle·op dit gebied al enkele publicaties
op zijn naaR baeft gebracht.

De verhalen zijn in treffende karikaturen g~111ustreed
door de 's-Gravendeelse kunstenaar D. Stooker. Een voorbeeld hiervan ziet U hieronder.
(W.B.)
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NIEUWE VRIENDEN
Een klein,aantal vrienden maakte ons attent op een
omissie' in het vorige bulletin. Wat was namelijk het
geval 1 Op de'titeLpagina van bulletin 33 (ve~schenen
in 1983) meldden wij dat de min1rnum-cont~ibutie per
persoon per jaar f 5,-- bedroeg. In bulletin 34 van ~'
april van dit jaar vermeldden wij dat de minimumbijdrage per persoon f 10,-- is. Een toelichting voor deze
verhoging ontbrak echter.
Die willen we echter alsnog geven.
De minimum-contributie bedroeg,'sinds 1968, het oprichtingsjaar van de kring, f 5,-- perv.persoon.
De entreeprijs bedroeg destijds f 0,50 per volwassene.
Inmiddels zijn we zestien jaar verder en is de entreeprijs verviervoudigd. Een vernoging van de minimumcontributie kwam ons na al die jaren dan ook logisch
voor dat verzuimd werd dit toe te lichten. Waarvan
akte.
U zult ongetwijfeld nieuwsgierig zijn naar het aantal
nieuwe vriend{inn)en sinds het verschijnen van het vorige bulletin. Welnu, 27 personen meldden zich als~'
lid aan. Door opzegging en overlijden werden tien lidmaatschappen beeindigd.
De stand ~,~desalsli.l1tii.ng
van het vorige bulletin was
1.080 leden. De rekenaars onder U weten dus nu het huidige aantal vrienden: 1097.
Als nieuwe vr~end(in) mochten wij (met veel genoegen)
inschrijven:
L 499 T. Andewegen H. Andeweg-Wesdorp
L 500 Wapenveldstvaat'- 24, 2573 BJ Den Haag.
L 172 H. Berkhout
Warande 33, '370,5ZC ?eist.

HW 599 P.L.G. Blok-Cordewener
Koning1nnew~g 41, 3261 CA Oud Beijerland.

L 57 L.S. den Boer
Bolestein 58, 5653 JL EIndhoven.

HW 577 B. Brussaard
Karel Doormansträat 28, 3262 PD Oud-Beijerland.
HW 578 D. Brussaard
Karel Doormanstraat 38, 3262 PD Oud-Beijerland.
L 231 J. Dothan, Postbox 29220,
0629 61291 Tel AViv, Israel.
L 79 J.H. van Dijk
Soetendaal 31,1081 BH Amsterdam.
L 308 D. van Gelderen
Augustinusstraat 29, 3076 NA Rotterdam.
L 497 Bibl. Gemeentearchief
Mathenesserlaan 315, 3021 HL Rotterdam.
L 27 J. A. Kleingeld
"
Edelweisspad 4, 3202 BG Spijkenisse.
HW 37 G;J. Lochmaria- van Wageningen
Klaproosstraat 4, 3286 VC Klaaswaal.
HW 234 W.B. Mengel"
Voorstraat 2, 3265 BT Piershil.
L 497 J. Meijd~ en J.H.A. Meljdam:-Dijkhoff
L 496 Toernooistraat 17a, 3078 JMRotterdam.
HW 602 M. Preesman en H.H. Preesman.i.Wüst
HW 603 Oosteinde 30, 3274 KC~lièlnenoord.
HW 30 J.M. Robbemond
Anemoonpad 9, 3295 ZH 's-Gravendeel.
HW·170 C. de Romph
Wilhelminastraat 24, 3274 AP Heineno)rd.
L 81 P.A. van der Bluis-van der Baar
Vlasstraat 16, 5667 RW Geldrop.
L 111 J. Sneep
J.F. Kennedylaan 28,3931 XK Wöudenberg.
L 501 C.A. Stolk
Frieslandstraat 73, 1082 TL Amsterdam.
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L 502 K. Tuitel en M. Tuitel·Zwijnenburg
L 503 Pro Hendrikstraat12c,
3071 LH Rotterdam.
HW 600 B.· Zandboer

Burg. de Zeeuwstraat 91, 3281 AE Numansdorp.
L

75 A.P. van Zanten'

Boangaardhoekseweg

48, 3191 TE ·Hoogvliet.

W.B.
UlT DE KRANT.

Klaaswa~l in den Franschen Tijd.
.Dit verhaal is geschreven in het jaar 1913, ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van Nederland, en gepubliceerd in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJsselmonde en Putten.
Uit het onderstaande zal blijken, dat Klaaswaal en
Numansdorp onafscheidelijk mat elkaar wáren en zijn.
"Alvorens over te gaan tot hetresumeeren der gemeentelijke geschiedenis van het tijdperk, dat in 1913 h~rdacht zal worden, willèn we Klaaswaal hartelijk feliciteeren met de eindelijke vervulling van zijn veelJarig verlangen naar het alleen-bezit van een burgemeester. Den heer Van der Molen wenschen wij er geluk
mee, dat hij de begeerde man is geweest. Moge zijn
arbeid zegenrijk en langdurig zijn!
Klaaswaal is door de Ambáchtsheeren van Cromstrijen
gesticht in 1540. In de lente van 1539 stonden de golven nog tot aan de kruin van den dijk, waarover thans
zoo vellig de tram rijdt. De ingelanden schreven in
hun resolutieboek " God heeft ons het waterpas gegeven!"
én lieten hun werk zoowel in het midden als in het ."
westen verncogen en venwaren tot-:de machtige wallen,
die' ons thans nog verwonderd doen vragen: Waar haalden
zij zooveel aarde vandaan?
De molen dateert van 1550; aan kerk, pastorie en school
begon men te bouwen in 1566; klok en uurwerk ~amen
er in 1611.
Van 1568 tot 1662 had Klaaswaal een eigen schout en
een eigen schepencóllege, waaronder na 1626 ook Groot
r·,
J.

Cromstrijen en na 1642 Numansdorp ressorteerde.
Het Groot-Armbestuur is zelfs voor·beide gemeenten
verbonden en gevestigd gebleven te Klaaswaal tot 1748.
De eerste schout was Cornelis Jacobsz •.tevens chirurgijn;
hij woonde, waar thans het mooie huis van den Notaris
staat; de tweede was na 1580 Pieter Danser, een bijzonder actief man, aan wien de Dansersweg ner-tnner-tj de
laatste, die te KlaaswaaJ. woonde, was Rutger van der
LUh, tot :i.TI 1683.
De toenemende bevolking trol, steeds meer zuf.dwaar-ts en
maakte in 1663 de instelling van een afzonderlijk schepencollege te Numansdor'p noodig. In 1680 "'tH'à doorc,:Ambachtsheeren bepaald, dat de schout te Numansdorp, de
secr-etar-ra -tevens notaris- te Klaaswaal zou wonen.
Zoo bleef bet van 1683 tot 1798 en ongeveer zoo Vlsrd
het weer van 1817 tot 1912. Klaaswaal en Numansdor-p hebben dus gedurende tweehonderd en dertig ":ar'en wel eigen
regeeringscolleges gehad, doch steeds woonde de voorzitter in de zustergemeente, eerst twintig jaar te Klaaswaal, daarna tweehonderd en tien te Numansdorp.
Bijna eene haele eeuw werd gevuld door Arie Vlielander
en Dirk Kluifhoofd. Thans is d~ definitieve scheiding
gekomen. Uit goede bron weten wij, dat ook de heer Paa~s,
de nieuwe burgemeester van Numansdorp, die scheiding
heeft gewenscht, zoodat de burgemeescersen
de gemeenteraden met de eeuwenoude hartelijkheid kunnen. samenwer;.;,.
"
ken t waar dat nut tig is. Klaaswaal en Numansdorp zullen··
nimmer vergeten, dat zij van één stam zijn, één wapen
voeren en ook één gemeenschappelijken naam dragen:
CROMSTRIJEN
.1,;:;

P.P.

Ona Recreatieschap

e.

biedt:

Het verwar.d openlucht zwe.bad
Ligspeelweiden
Speeltoestellen
Da«elijks ruimte voor teat
ot caravaR
Midgetgolt
Tra.poli.es
Mini-scooters
electr. bo.tje.
Trapscelters
Vissteigera
Roeibotenverhnur
GEVESTIGD:
VrouwenhuisjesweB
tel. 02856

1 ---

- 1858 b.g.g.

Mij.sheerenland
1894

