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Het moet gezegdg ook diegenen die iets meer beti·ok...k:en ZlJn bij het Sreek
museurn dan de gemiddelde bezoeker 9 staan al·tijd we:er·. verstiHd over de 
inventiviteit en werklust van de conservator 9 drs J.E.de Rooy. Altijd 
lukt het hem weer een plaatsje te vinden voor de vele aan het museum af
gestane voorwerpeno Of ze nu voor gebruik binnen- of buitenshuis bestemd 
waren 9 de heer De B.ooy weet er raad mee. De in de "Hofstede" onderge-
brachte kruideniersvdnkel van de firma Taselaar wordt door het groeiend L vC ~ 

aantal blikken en voorraadbussen steeds meer een echte 11 knussen ouder-
wetse zaak~ waar je zo vJ'e,t zou willen gaan kopen. Het is een verrassing 
tot de ontdekking te komen 9 dat vele bezoekers stomverbaasd zijn 9 dat ze 
deze winkel - eertijds gevestigd op de Molendijk te Oud-:Seijerland - nag 
maar luttele jaren geleden in vJerkelijkheid hadden kunnen bezoekenl En 
het zijn heus niet alleen bezoekers van buiten-af 9 maar oak vele streek
genoten9 die van het bestaan niet 1-dsten. 
Gelukkig maar dat i ·'n; Dd met een fijne neus als de heer De Il.ooy wel op __ 
de hoogte was en lang voor er veranderingen op til vvaren 9 de inventaris 
veilig wist te stellen. 
Als iemand onder u bij toeval eens hoort over iets aoudsn dat voor nieu-vr 
moet wijken 9 laat hij dan niet aarzelen 9 eon telefoontje naa± het Streek
museum is voldoende. Op die manier is al heel -vrat waardevols voor het 
nageslacht gespaard gebleven. :Des to belangrijker 9 omde,t er helaas ook 
al te veel ui t onbedachtzaamheid verlor .:n is gegaan. 
Van de 11 Hofstede 11 terug naar het museurn zelf 9 -vraa.r de trouwe bezoeker 
op de eerste verdieping een ingrijpende verandering zal constaterenG Om
dat het niet mogelijk bleek regelma.tig goede voor het museum geschikte 
tentoonstellingen te organiseren 9 heeft man daar in de toekomst van afge
zien. De schotten in de exposi tie~~uimte konden dus 1-rorden verwijderd en 

, de kamer werd opnieu-w ingericht 9 naardoor een geheel ander a.anzien werd 
· verkregen. Een voorui tgang 9 die een bezoek zeker zal rechtva.ardigen! 
Zeker ook een bezoek waarcl zijn de concerten die driemaal per seizoen 
door de Cul turele Rc,e-d Hoekse Haard uorden georganiseerd. Het eerste 
concert werd gegeven door leden van het Residentie-orkest. De klarinet
tist Aart Rozeboom 9 die 1-ve D-1 kenden van enige jaren geleden 9 vindt het 
een waar feest om in het museum op te treden. Hij is te allen tijde bere:i:d 
naar Heinenoord te komen om ons van zijn spel te laten genieten. Uit de 
bijval van de kant van het talrijke publiek kon men opmalmn 9 dat men het 
gebodene zeer op prijs had gestold en dat zijn weder~optreden ~eker met 
veel instemming zal 1wrden ontvangen! 
Op dinsdag 14 januari aoso vindt het tweecte concert plaEtts. Krijnie Poot 9 

sopraan 9 en Jouke Krediet 5 bas 9 zullen liederen van Purcell 9 Morley 9 

Mozart? Schwuann 9 B~ch 9 Berlioz 9 Faure en Beethoven ten gehore brengen. 
De piano~begeleiding is in handen van Uouter Blacquiere. 
Kaarten voor eli t c~mcert zijn nog verkrijgbaar bij het secretariaat van 
~e Culturele Raad 9 EL van Loonstre~at 9 2 9 l'hjnsheerenland 9 teL 0!862-1513 
Hebt u nog nooi t de sfeer van dezc muziek~avonden geproefd 9 vdj kunnen 
ze u van hTte aanbevelen! En om even naar het materiele vlak over te 
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stappen~ de koffie van mevrouw Delu~er tijdens de pauze in de gezellige mu
seurn-keuken geserveerd 9 srreco,kt uitstekend! 
Ret dere concert is o:p dinsdag 11 maart. Dan zullen voor u concerteren 
Lisanne de Vries 9 clavecimbel en Jan Kenni:phaas 9 blokfluito Zij zullen u 
vergasten op Bach 9 Handel 9 Scarlatti 9 Couperin 9 Vivaldi eh Beethoven. 
ook voor di t concert zijn ui teraard bij bovengenoemcl adres nog lcaarten 
verkrijgbaar. 
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Een z·eer aktieve groe:p random het "Streekmuseum11 is zeker de werkgroe:p "Dia
lecten Hoeksche lilaard' 1

• Eens :per mac:md wordt er een bijeenkomst belegd. Men 
houdt zich niet alleen be zig met het o:psporen va.n v-.roorden en ui tdrukkingen 
van vroeger 9 me:rlJ.:.probeert ook oude liedjes en karakteristieke dorpsverhalen 
op te tekenen. De heer Po1ilo de Zeeuw 9 geboren Hoeksewaarder thans woonach
tig te Dordreoht 9 is een van de meest naar buiten tredende leden van de 
groep. Geen wonder9 hij kan oude bekende voorvallen uit de streek in sa:ppig 
dialect·navertellen. Veel bijval hiermee oogstte hij dan ook op lezingen 
respektievelij~~ v ··::-t B')orirnonbond en Ned.Bond van Pla ttelandsvromven te 
Klaaswaal en Mijnsheerenlarid gehouden. 
Hoe gaat deze groep verder te work? \fel 9 de leden(-lie·· ocr'.cm een woord 9 

spreekwoord of gezegde to hebben gevonden 9 uitgesproken in de regionalo 
streektaal, brengen dit op de bijeenkomst naar voren. De vergadering onder
zoekt dan of di t 1<Verkelijk een aan de streok gebonclen woord of ui tdrukking 
is. Blijkt dat ze in het woor~enboek voorkomen als normaal nederlands dan 
vwrden ze niet ge:Lnventariseerd. lifordt het woorcl of de zegswijzo goedge..,. 
keurd~.. ct::n wordt hot aan het al zeer ui tgebreide kaartsysteem toegevoegd. 
U ziet dus een bizonder tijdrovende arbeid 9 die echter zeer belangrijke 
resul ta;ten afwerpt. Het is dan ook niet ver·wonderlijk dat in het Vara~ 
radio-programma 11 Klaaswaal Centraal" 9 dat niet alleen de inwoners van 
Klaaswaal maar ook andere streekgenoten aan het vmord liet 9 de heer .De 
Zeeuvr als uoordvoerder van het 11Streekmuseum;' optrad. Zijn spreektijd was 
eigenlijk te beperkt 9 maar begrijpelijk als men bedenkt dat eT zoveel mo
gelijk variatie in het programma. gebracht moet worden. Op de toen door hem 
gebezigde ui tdrulrJ.dngen hopen Hij nog eens nader terug te komen. 'Wel staan 
ons enige andere zegswijzen tEr beschikking uaarvan we er hieronder enkele 
laten volgen~ 
Ret is uitkijke en daege telle (Men moet zuinig aandoen) 
En van inbraek hoor ie niet (Als iemand grate uitgavon doet) 
Geld in de lucht en stront opdat (VD"n iemand gezegd die duiven houdt) 
Een kat fool ie groot 9 e2n hand fool ie dood (men moet geen honden aanhalen) 
Ret vro,i1e volk wm Heinenoord bakt stroperties in Gods 1·VOOrd 
Hij zit altijd op zolder as hot brij regent (Hij loopt altijd alles mis) 
Ret is zoo zout as brijn (Brijn is pekel) 
Hij had z 1 n spa (schop) meegebracht (Gezegd van iemand die zich ergens 
heeft gevestigcl en niet moer weggaat) 
Ik heb vandaeg den Baaierlander gezien (Ik heb g<3en werklust) 
Het is zoo bot als een zekel (Gezegd van bot gereedschap) 
:Slijf een bietjie uit de rinkink (vaanrater) 
Iets over-en-leeggaam meenemen (en passant) 
Het is niet van de grond 9 dat 't vrater stinkt (hij is erfelijk belast) 
Je mo maar is komme as 1 t kleecl legt '(Niet 1<Volkom zijn) 
Ze zijn d'r gekipt en gebroeid (Geboren on getogen) 
Het is heelemc:wl om kroosies (helemaal kapot) 
D 1 r is nog geen kl.Areel tie an (Ret is nog zo goed als niemr~) 
Tot slot 9 zeker niet typisch Hoekse1i1-aards 9 maar >vel volledig op het museum 
van toepctasingg 
Het blink ac een hondekullechie in de mc=mec:chijn! 


