
.,
~.

~_._- .,
'. ----- ..:>

STREEKl,,1USEUM HOEKSCHÈWAARD
HOFWEG 13 3274 BK HEI NENOORD



Ik zeg, je bank
moet binnen

fietsberdk zijn...
Inderdaad. Geld moet u

bij de hand hebben. Betalingen
moet u even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank
dicht in de bUW1 zijn. . .
Naar de Rabobank ..hoeft u
niet ver te fietsen.'.. . .

f:j
Binnenlidsbadk.

, .

E r

'oktober 1983
VRIENDENKRING VAN HET STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD
Redactie en secretariaat:
Hofweg 13, 3274 BK He1nenoord. Giro 38.70.852.Contributie: minimaal f 5,-- per persoon/jaar.
Redactie:
Drs. R. Blok ....
A.C. Bos .•...
A. Mallegrom .•.
K.H. van der Ree.

01670 - 63083
01865 - 1819
01856 - 1160 .
01865 - 3622

Hof van AssendelftRofWeg 13, 3274 BK Heinenoord. Telefoon 01862 - 1535.
Geopend dinsdag t/m zaterdag 14.00 - 17.00 uur.
Zaterdag bovendien 10.00 - 12.00 uur. Groepen op afspraak.
Oost-LeeuwensteinDorpsstraat 13, 3274 BB Heinenoord.
Geopend zaterdag 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur.
Algemeen stichtingsbestuur Streekmuseum
Secretariaat: Hof van Ässendelft. Giro 52~77.13.
Conservator:. Drs. J.E. de Rooy 01862 - 2010
Voorzitter:·-. Mr. D. MUller 01862 - 1437
Secretaris: Drs. W. Blok· . . • • 01670 - 63083
Penningmeester: A. de Wilde • • . • 01860 - 14282



Nieuws van de redactie
In het vorige bulletin konden wij U -op de valreep- melden
dat op 21 me; de heer E.J.H. Vooge' uit Oud-Beijerland ~on.
worden ingeschreven als 1.QOOste vriend. Op zaterdag 4 Jun,
zou deze inschrijving formeel en feestelijk worden herhaald.
De heer Voogel werd die middag, in aanwezigheid van onze
conservator~ de heer Oe Rooy en onze huisvoogdes mevrouw
Dekker en een aantal vaste zaterdagmedewerkers van het
museum door uw redactie ontvangen. Helaas liet de streek-
pers verstek gaan.
De heer De Rooy wees in zijn welkomstwoord op het grote
belang dat het bestuur van de stichting Streekmuseum hecht
aan een organisatie als onze kring, gezien de belangrijke
morele-, maar ook financi~le steun, om van de hand en span-
diensten van de vele leden maar niet te spreken, die het
St.reekmuseum ervan heeft ondervonden en nog vindt.
De tvJeedespreker was Vriendenkri n9 secretar-i s-penn ingmees ter
f',1ok,die de heer Voogel namens de redactie van dit blad
van harte welkom heette in de Vriendenkring. Hij schetste
in het kort de geschiedenis van de Vriendenkring en onder-
streepte daarbij hoe?eer de leden zich de afgelopen maanden
hebben beijverd de duizendste vriend(in) aan te melden.
Het is te hopen, aldus spreker, dat dit nog lang zo mag

. doorgaan. Vervolgens overhandigde hij ~e heer Voogel ~~n
officieel bewijs van lidmaatschap. Gezlen het feestel1Jk
karakter van deze inschrijving kreeg de heer Voogel vervol-
gens een exemplaar van onze uitgave uEilandgeschiedenis
in beeld" aangeboden.
De heer Voogel herhaalde in zijn antwoord zijn reeds ee~der
gedane aanbod vrijwilligerswerk voor het museum te verrlc~ten
in de vorm van het herstellen van het vele oude paardentu19
uit de museumverzameling. Dit aanbod werd door conservator
ûe Rooy gretig aangenomen. Vervolgens bleven de aanwezigen
nog enige tijd gezellig bijeen onder het genot van een
glaasje en een hapje.
lot zover de inSChrijving van de 1.OOOste vriend.
Intussen ligt het zomerseizoen al weer achter ons, maanden
waarin zeer vele bezoekers voor een bezichtiging van de
uitgebreide verzamelingen aan d~..bel van het Hof tro~ken.
Onze complimenten aan onze conC1erge, de heer Bos. d,e
tussen de bedrijven door ook, daarin bijgestaan door de
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altijd aktieve ,mevrouw Dekker, het po.etswerk.wlstte
verr; chten . Daarnaast zag de heer Bosopk nóg'~anseen
aanzienlijke'hoeveelheid fiches t.b:v, bef g~n~alo9ischkaartsysteem te produceren.
Het vakantieseizoen betekende ook het tijdelijk staken van
onder andere de maandelijkse bijeenkomsten van de werk-
groep dialecten Hoeksche Waard, maar ook extra tijd
voor de bewerking van de museumbibliotheek en -prenten-
kabinet door onze medewerker Henk Nell. De gevo1gen van
de grote interne 'papier'verhuizing zijn zodoende al
niet meer merkbaar, integendeel, de beide collectieszijn beter dan ooit toegankelijk.
De serviceverlening van het Streekmuseum aan bezoeker
(onderzoeker) is daarmee opnieuw verbeterd.
En dat is, zoals ons hele museum eigenlijk, eengoede zaak.

~~.B.

Aanwinsten
Zoals gebruikelijk (maar nog altijd onbegrijpelijk
dat dit na alle jaren van verzamelen nog mogelijk is)
is er weer een lange lijst van aanwinsten te melden.We beginnen daarom maar snel:
we kregen: een groot houten eierrek, een dameshorloge
(souvenier aan de gem2ente Nieuw-Beijerland). een vinger-
doekje uit circa 1907. alsmede een houten katrol.
Jaar'gangen van "het Zoekl icht" uit 1934-1936, een pijpen-
kop, een spoorwegspel , een schee rdoos met toebehoren, twee
tjoklatdozen. een lederen sigarenkoker. een metalen
sigarenkoker, een apparaat om een maaibalk van een maai-
machine te slijpen, een zeef van varkenshaar, gereedschap
van een tuinder om kluitjes potgrond te maken (waarvooral geen gereedSChap bestaat !)
Een ijzeren geldkist je. een boordje, een marmeren elec-
triciteitsbord, handschoenen, genealogieën en stamreeksen
en rouwkaarten, een winkelblik, een merklap uit 1723,
52 microfilms, archiefinventarislijsten, borstboor,
grote unster, houten wasmand. grammofoonkast met koffer-
grammofoon, boeken m.b.t. streekgeschiedenis. handgesmedespijkers en een regoutschaal.
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waren gebleven. lijn nachtelijke roep op elk uur
"de klok heit •..... uur geslagen" was na 1882 niet meer te
horen en het ieder uur ratelen met de klap werd enige jaren
later ook afgeschaft. Zijn luide stem en de speelse
ratel waren eertijds de symbolen van zijn \'/aardigheid
en de bewijzen van zijn getrouwe en hoorbare plichtsbetrach-ting.
Aangezien ,de nachtwaker vooral moest letten op verdachte
personen, leek het niet verstandig deze individuen elk
uur te laten horen) waar hij zich bevond. Een poes, die
muist, zit hierbij ook niet klagend of verlangend te
miauwen.
Het was evenwel om deze reden niet alleen. dat hij in
latere jaren in dubbele zin zijn ratel het stilzwijgen
moest opleggen, naar vooral. eradat hij burengerucht
maakte en dat moest hij bij anderen tegengaan!
Wat men de vrocJe va~sr~i van voorheen ook moge toe-
dichten, een weldocr~lapen nacht ging hun ter harte,
want vroag stond m8~ op en lang was de ciagtaa~.
Voor het baantje v~n l~ntaarnopsteker zijn altijd voldoen~
de 14~fhebters g~vcest. De gpgadigden vond men bij voorkeur
ende: degenen, di e gezegeHd waren met valwassen zoons
cn/of dochters, lan wie dan ook een wijk werd toebedeeld:
Halla hierheen, Lela dJarheen en Sara verd2rcp en de
baas dicht bij huis. Op deze ~)nier was men gauw klaar.
Het loon "Jas niet veel, dat spreek, want alle lonen waren
in die dagen beneden het rede 1ij kc: men rekende met stui-
vers en centen. Haar deze bez o1di gü:g was toch we1 zeer
ge nJ: ca. f 40,-- psr jaar, al was het gehalte zilver
dan ho~~r dan dat van da teqenwcordt 92 gul den.
It Is waar, bij de vaststelling van dit kapitaal werd er
rekcnir.g mee gehouden, dat er IS zomers geen straatver-
lichting nodig W1S e~ IS winters bij m~n11icht evenmin.
Bovendien hoefde hij op de Middclsluis niet te zijn, daar
zorgde een ander voor het vuurwerk, terwijl deze meer te
d02i1 had den men zou denken, wa;'ltna zijn ronde klom de
jeugd in de paal en draaide het licht uit of voerde het
katoen zo hoog op dat al spoedig ne ruitjes in de rouw
vla, i en.
Bij de vaststelling van het loon lieten de heren raads-
lprlç',n 7';~h 1".;,.,,, •• ..1__ .• .1_ ..• ,-" ., .. ,,,_, .•

..,.-.... ••..., ;;J_I' '~",- ....." '•.•.•~•....•.;;;}, ••;;).... "

Houten deurknoppen, gereedschap voor een schilder
(onder andere glasrekjes en een leien doos) opgegraven
tegels en scherven uit Westmaas, houten lijmtang, avegaar,
jaargangen van "Ons Yoorges lachtil 1959-1983, boekje over
het kerkelijk conflict uit 1908 van Oud-Beijerland,
Oranje vlag met gemeentewapen van 's-Gravendeel,
wagenmakersgereedschap, onder andere boren, trekzaag,
passer, schaven, schamel, boom om boomstammen te
draaien en een inhoudsmaat van! decaliter.
Een kapeas , een seri e gram.'llofoonp1aten, pakjes zeep-
poeder, een verzameling trouw-, geboorte- en rouwkaarten,
een opwindbaren deurbel, voorraadblikken en een copie
programma van een concert t.b.V. de slachtoffers van de
kerkbrand van Is-Gravendeel.
Aan alle schenkers van bovengenoemde voorwerpen onze
hartel ijke dank.

Historisch allerlei
Opnieuw willen we hier ~~ aandacht vragen voor een deel
van de opstellen, die dhr. P. Viskil heeft nagelaten. In het
31e bulletin (febr. 1983) publiceerden we iets over het
onderwijs te Numansdorp in vroeger dagen. Deze keer gaat het
over de asman, de lantaarnopsteker en de nachtwaker, zoals
die ook in voornoemde gemeente hun taak hebben gehad.

~~f~§~~ffiM~~teM~!n~~tv~~~~~~~2e*g~r~~~f~i~t~~naren, die
binnen 24 uur na elkaar op het toneel verschenen: de asman,
de lantaarnopsteker en de nachtwaker. De eerste, zoals de
naam al zegt, haalde de haardas op en verdween als zodanig
uit het dorpsleven, toen de verkoop van dit reinigingsmiddel
door verschillende omstandigheden te geringe opbrengst gaf.
De Ientaarnops teker , die gemist kon word:m, toen de
petroleum als straatverlichting plaats moest maken voor
het gas.
De nachtwaker. op wiens diensten, nadat de nachtveilig-
heidsdienst aan de politie werd toevertrouwd, geen prijs meer
werd gesteld. Deze functionaris was in de vorige eeuw al veel
van zijn wapenrusting en glorie ontnom~n. Slechts zijn
pantoffels, waarop hij geruisloos langs de huizen SChl"f'Prl
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- het werk werd verricht na een dagtaak;

de centen waren dus licht meegenomen.
- een kind kon de leer wel hanteren en een

lucifer aanschrappen, terwijl deze niet eens
uitgeblazen behoefde te worden.

- er waren altijd meer dan genoeg "stollestanten" t

want de gezinnen waren groot en het dagloon
slechts enkele stuivers.

- en bovendien was de raad zonder het te zeggen,
het erover eens, dat hij, d.w.z. de lantaarn-
opsteker, voor zichzelf wel geen petroleum
gekocht zal hebben en evenmin katoen en lampe-
glazen.

Of dit waar was?
Zo ja, dan zullen de gemeente-bestuurders toch innerlijk
hebben moeten toegeven, dat zij deze emolumenten stil-
ZWijgend in de jaarwedde hadden verdisconteerd.
Ovetigens stond een gedeelte van de raad onwelwillend tegen
over de verlichting. In de polder, waar meestal de meerder-
heid deY' leden woonde, zo niet allemaal, want de IIwijsheid"
woonde ;n die tijd temidden van de 11klaai", liep men toch
·ook niet in de sloot!
.En dan nog, om 8 uur was het bedtijd en het straatlicht,
hoe flauw dan ook, hie1d menigeen langer van huis dan nodig
was met al de gevolgen die hi erut t konden voortv1oeien.
De beste dag voor de lichtontsteker was 1 januari.
Dan.ratelde of hakkelde hij zijn berijmde en verrnaarde
nÎeuwjaarswens af, welk tempo in verband stond met de
zoveelste van zijn klanten.
Bij zijn vertrek kreeg hij dan nog het traditionele zi1-
verstukje. It Was een rijke dag voor hem en voor zijn gezin.
Maar IS Avonds was het gevaarlijk om er met de leer op uit
te trekken, nog te meer als er veel wind stond. Dan was
het maar goed, dat hij volwassen kinderen had. Hij kon dan
vroeger dan gewoonlijk naar bed en hoorde de klok geen acht
uur luiden. En mocht hij geen nageslacht hebben om hem
te vervangen, dan sprong er wel een goede buur;n de bocht.
Niemand nam hier aanstoot aan, want kermis en nieuwjaar
waren voor velen een vrijbrief om dubbel te zien en
achteruit met hun klompen aan, de woning binnen te sloffen.
De ontvangst was niet altijd even hartelijk ...

(A.M. )
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De vragen rubriek
Heel fijn was het om zo kort na het overnemen van de vra-
genrubriek verschillende antwoorden op vragen binnen te
krijgen. Momenteel is er nog een kleine voorraad aan
vragen, maar nieuwe vragen zijn nog steeds van harte
welkom.
Zullen we daarom maar snel van start gaan met de
volgende vragen?
70. Jacob Stuurstraat, begraven 31-8-1798 te

IS Gravendeel, huwt Lijntje Pieters de Jonq , ged.
Strijen 18-11-1753, overl. 's Gravendeel 23-05-1807.
Gevraagd: hun kwartieren.

71. Bastiaan Cornelissen Niemantsverdriet, huwt
14-5-1702 te Klaaswaal Lijntje Bastiaansd van Es.
Gevr. Hun beider kwartieren.

72. Pieter Arisen de Geus, J.M. van 's Gravendee1,
huwt 9-9-1759 Dubbeldam Geertruid Andries Munter,
ged. Dubbeldam 5-4-1739. Gevr. Nadere gegevens
van Pieter en zijn kwartieren.

73. Pieter Teunisz. (van der) Sloot(er), geb. te
Mijnsheerenland, ondertr. Papendrecht 2-6-1668 met
Aagje Jansz. Multum. Gavr. Nadere gegevens.

74. Bastiaan van der Sloot, geb. te Mijnsheerenland
huwt 5-11-1724 Mijnsheerenland met Marigje Andriesd.
Hoogwerf, geb. 1701 te Mijnsheerenland. Gevr. Zijn
voorouders en kinderen uit dit huwelijk.

75. Jan Slooter, geb. 2-11-1793 Westmaas, zoon van Cornelis
Slooter en Neeltje Monster. Gevr. event. echtgenote,
kinderen uit dit huwelijk en gegevens van de echtge-
note.

76. Bastiaan Slooter, geb. waarsch. te Rhoon, overl. 23-11-
1795, huwt 23-10-1740 te Heinenoord met Trijntje
Cornelisd. Groeneweg, overl. 9-5-1786. Gevr. Hun
beider voorouders.

77. Thomas Vol1aard, overl. 18-04-1740 Westmaas, huwt
Angenietie van de Beek. Gevr. Hun ouders.

78. Mosis Vol1aard en Maaike in It Veld krijgen 30-11-
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1822 te Strijen een kind Willemijntje. Gevr. hun beidervoorouders.

79. Cornelis Vol1aard, geb. 17-11-1870, huwt Jacoba Josina
leenhouts, geb. 24-12-1869. Zij hebben te OUd-Beijerlandgewoond. Gevr. Hun ouders.

80. Adrianus Pietersz. Koenen huwt 7-6-1768 te Raamsdonk met
Catharina Jansd. Zijlmans. Hij zou uit de Hoeksche
Waard komen. Gevr. Nadere gegev~ns van dit echtpaar.

81. Arij Jaspersz Donk, zoon van Jasper Cornelissen (van
den) Donk en Marrigje Pieters Visser, was gehuwd met
Neeltje Cornelissen van Turnhout. Herkomst van deze
persoenen onbekend. Gevr. Nadere gegevens.

82. Gerrit Jansz. van Kaam, ged. 13-12-1671 Cil1aarshoek,
mogelijk zoon van Jan Teeuwe van Caem, was gehuwd met
Gijsbertje van Rijen (van Reen). Gevr. Nadere gegevens.

83. Jan Jansz. Hoogmoed, j.m. van Batenburg, wonende te
Oud-Beijerland, huwde voor 1763 te Piershil met Maria
Brandt. Hij is een zoon van Jan Hoogmoet en CameliaJansen. Gevr. Nadere gegevens.

84. Barend Dirksz. Goch, alias de Smid, huwde 20-2-1700 Heer-
jansdam met Teuntje leendertsd Hofland. G2vr. naderegegevens.

85. Op 22-1-1623 huwt Wil1em Joppen, j.m. van Heinenocrd met
Neelken Huijgen, j.d. van Pernis. Gevr. Voor- en naae-slacht van dit echtpaar. ~

86. Op 24-2-1669 werd in Oud-Be ijarland attes t , a.fgegeven
aan Pieter Ar; sns om elders te huwen met Aegje En;ebrechts
van der Sluijs. Op 7-11-1673 hetrouwde de br~idGgo~
te Rotterdam met Aagie Jaccbsd Tugg~.
Gevraagd: Voor - en nageslacht van dit echtp:ar.

87. Pieter Leendertsz of Lourensz. van der Bijl, J.M. uit
West-Barendrecht huwt 1-5-1706 te Barendrecht mat
Pietertje Willems van Lier, god. Ridderkerk S.9.1C85.
Gevr. Maer gegevens over dit echtpaar.

88. lourens Jans van der Bijl, gehuwd met Cetrien Jarlsd.
1650/1651. Getuige:Ariaentie Roudijn uit Strijen.
Gevr. Gegevens over dit huwelijk en kinderen hieruitgeboren.
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89. Cornelis lourensz van der Bijl, gehuwd 30-11-1636

met Pietertje Cornelisd. Getuigen Marigje en Martge
Polanders en Aert Cornelissen. Gevr. Meer gegevens
over dit echtpaar.

90. Jan lourens van der Bijl uit Barendrecht, gehuwd
met Adriaantje Cornelisd. uit Ridderkerk 11-1-1604.
Gevr. Meer gegevens over dit echtpaar.

91. Pieter Willems van der Bijl, geb. 5-6-1744, overl.
27-2-1804 Goidschalxoords gehuwd 5-5-1776 met
Jannigje Tuinder uit Mijnsheerenland.
Gevr. Nadere gegevens over Jannigje Tui nder , geb. en
overl. datum.

92. ~~illem Pietersz. van der Bijl, geb. 20-1-1715 te
Ridderkerk, ondertr. 21-02-1744, gehuwd 15-3-1744
met Teuntje Wil1ems van Son. Gevr. gegevens over voorn.
Teuntje.

93. Christiaan Nootebocm, geb. 23-12-1819 Klaaswaal,
huwt met Jannigje Lageweg, waaruit 30-03-1846 te
Klaasw~al een dochter Neeltje.
Gcvr. Waar werd het huwelijk gesloten, waar en
wanneer werd Jannigje lageweg geboren en zijn er
nog meer kinderen uit dit hlMelijk geboren?

94. Cornelis van Vliet, ovl. Fijnaart. huwt 18-9-1756
Prinsenland met Teuntje Verhoeven. Zij zijn vrijwel
zeker afkorestig uit de Hoeksche Waard. Gevr. Nadere
gegevens.

95. Pieter Beversluis huwt 25-5-1755 Drimmelen met
Dingena Jordaanse, ged. 5-4-1733 Drimmelen.
Hij was afkomstig uit de Hoeksche Waard en moge-
lijk ook nog gehuwd geweest met ~Ji1hclm;na de Bci s .
Gevr. Nadere gegevens.

Antwoorden zijn binnengekomen op de vragen 46, 47, 48, 49
en 50, 64, 65, 67, 68 en 69. De antwoorden zijn inmiddels
naar de vraagstellers verzonden. Antwoorden (en nieuwe
vragen) versturen naar A.C. Bos, Berkenlaan 6, 3281 CC
Numansdorp. Vergeet niet het nummer van de vraag waarop
antwoord wordt gegeven te vermelden.
Veel succes en doorzettinqsvermoap~ in dp opnp~loo;p
!'~:;:.._.....~til UH. oe volgende keer. A.B.
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Ongelofel;jk~ na de. snelle groei van de afgelopen maanden
mochten we in de afgelopen paar maanden toch weer 36
personen inschrijven als vriend(in) van ons museum.
Van enkele personen werd het lidmaatschap helaas beäin-
digd. Oe preciese stand? Welnu, begin oktober stonden
niet minder dan 1.032, personen ingeschreven in de leden-
administratie.
Tot vriend(en) maakten wij in de afgelopen periode:
-allen van harte welkom-:
l 453 E.G.J. Blok

Stroveer 7, Rotterdam
L 359 e.J. van der Blom

Lombardkade 48c, 3011 ze Rotterdam
l 446 J.H. Brakke

Varenhof 257.3069 KD Rotterdam
HW 562 A. van Buren

Oe Laagjes 9, 3274 CB Heinenoord
L 459 F.G. Dekkers

Groningensingel 821, 6835 GE Arnhem
HW 303 P. Doolaard

Maasdamsedijk 51, 3297 AK Puttershoek
HW 560 M. van Driel en N. van Driel-Blokker
HW 561 Paardebloemstraat 2. 3286 VG Klaaswaal
L 234 H. van Duijvendijk-van Drunen

Bentinckstraat 139, 2582 SV Den Haag
HW 564 F.M. van Elderen en M.G. van Elderen-Calisch
HW 565 Brahmsstraat 12, 3281 VD Numansdorp
L 452 P.H. Glerum

Stroveer 7. Rotterdam
HW 569 E. Glimmerveen-van Overeem

M.l. Kingstraat 64, 3274 CL Heinenoord
L 447 A.H. van Ham

Bovenstraat 47, 3077 BB Rotterdam
L 457 B. Harshagen-Visset

Bloemendaal 319, 4614 CZ Bergen op Zoom
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Hw 566 D. Heuvelman

Vlietstraat 2, 3286 AW Klaaswaal
L 281 F. Hofman,

Toutenburg 59, 3328 WK Dordrecht
HW 408 G. Klein en P.J. Klein-Naaktgeboren
HW 409 Nassaustraat 17, 3281 BP Numansdorp
L 463 A. Kleinjan

Proveniersstraat 26a. 3033 CJ Rotterdam
L 461 G.H. Korte en A. Korte-van der Hoeven
l 462 West Kinderdijk 303a, 2953 XT Alblasserdam
L 460 L.A.D. Kranenburg

Mariannalaan 22, 7316 DV Apeldoorn
HW 516 L. de Man

Boendersweg 28. 3295 LB 's-Gravendeel
l 448 P. van Meggelen

Blinckvliet 15. 3214 EA Zuidland
HW 316 A.J. van Oeveren

Havenkade 4, 3266 AJ Goudswaard
HW 567 M.A. Ros en e. Ros-Griffioen
HW 568 's-Gravenweg 2. 3264 ZG Nieuw-Beijerland
L 450 mr. P.M. Schenkenburg van Mierop en M.V. Schenkenburg
L 451 Mierop- de Kat,

Rijksstraatweg 110,9756 AJ Glimmen
L 458 J. Taselaar-Nobel

Bremstraat 219, 9404 Ge Assen
L 454 W. Vols en M.C. Vals-van Zanten
L 455 Catharinaland 109. 2591 CG 's-Gravenhage
HW 401 J.C. Wessels-van Hamburg

Middelstraat 20. 3264 AN Nieuw-Beijerland
HW 518 E.M. de Zeeuw

Kerkstraat 1. 3295 BD 's-Gravendeel
HW 517 J.F. de Zeeuw

Boendersweg 5. 3295 LA 's-Gravendeel
W.B.
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H iet .~ ~. 0 halle r 1 e i - II
Op het .~blad van dit bulletin is gerepro-
duceerd aen plattegrond met bijbehorende
beschri~DB d.d. 12 augustus 1736 •. Dit l~artje
behoort tot eau ree'ks van twaalf' dorpspla tte-
gronden die een onbekende reiziger tussen
12 augaataa en , september 1736 maakte van
dorpen ea buartachappen in de Hoeksche Waard.
De bescbri~Dg die de tekenaar maakte op de
keerzijde 'Y8.nelk vel bevatten nog al eens
V&.:.'~::::::!; ::':!~;;t6:r:'.:',:ohe gegevens.

Deze plattegronden zijn bewaard gebleven in
het Matten1::m:rI'-Arehief,gedeponeerd in het
Gemeente Archief' van Bergen op Zoom (Postbus3', 4600 AA Bergen op Zoom).
Het betreft plattegronden van Klaaswual., Stri.jen,
Numansderp (hier gereprod~ceerd), Strije~-Sas,
Piershil. Zuid-Beijerland, Mijnsheerenlaftd ,
Maasdam. Sint Anthoniepolder, Heinenoord,
Goidsehalxoerd en Puttershoek.
Wij hopen in Telgende bulletins nog meer
van deze VOMet te laten zien.

W.B.
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Ons Recreatieschap biedt U:
IWt verwarmd openlucht zwembad
Lig- en speelweiden
SPMltoesteUen
Da9!lijks ruimte ~ tent of ~YIl1
Midgetqolf
Trampolines
Mini-stooten
Elec. bootjes
Tra pskelters
Vissteiqers
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Gevestigd:
Vrouwenhuisjesweg 1
Mijnsheerenland
'?~~.!ï 018~è - 1858 b.;.g. 1894


