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NIEUWS VAN DE REDACTIE

Vroeger was er een radio-rubriek waarin als slagzin se-
bruikt werd 'wat groeit en bloeit en ons altijd weer
boeit'. Thans zou je kunnen zeggen dat er een museum is
waarvoor datzelfde opgaat, en wel ons eigen Streek-
museum Hoeksche Waard. Die groei komt to't uit:tng in de
hierna volgende rubrieken 'aam~insten I en 'nieuwe vr-ren-
den', maar ook in de bezoekcijfers van het museum. Laten
we hopen dat hetzelfde over enkele maanden ook gezegd
kan worden van de door U bijeengetH'achte contributies,
waarmee immers zoveel belangrijks in stand wordt gehouden.
De bloei is onlangs gebleken toen bet eerste boek van
de werkgroep dialecten Hoeksche Waard, onder de titel
'Hoekschewaardse vertellingen, een dozijn dorpsverhalen
in dialect' verscheen. Op 26 oktober jongstleden was het
zover: de presentatie van het eerste exemplaar Vin ge-
noemd boek. In aanwezigheid van de werkgroep dialect,
het bestuur van het streekmuseum, uitgever Jan Robbemond
en zijn medewerkers en ver-tegensoor-dagers van de semeen-
ten op het eiland en van het Water'schap de Groot. Waa!'d
werd door de voorzit ter'van de werkgroep dialect t de
fleerJ. den Har-t Igh, het eer-st.e exemplaar aanseboden aan
dijkgraaf P.S.D. Overwat.er , Alom ver-d lof toegezwaaid
aan de ver-antwoor-deLt.jke werkgroep, die na vijt'tien jaar'
onderzoek Em Lnverrtar-Lsat.te nu in staat 1s de ver'zamelde
kennis en gegevens in boekvorm uit te geven. Eveneem:;
eendui.dig waren de geluiden dat de volgende publicatie
niet opnieuw vijftien jaar op zich mag laten wachten. _,
Gelukkig garandeerde de wer-kgroep dat dit niet zo hoef t
te zijn, omdat er voldoende materiaal VOOl' volgende pu-
blicaties voorhanden ls. Zelfs i4erdde hoop uitgesproken
binnen enkele jaren bet lang verwachte 'woordenboek nm
de Hoeksche\tJaardse dialecten 1 uitte geven.
Lof wer-d eveneens toegezwaaid aan de 's-Gravendeelse
uitgever, de heer Jan Robbemond9 die het geesteskind van
de werkgroep had uitgegeven en van wie gehoopt mag worden
dat hij in zijn fonds l"uimtegereserveerd houdt voor
andere dialect-publ:i.caties.
Een waardevol initiatieftomdat daarmee immers een stuk- I
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je regionale cultuur-geschiedenis op een verantwoorde
wijze wordt vastgelegd en voor een breed publiek toegan-
kelijk wordt gemaakt.
De heer Robbemond bood het museum de originelepenteke-
ningen aan die de heer Dirk Stookermaakte voor het
boek van de werkgroep. Een waardevolle aanwinst, die on-
getwijfeld onder de aanwinsten van het museum elders
in dit bulletin zal worden genoemd.
Deze tekeningen worden tentoongesteld op het entresol
van het documentatiecentrum van het museum. Diegenen
onder U die op het boek intekenden en te kennen gaven
dat zij het boek zouden afhalen kunnen dus meteen van de
gelegenheid gebruik maken de originele tekeningen te
bewonderen. Mocht U niet hebben ingetekend op het boek,
maar wel een exemplaar willen ontvangen, afgehaald bij
het museum kost het boek f 25,--, per post f 28,50.
Tenslotte willen we niet nalaten de werkgroep dialect
van harte geluk te wensen met het boek.
Veel genoegen met dit 36e bulletin. W.B.

HISTORISCH ALLERLEI
Wanneer we de bulletins van de laatste tijd doorbladere_n,
bemerken we al snel, dat we daarin een belangrijke plaats
hebben ingeruimd voor het dialect van 'onze' Hoeksche
Waard.
Een paar keer hebben we een deel afgedrukt van de lezing
van de heer P.W. de Zeeuw. Hij nam ons mee op een tochtje
door de streek.
Nu echter de volledige tekst hiervan ook is opgenomen
in de bundel Hoekschewaardse vertellingen", zullen we
hier volstaan met te verwijzen naar deze prachtige uit-
gave. Toch treft U in dit bulletin opnieuw een stukje aan
in ons eigen dialect. Het is geschreven door Chris den
Boer uit Goudswaard.
Wie VOlgt dit voorbeeld?

"Zêê maar een verhaoltie."
,Nou motte jullie wete, da'k gebore bin op de Korendaik en
da'kker nou nog steeds weunt. D'r kenne d'r nie veul meer
van m'n leeftaid zegge dasse in de bestee gebore zain,
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nou ik wel en toch bin'k nog maer vaifendertig jaere
oud. Ik heb bai die beboorte dan gelukk.ig nog een
baoker gehad en gêên nieuwferwesse kraomverzurgster.
Dien baoker was .een vrouw Groenenberg, Koos de Kapper
z'n moeder. Koos zelf die knip nou nog zelf op Piers-
hil. M'n vaoder werkte in die taid nog b~i de polder
en dan mostie deur boere betaold worr-e , dus hai kreeg
nie al te veu1. Tusso doende bin'k zeker niedin weelde
opgegroeid. Wa'k wel nog weet, lSt da'k met m'n vaoder
meemoch as klain ventjie naer dIn hoogen daik of d'n
Ouwendaik astle daer mos werreke. Die wege die deur de
polder en over de dalke 1iepe waer'e a11emel in onder-
houd bai de polder. Maor tt leukste van alles was toch
azzie ts zaeteressaeves met je vaoder mee mach naer d'n
hoek. Nie lang hoor, want je mos op taid naer je nest
en je vaoder moch ok nie zoo lang wegblaive van je moe-
der. 0 je wou nog effe wete, waer d'n hoek was. Nou
die ister nog ,steeds. Dat is die brêêje tl·apvoor I t
ouwe posketoor recht voor de Durpstraet. Daer stonge
ldere zaeterdagaevend un hêêlenh60p manne bal mekaar
te praote en teg1aikertaid olieneute te ete. .•A
Nou dan hoorde je wat. Bel. bel, wat is daar' in de loop
van de jaere een berg onzin)':oitgekraand. Vooral asse
over vroeger begenne , dan was 't hekke gauw van den
dam. Eén verhaol is lIlealta1d balgebleve en dat ging
over Aoi de leugenaer oit Baierland. Zo'n man die dat
vertelde dee dat dan ok in tt Ba1erlaans, want d'r
zatte toen al meertoalege mênse bai oons·op durp, zonder
dasse deurgeleerd hadde. Aoi de leugenaar mot zoo roim
de voor d'n oorlog geleefd hebbe en hai het ok 1n
dienst gestaon.Zoo vertelde die dan, dattie op wacht stong voor 't
palais van Willemina. Juliana was toen nog maer een
k1ain kind. Nou was de koningin gewend om iederen
ochend een endj1e t~ gacn loope met Juliana. Volleges
Aoi zee Willemina dan iederen ochend tegen d'r dochter:
"Ju1iaentjie, geef ome Aei is netjies een handtj1e" en
dan ginge ze weer deur. Op een anderen ochend ginge ze
met z'n drieê oit rale, Wi11em1na, Ju1!~a :n prins,
Hendrik (een beste vent volleges een hoop mense die t
kenne wete op durp). Toen zee Willemina tege Aoi ;
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I! Aei, we gaen een daeggie oit, kaik jai een bietjie
naer de boel, de thee saet op 't lichie en de segare
staen op de schoorstêên1aais".
Nou azzie dan tege zoo 'n man zee, da je d'r niks van
gloöfde, dan kreegie de wind van vore, want as iemand
dat zoo vertelde dan mochie as klaine jonge daer nie an
twaifele.
Het m'n opa mClcl:1ik altaid mee op zaeterdagaevend naer
din hoek aster concert vlasvan de mez tek, in die taid
stong DEm Aerend d'r'nog voor'. Toen wasset al een lust
naer- zêê t n dtregent te katke ,
Jaa, 't ken raor loópe in de wereld. Van m'n laegere
schooltaid kan 'knie zoo gek veul, her-Innere , maor een
paor dänge wel. D{ weet nog , öa I k deur de juffrouw d 'n
twêêden dag, da'k op school zat naer de mêêster wier ge-
stuurd, omda'k al leze kon voorda'\{ op school kwam. Deur
de ander kinders wierie dan angekeke, afdaje 'n wonder-
kind was. Ok weet ik nog, dat den dominee op school kwam,
Dat was iedere dinsdagochend~ Ik zat op de openbaore
school namelijk en daer gaf die man iedere dingsdagochend
een soort kattekesaossie. Hij vroeg toen es een keer, wie
of dat d'n ouwste mêns was. Nou toen zee ik, dat dat van
der Pligt was, want die was een paor daege eerder 100
jaer geworre. Toen mos dien dominee toch ok w~l effe laGhe
en hai hettet laeter op 't hoisbezoek tois an m'n vaoder
en moeder verteld. Maor intusse zat ik met un rooie kop
in de klas.
Op de zondesschool hebbik ok nog gezete. Dan mozzie een
versie lere oit je hêêd en een teksie. Voor dat versie
kreegie 3 punte en voor teksie 2. Je kon dus iedere zon-
dag 5 punte verdiene. En wie de mêêste punte had, die
kreeg 't dikste boekie met de korsemes. Nou hadde wai
Aorie Klain as oppasser en overhoorder en die was om te
koope met Autodroppies. Je mos netuurlek wel wàt kenne,
maor azzie es een keer gêên taid gehad had om je verssie
of je teks1e te 1ere, dan gavvie Aorie twêê Autodroppies
en dan haje toch je punte voor 't boekie binne.
Nou rai Aorie met de melk op 't Sl01ss1e en de Zezai.
In d1e taid waere d'r ok nog kleine boerties, die met
paerde reeje, zoö as Dirk Janse en Maert van der Linde,
dat wee'k nog goed. En toen reeje d'r toch al zat trek-
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kers. Maor die paerde waere toch veul leuker. Nae hal-
lef vier azzie oit school kWam dan ginge we nogal es
stiekem voetballe op de voetbalwai. Die lag op een
gorssie achter de griend van Ampt en dat liep 's
Herfstaie nogal· es onder wao ter vano1t de haove. D'r
liepe schaepe op om 't gras kort te houwe. Dan kwammie
om een uur of vaif tols hêlemel nat van't zwêêt en
onder de schaepestront. Ik heb dan ok hêêl d1kkels op
m'n weerlander gehad van m'n vooder. Nou da'k zoo an
m'n tiende jaar gescharreld bin ommebebai, schai ik
d'r maar es een hortie oä t , Missctlien t1ep ik nog wel
es zoo'n endjie.

(A.H.)

VM4 DE PENNINGMEESTER--

Wij maken U erop attent dat in dit bulletin de accept-
!;:l.rokaartvoor het jaar 1985 werd bijgesloten.
nE'ze girokaart wordt aan alle ingeschreven vrienden en
,!t'iend1nnen toegezonden -- dus ook aan diegenen onder
:J die intussen hun bijdrage voor het nieuwe jaar al
nebben overgemaakt -- omdat de controlestrook ervan
geldt als bewijs van lidmaatschap.
Wij verzoeken U vriendelijk uw bijdrage voor 1985 zo
spoedig mogelijk op onze rekening over te maken/ te
storten.
Voor alle duidelijkheid: de minimum-bijdrage is f 10,--
per persoon, een maximum kennen we niet ••.••••• l

W.B.

t
\'.
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DE VRAGENRUBRIEK

Heel hartelijk dank voor het inzenden van zo'n achttien
antwoorden en reacties.
Het is momenteel zo dat er een kans van één op drie
bes taat, om een antwoord te ontvangen. Het zal nf.e t
altijd een antwoord, maar wel een hint Zijn om een
vastgelopen onderzoek voort te zetten.
Nieuwe vragen zijn nog steeds zeer welkom.
(Het correspondentie-adres is Berkenlaan 6, 3281 CC
Numansdorp.) .
Hier volgen dan de nieuwe vragen:
152. Laurentius van der Veld, zoon van Lolmo van der

Veld en Tannetje van der Burg. Van Laurentius is
bekend, dat hij een zuster Anna had gehuwd met
Jacob Harel. Laurentius van der Veld is van 1707-
1729 predikant te PiershH. Hij is geboren 1678,
gehuwd met Anna de Crocq, uit dit huwelijk zijn
zeven kinderen bekend.
Gevraagd: Waar en wanneer is Laurentius geboren.

153. Comelis Hitzert en echtgenote Lijntje Luijendijk
en drie zoons W1l1em, Huibert en Gerrit, welke
kinderen te Zuid Beijerland geboren werden van
1828 - 1835.Dit gezin emigreerde in 1849 vanuit
Zuid Beijerland naar Noord-Amerika. Bij navraag
kwam de naam Hitzert niet voor rond 1849 in de
staat Iowa in de U.S.!.
Gevraagd: Gegevens van nazaten van dit echtpaar.

154. Klaas Pietersz. Kruijthof, geb. 4- 2-1698 M1jns-
heerenland, overl. 22-12-1751 Strijen, zoon van
Pieter Kruijthof en Marijtje Ar1ens de ('t) Jong,
huwt 21- 9-1749 Westmaas, als weduwnaar van Lijs-
beth de Recht met Lijsbeth Cool.
Gevraagd:Wie zijn haar ouders en waar is zij gebo-
ren en overleden.

155. Engel Kruijthoff, geb. 15- 2-1697 Mijnsheerenland,
overl. voor 10- 7-1724 Strijen huwt le 3- 5-1722
Numansdo~p met Bastiaentje Pieters Blaeck.
Gevraagd: haar moeder, waar en wanneer 1s Bastiaan-
tje geboren en overleden.



-8-
156. Engel Kruij thoff geboren 15- 2-1697 Mijnshee r'en-

land huwt (als weduwnaar' ?) Leentje Sijmens Sorg-
drager, mogelijk dochter van Sijmen Ariens en
Maria Ariens Raach
Gevraagd: Waal" is zi.j geboren en haar ouders.

157. Maaeuwis Ar1ens Kruijthof geb. 25- 3-1685 huwt 119

22- 9-1709 te Barendrecht Marijke Groenedijk,
huwt 2e 4- 7-1728 te Barendrecht Neel tje van Sijl.
Gevraagd: Gegevens van beide echtgenotes.

158. Jacob van den Berg, geb. ca. 1811 te Delfshaven,
zoon van Johannes van den B(~rg en Kaatje Akkers-
dijk, huwt Clazina van Doorn, geb, ca. 1800, zij
overl. 13-12~·1866 Dubbbe l dam,
Jacob van den Berg was hout zaagïnnl.enaar teOud.s-
hoorn, Alblasserdam en Dubbeldam.
Gevraagd: Kwartieren van zijn ouders en gegevens
van haar" haar ouders en waar zij gehuwd zijn.

159i. Dingeman Verbaas, waarschijnli.jk gedoopt te Spij-
kenisse, huwt 30-11··1701 Oud Beijerland met ánnetje
Jans Molenaer. Getuige: zijn vader Arie Claesz.
Gevraagd: Doop en voorges Lacht van Dingeuian verbaaa.

160. Bastiaen Adr'laens (v.d.Caa) van Ocsb-Barendrecht.,
huwt 11- 9-1633 Bar-endr-echt , Lijntje Ger'rits van
West-Barendrecht.
Gevraagd: Dopen van hun kinderen en voorouders van
Bastiaan en Lijntje.

161. Hendrickje Maertens, weduwe van ,Job Willemse, her-
trouwt 25- 5-1665 Heer-janadam Fr-anck Wilmsen van
de Nes.
Gevraagd: Ouders, geboor-tepraat.s en datum van Job
Willems en huwelijksplaats en datum.

162. Willem Joppe Meuzelaer gedoopt 30-10-1659 Heer-jans-
dam, zoon van Job Willemse en Hendr'ichje Maertens.
In 1685 neemt hij van de secretaris van IJsselmonde
geld op voor zijn zuster Arijaentie Joppe.
Gevraagd: Met wie wa.$Willern Joppe gehuwd.

J
1

- 9-
163. Willem Joppen huwt 22- 1-1623 te M:î.jnsheerenland

met Neelken Huijgen.
Gevraagd: Kinderen uit dit huwelijk, geboorte-
plaats en datum.

16l.i. Pieter' Ariens huwt als weduwnaar van Aegie Ingel-
brechts 7- 11-1673 te Rotterdam Aegie Jacobs Tugge.
Gevraagd:Kinderen uit dit huwelijk, geboorteplaats
en dat.um,

165. Pleun de Heer, bouman te Goudswaard, gehuwd met
Hendrtka van Douveren, lieten hun kinderen dopen
tussen 1839 en 1846, waaronder Arie de Heer gebor-en

16-11-1842 en gedoopt 4-12-1842 te Goudswaard.
Gevraagd: Uitgebreide infoffnatie over Pleun, zijn
zoon Arie en hun nageslacht.

166. Te Zevenbergen werd gedoopt 5- 3-1662 Benjamin
Claesz. EeLant , zoon van Claes Jana ~elant en Lau-
renske Barends.
Gevraagd = Is er aanslu.:itl.ng te vinden met Jan
Eelan ts , die 1595 woonde in Maasdam•

Tot zover- dus de vragen. De binnengekomen antwoorden
hebben betrekking op de in de vorige bulletins gestelde
vragen 4,5,22,52,118,120,121,122,124,125,126,
127, 129, 135, 136, 142, 146 en 150.
Dit was het weer' deze keer'. In spanning wachten we op
Uw reacties.

(A.S.l-

Om de hoeveelheid werk en kosten, die aan de vragenru-
briek is verbonden beter in de ha~d te houden, leek het
de redactie bet.er om een paar regelS op te stellen:
1. De vragensteller dient per vraag f 2,50 aan post-

zegels blj te sluiten, i.v.m. administratiekosten.
Deze kosten worden gemaakt om de vraagsteller, het
antwoord of react.i.e toe te sturen.

2. Een lezer,die antwoord wil ontvangen op een reeds
eerder' beant~oorde vraag, kan dit toegestuurd krijgen,
als hij of ~J.j! dit schriftelijk vraagt en daarbij
f 2,50 aan postzegels bijsluit.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid, de binnengekomen ant-
woorden op het museum kosteloos in te zien.
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WIE, 0 WIE

kan en wil tijd vrij maken om onze archiefafdeling de
helpende hand toe te steken?
Veelal gaat het om sorteerwerkzaamheden, advertenties
uitsorteren, kaartjes op alfabet leggen en meer van dit
werk.
Er dreigt een grote achterstand te koruenen dat is zeet"
nadelig voor de vaste kern van vr'ijwilliger's,die elke
zaterdag het huidige kaartsysteem bljwe!~ken.
Gevraagd wot"dt nu een aantal mensen, die wat tijd wil-
len steken in de inhaalmanoeuvre, die nu op touw gezet
wordt. Het is geen ingewikkeld werk maar er gaat wel
wat tijd inzitten. Maar ••••• vele handen maken licht
werk. Zo was het vroeger tenmtnate , Dat kan nu toch
ook nog ? of niet soms ?
K~~, pak die telefoon, draai 01862 - 1535 en geef U op.
Vrienden, en dan natuurlijk echte vrienden helpen el-
kaar, Ja toch?
Alvast bedankt voor' het telefoontje.

UIT DE KRANT
B"ct Nieuwsblad voor de Hoekacne Waard en IJselmonde
)ubliceerde niet alleen "nieuw" nieuws, maar ook "oud"
nieuws, zoals U kunt lezen in onderstaand artikel
m,b. t . het onderwijs te Strijen in de Fr'anscne Tijd.
"Opz Iener-van het lager schoolwezen in deze Waard,
zijnde het derde district, is sedert 1806 de weleer-
wa.arde heer G. van Kootent wonende te Dordrecht. Op
het Dorp is sedert 3 Juni 1780 als schoolmeester in
functie Hubertus van Duijn, die tevens gepatenteerd ls
als landmeter; zijn traktement bedraagt f 138 ; hij
heeft een inwonenden ondermeester, Marcus Gerard Boer-en,
die alleen gepatenteerd is als schoolmeester. Meester
van Duijn berekent zijne inkomsten op f 630 's jaars,
waarvan echter het bedrag voor kost en loon van den
ondermeester af moet, dat hij stelt op f 300, zoodat
er voor hem f 350 overblijft. Maar hij heeft vrije wo-
ning in het schoolhuis, dat het dorp van de kerk huurt
voor f 165 's jaars. Het schoollokaal wordt in den
winter verwarmd met stoven, die de kinderen meebrengen

-î"l-

of van den meester huren. Andere verwarming is~danks
den aandrang van den heer onderprefect en van den school-
opziener nog niet aangebracht en schijnt ook niet
mogelijk. Ook is de vergrooting van het lokaal niet
nood1g; al is het in den winter een weinig overvuld, in
den zomer- staat het bijna ledig. Het aantal] eer-Lmgen,
over 52 weken omgeslagen, bedraagt 50 jongens en 40
meisjes. SC!Jo::lgeld 1t stuiver per week; VOO]' wie scbr-I j-
ven 2 stuiver;;; voor wie daarenboven cijferen 3 stuivers.
Bedeelden gra cfs, wegens he c traktemen t ,
Te Str'ijerwa~ is scnooï.aeester-Hendr'Lk van M,üsen seder',
1 Hel 1805, tevens gepatenteerd aï.sscboenmaker-, Trakte-
ment; ujt de dorpskas f 30. Aantal leerlingen 12 jongens
en 20 meisjes. SchOOlgeld 2, 3 en 4 stutvei-s gevende
per we'ak 3 gulden en 10 stuäver-s , Geen vr-f.j e wontng ,
T3 MookhoE-}kis Päe ter-Verrtjp den 19 Maart 1812 beg-onnen
senoot te houden. Hij heeft ook patent als scnoenma'cer-,
Traktement :lS f 30 per jaar. Hlj is zonder t.rakt.emer.t
begonnen. Geen vrije woning. Schoolgeld 2 en 3 stuiv3rS.
Aantal leerlingen 17 jongens en 5 mE;isjes, in totaal op-
leverende f 2-10 's weaks. De schoolmeesters buitenaf
verkeeren ln bekrompen omstandigheden. Voor schoolbeheef-
ten van 3!"':ne kinderen besteedt het dorp jaarlijks f 1T.
H. van Duijn wordt dikwijls in zijne rechten verkort door
b1jschooltjes, zooals er onlangs weer gehouden werden
door Gijsbert Boer en de vrouw van Arij Kolders.
De Fransche taal wordt hier niet onderwezen. Plerre Louis
Magenat, die zich hier in 1799 als Fransch schoolmeester
wilde vestigen, kon geen enkelen leerling krijgen, al
sprak de toenmalige municipaliteit (gemeentebestuur) te
zijne gunste.
De Maire en Leden van den Municipalen Raad bekleeden
hun ambt eershalve. Het traktement van den Secretaris
bedraagt f 500, dat van den Gemeente-ontvanger f 50
ts jaars. De veldwachters genieten elk f 200. Aan chi-
rurgijns en schoolmeesters is altijd overvloed geweest.
De predikant Petrua La~bertus Jacobs heeft een jaarlijksch
inkomen van f 1050.

(P.P.)
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NIEUWE VRIENDEN

Dit mag misschien niet de aardigste rubriek zijn om
te lezen, het samenstellen ervan levert toch elke
keer weer veel genoegen op. De reden daarvoor ligt
voor de hand: de snelle groei van de groep mensen die
het Str-eekmuaeum een warm hart toedr-aagt , We willen
U niet in spanning houden wat betreft de aanmeldingen
van de laatse maanden: Op 19 november stonden niet
mlnder dan 1.125 per-sonen ingeschreven als vriend (in) •
Sinds augus tus meldden zich 36 personen als 1 Ld , ter-
wijl door opzegging van het lidmaatschap en door' over-
lj.jden 8 lidmaatschappén ve rvIeIen ,
Tot onze vrienden kunnen .;1.j voor-taan rekenen ~
Dhr. en mevr. J. Arendse
Andromeda 3
3297 VA Puttershoek.
Dr. Ir. C. Baar-s
Arboret~mlaan 13
61~3 ED Wageningen
P. Bervoets
Cijnsland 8
3271 VB Mijnsheerenland
C. Biesbroek
Brederodehof 34
3341 VB Hendrik Ido Ambacht
A. den Boer
Bernhardstraat 1
3274 AB Heinenoord
H. van Bokkum
Haadhuisstraat 9
3299 AP Maasda'Yl
R. van der Boom
Rotterdamscheweg 50
2628 AM Delft
R. Boot
Mr. Tripkade 51
35?1 SW Utrecht

HW604
HW605

L522

HW447

L509

HW189

HW319

L513

L504

T.L.J. de Haan
Leyenburg 18
2641 ME Pijnacker
P. van der Heiden
Damstréiat 65
3319 BC Dordrecht
Aug, Jacobs
Moerkerkersteenweg 275
8310 Brugge 3
België
H.L. Kats
KorteIaan 7
3771 HS Barneveld
N. Kleijberg
Velweg 20
8011 BG Nunspee t
P.A. Kok
Slotboomstr-aat 128
3082 GP Rotterdam
A.P.C. Kraak
Neptunusstraat 42d
3204 XL Spijkenisse
M.J. van 't Kruijs
I. Evertslaan 56
6814 JK Arnhem
B. Kuperus-Moeys
Kometenlaan 64
3721 JV Bilthoven
P.L. van der Linden
Dr. Schaepmanstraat 13
5151 CH Drunen
A. Oliemans
Robbensingel 10
3064 LP Rotterdam
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L523

L514

L107

L50'{

L505

L518

L520

L5'l5

L516

L517

L283
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L370H.J. Overwater-Eland
Amstelwijkweg 26
3316 BB Dordrecht
J.J.J. Overwater~Janse
Lokkenstraat 16
3295 VB 's-Gravendeel
J. Poldervaart
Van Onselenstraat 16B
3081 XG Rotterdam
Altine de Reus
Vuurbaken 21
3262 LJ Oud-Beijerland
P.R. Riedijk
Molend1jk 26
3286 BH Klaaswaal
Fr. de Ruiter'
Ebkreek 4
3206 HC Spijkenisse
A,J.H. Schreeuwe
Lumanstraat 60 II
1075 RD Amsterdam
B. Schelling
N. van Puttenstraat 27
3267 AN Goudswaard
Nr. A. Schep
Zinkweg N5
3264 LK Oud-Beijerland
W. Snel
Sablnastraat 29
3264 VE N1euw-Beijerland
W. van der Staay
H. van der Staay-Stip
Pruimendijk 13
2988 XM Ridderkerk

HW402

L378

HW314

HW439

L519

L512

HW81

HW184

HW242

L510
L511
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T.D. Verbagen
Cabbeweide 64
3273 XK Westmaas
G. van Vuur'en
Kl inkenberg 13
4904 FT Oosterhout
H. Wiebes-Ver'hagen
Molenaar 1
Open Waard, Kamer II-7
3262 DE Oud-Beijerland
P.A. van Wouwe-Verhagen
Van Gaesbeekstraat 4
3273 AZ West~aas

Hw236

L521

Hw311

H'\lJ324

W.B.
AANWINSTEN

De aanwinsten:
Koper-en rookstel, onderdelen van een straalhouder (
Brandweer), 2 wissel bekers + een br-andweer-ar-eh Lef', di v 0<

kaarten uit .•.1940, pos t.zak * gebee ldhouwde _:3 tenen l<,QQ~_.-- - ---._-----,"---- -~-~
van een gevelmonument, tegel ploegende boet', gc'"'y~J.§1::_e..(~JL-
sê:"l1'ool te-'f'ut tershoeï{~ peps tafeHjeJ beN§lt'-~~(·}--[Jte€:nt

fropereri- tabak,sdoos;·--hoi.:lt~ál-sCilrijfmetibeI tj e, kol~nha)L+
·sci}op·~-'kolenzeei:;-;·-klooste"nop v-àri he~ '~oo-t,"airg~~slok
tfLîi.j vèstêTn~-50 Îmrtlrt:egeü3:3s ui t de 18i;:~e-e-ü\>l~ .;lood,:·

;,"c' "-."> '1t-J"-e'-'- v'-e'~g'-'l"-e" - ,nr., j;:-' }Tib···"'ho:·reil d .,] ~n I.;j',,,-- '-FTJ" 1 .e "1"'b-= r""" t-
l'o-<i.,Lh,é, __ . __' '~,,_ ,v ,•.j.~~,~_u _,-':::".:_~, " !y;",'-). A_,t..},.,l __,1., ~!, _ ",:J~~,,"\.-

- -!.3iel:;-,-teel-.k~astmet--lange.·steei~-foto--met i1~j3tje varl
Ä::3n-'-klompèniiiäkér uit -,strIJën; -·z'\>üngelspanen en katr-cl.-
- -- .....:"'..,..~._..klEimt ZW§:r'~glê.YE::J~f.(:ttLdi(á~tJ<t~_!lgegeverÎs. ..'":de "biezenhand~;;l te Putter.'shoek.--·------···---·-·--
Ver~dei:;-kI~eg;6rl\~ed_:_fv-:-j aai~8al1genv-an kran ten o. a. ui t
periode 1945-J916'Ii§!~tJ~ieiJ.\.l$litiiLyoor de Hoeksewa~rg;-~~
KE'r"l:blad"voór' de N-H kerk Hoeksche\;j"iá:r'd; ',s van
fllnEon,'- de Telegraaf,Nleuwe Rotterciamse kr'@tt. een _zeer'
ïi~~ebI'~Td~~yÎ~i!,~aiTI~tt[g-=-rar!li!J.e-êl~v~F[r1~èr~t~esL .Î~~!!§iI.Z;flK_
A.D. var. StN.lten PU~~X'~!}()E:kJ89.~ILkleüme encyc.Iopedfe ,
'petY';lscfiàal€je";- kèul ae pot, rookar-t , t band afnemers, div.
gemeenteLt jke poli t.ie ver-er-derungen \11t de HoekseneWaard
4 keuvels, ijzer met gouden kr-ul.ï.en, koperen plooj.enklem,



-16-
boeken over bouwverordeningen, wegenverkeerswet, grote
boor met machine.
We kregen verder een steen met het jaartal 1651 van een
oprijbrug uit 's-Gravendeel, enkele jaargangen van het
blad Spiegel Historial 1966-1984, ansichtkaarten van
's-Gravendeel en Strijen, voorr'aadblikken, popje, ver-
duisteringslamp, boekn, sigarenkoker, kinderhandschoentjes,
naaibenodigdheden, bonnen uit de 2e Wereldoorlog, 011e-
kacheltje, horlogekettinger;,boekjes over div. Hoeksche
Waardse kerken n.a.v. Kerkepad van de NCRV, bretels,
lottospel, spelletjesboek, kant en garen, 1ge eeuwse
relszak. , presenteerblad met op de achter-kant, sigaren-
bandjes, boek over klederdrachten in Nederland, zwar-te
ondermuts , 2 glazen inktpotten, wass t.amper-,kinderspel-
letje, fototoestel, het boekje "Dokter's en DorpenII,
genealogie van Strijen en genealogische aantekeningen
betreffende de families Tol, Hoekseweg, Kindermaker,
Hoek, Goud, van der Hoek en van der Heijden, div. jaar-
gangen van het.genealogisch maandblad "Ons Voorgeslacht"
pikhouweel, en de pentekeningen, welke zijn vervaardigd
voor het boekje "Hoekschewaardse Vertellingen".
Dit waren de aanwinsten bijgewerkt tot medio oktober'.

K.R.
Uit de krant

Was het schoolgeld in de Fransche tijd voor een ieder
versenillend: ook de begrafeniskosten waren voor een
ieder verschillend.
Eene eiken bekleede kist f 40. Onbekleed f 34. Best gre-
nen 1, duims f 17. Dennen 1~ duL~s f 10. Dennen a duims
f 7-10. Gemeen f 6-6. doodgraver: van bezitters van eigen
graf f 3: voor zerk oplichten en grafmaken f 2-12: voor
een graf in de kerk 1ste klasse f 4-12, 2de f 2-12. Een
kind 1n de kerk lste klasse f 2-8, 2de f 1-4. Op het
kerkhof: een volwassene 18 stuivers, een kind 11 stui-
vers. Dragers naar believén.
Daarenboven zijn er begr-aï'enäar-echt.enaan de dorpskas
te betalen: 1ste klasse f 30, 2de f 15, 3de f 6, 4de f 3.
Voor ongehuwden en weduwnaars en weduwen zonder kinderen
betaalt men het dubbele. Armen alles gratis.
Dit artikel vormt een onderdeel van het feuilleton,
Strijen (1795-1813), dat is gepubliceerd in 1913. p.P.

• 0., .eoreati •• chap biedt:
Bet .erwar.d ope.lucht zw••bad
Li«- •• apaalv_ido.Speelt ••• telle .•
DaeeliJk. rui.te voer t.at

o~ cara'Y&.
JUd.etC8lt'1'rlUlPol:l.e.Hi.i-.o ••t.r.
electr. 'boot"••Trap.o.lt.r.
Vi ••teicer.
R••ibote •• erhaar

..,.SnoD.
Y\r..,.IIImi •.s•• .., •• 1 --- Nij••IIl•• roa1a1lcl
..1. 0285' - 18,8 b•••C. 1894


