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tot haar voorgaande welstant gebragt. Waarop wij ons
ganselijek verlaatende sullen wij niet naalaaten Godt
te bidden dat het Hem behaage Uw:Hoog:EDe nog lange ten
besten van Vaderlants kerke en in het bijsondervan sijne
Heerlljckheeden in een gewenste gesontheijt wil bewaaren,
en met allerlij Segeningen bekroonen, dit wenschen van
herten, uijt naam van de Magistraat en Kerkenraat Uwe
Hoog EDes

HISTORISCH ALLERLEI
Ditmaal'willen we in onze rubriek (Historisch Allerlei)
enkele stukjes opnemen, die we al geruime tijd geleden
ontvingen van H. v. DuiJvendijk v. Drunen uit Den Haag.
Het ene stuk betreft een brief aangaande predikant
Carolus Pijl uit St. Anthoniepolder.
Het andere is een interessant verslag van een kerkelijke
vergadering.
In de Nederlandsche Stad- en Do~pbeschrljver door L.
van Ollefen (uitgave 1793) lezen we dat st. Anth.polder
niet erg gelukkig is geweest met zijn predikanten: In
1698 was aldaar Predikant Carolus Pijll, die na slechts
zes jaren dienst (dat is in 1704) "gedeporteerd" werd.
Met gedeporteerd zal wel geschorst bedoeld zijn. In
ieder geval was het voor het dorp een ramp om zonder
predikant tezttten, daarvan get~igt het schrijven van
Ger-eghte en kerckeraedt aan de A~achtsheer in <+ 1704.
De brief luidt:
Hoog Edele Welgeboorne Heer.
Den beklagelijcken toestant van Uw:Hoog:EDes heerlijck-
heijt van Anth.Polder dringt ons onse toevlugt nogmaal
tot Uw:Hoog:EDe te neernen, en gedienstig te versoeken,
dat het Uw:Hoog:EDe tog mogte behaagen, eijndelijk
eens met ontfarrninge op ons neder te slen, en door
Uwehoogwijse directie te besorgen dat dog de saake van
onzen predikant Carolus Pijl ten spoedigsten mogten
werden afgedaan, dewijle anders door sijn langer af-
weesen de kerk en armen ganselijek geruineert wert, bij-
sonder in dit aanstaande wintersaisoen, als wanneer de
ringhpredikanten de kerk dickmaals sullen laaten leedig
staan" gesien deselve reets al over de 150 rijsen ge-
duerende de suspensie van onzen predikant ledig gestaan
heeft, waaruijt Uw:Hoog:EDe wel kunt besluijten dat aan
de eene sijde de menschen uijtsteekent moeten verwildert
werden, en aan de andere sijde wij buijten staat ge~
bragt om de veelvuldige armen, die door het sterven der

ouders seer toeneemen, van behoorlijke leeftogt
te besorgen. Wij sullen dan met verlangen te gemoete-
sien, dat UweHoog EDe order stelt dat sijne Heerlijck-
heijt niet ganselijck wort verdorven, maar die quijnen-
de plaats door het herstel van onsen predikant, wederom

Verpllgte Dienaare en Onderdaanen.
En dan tenslotte het verslag van de kerkelijke vergadering
waar wel zeer belangwekkende zaken werden: besproken op
26 december 1641.
"Kerckel1cke vergaederinge gehouden den 26 Decembris 1641
des naemiddachs begonnen met aenroepinge van den naeme des
Heeren ende geeljndlcht met dancksegginge.
Is binnen gestaen Jan Dirckss versoeckende dat de geboden
soude mogen opgeschort worden die Bastelaen Corneliss ende
Inge Huijchen te saemen hadde vermidts seeckere houwelich-
sche beloften geschlet tusschen hem ende Inge Huijgen tot
welckers bevestlnge hij seljde Inge Huijchen hem gegeven .
te hebben tot gedachtenisse van haere beloften eenen neus-
doeck ende hij aen haer twee silvere naelden tot een pant
van de selfde beloften. Waer op Inge Huijgen gehoort sljnde
heeft wel beleden dat sljconsent heeft gedraechen om met
hem de houwelicke staet aen te gaen opcondltie bij aldlen
haer moeder daer- in gelieven te consenteeren, maer ont-
kendt hem doen tertijt den neusdoeck op trouw gegeven te
hebben, maar alleen om sijn sweet af te droochen a1soo hij
haer met een sleetie op het ijs reedt sonder dat doen ter
tijt van trouwe is vermaent: sij belijdt oock mede wel,
dat sij een bef met twee s11vere naelden van hem gehadt
heeft die hij haar op Pietershoecksche Kermis gaf doch
dat ter oock doen ter tijt van geen trouwe ofte belofte ls
vermaent geweest, welcke bef met de silvere naelden sij
seijdt hem weder om gegeven te hebben op Mijnsheerenlandt-
sche Kermis. Jan Dlrckss hier op wederom gehoort sljnde
heeft verclaert voor de waerheit te sijn wanneer als daer
volcomentlick gehandelt wiert van malkanderen trouw te be-
looven dat daer geen gewach is gemaeckt van die conditie
soo haer moeder dat selfde wilde consenteeren, endat sij
doen ter tijt hem die neusdoecktot een pant van beloften
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gegeven heeft ende dat hij daer wederom geseijt heeft.
houdt oock de twee z1lveren naelden ter gedachtenisse
van onse beloften opdat gij U daer mede soudt connen
verweren: dit seljt hij ongevaerel1ck over een jaer op
t ijs gebeurt te sijn. Inge Huijche wederom gehoort sljn-
de persisteert bij haer voorlche verclaeringe. Dan is
oock binnen geroepen Neeltie Bastelaenen moeder van Inge
Huijchen ende haar gevraecht of Jan Dircks haar heeft
gevraecht of sij glleft consent daer in te draechen dat
hij met haer dochter 1n den houwelicke staet soude mogen
treden, waer op sij soude geantwoort hebben, dat sij
beijde noch jong genoech waeren soals Jan Dirckss setldt
maer sij seijdt daer geen kennisse van te hebben ende
a1soo het aengezien was a1300 den eenen affiermeerde de
beloften de anderen negeerde deselfde ende elck bereljdt
was sijn seggen met eede te verstereken ende onenlcheden
meer ende meer soude groijen hetwelcke met chrlstellck
en soude sijn, soo ist dat partijen verscheijden mael
over ende weder apart ende te samen gehoopt sijnde, door
tusschen spreecken van den kerkenraet met veeele moljte
soo verre ls gebracht dat partijen met den andere soude
accordeeren opd'eese conditie dat J~~ Dirckss sou de
ontslaen Inge Huijchen van soodaniche beloften die heij
seijde, dat Inge Huijchen hem soude gedaen hebben, a1soo
deselfde sonder weten van haer Moeder geschiet waeren
ende dat Inge Huijche soude ontslaen Jan Dlrckss van
300daniche troubeloften, die hij seijdt haer gedaen te
hebben, het w~lcke geschiet sijnde met sollemneele
hanttastinge, soo ist dat sij met malkander sijn be-
vredicht met beloften van malkanderen aengaende die
saecke nimmermeer moijelick te vallen ende alles te
houden ofte het niet geschiet en waere, ende dat der-
halven de houwelicksche proclamatien en Sonedach toecomen-
de wel mogen voortgaan sooveel als Jan Dirckss aengaet •.
Aldus gearrresteerd in onsekerckelicke vergaderinge van
St. Anthonispolder,· den 26 Decembris 1641.

Cornells Cruijskercke
Benijamijn Aerriense, als

ouderlijn
Hans Pieterse Boeek ?
Dirk Leenaert van Hout ?

diaken. "
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Mogelijk zijn er lezers of lezeressen die ook dergelijke
wetenswaardigheden in ~r~h~eyen o~~dekken.
Schroomt U vooral niet om ze ons te sturen ter publicatiel

(A.M.)
DE VRAGENRUBRIEK

Sinds het verschijnen van het vorige bulletin zijn de
volgende genealogische problemen binnengekomen:
170. Arie Lugthart Crijnsz. ged. 13-10-1669 Goudswaard

huwt 10- 5-1699 Goud3waard met Annetje Wijngaard
Teunisdr. ged. 8- 9-1675 Numansdorp.
Gevraagd: overlijdensdata van beide echtelieden en
contact met personen die de naam Lugthart in hun
kwartieren voeren.

111. Johannes Pietersz van der Lof huwt 13-12-1722 Heer-
jansdam Geert je Teunisse van Holst.
Gevraagd: gegevens en kwartieren van dit echtpaar.

172. Jacob in 't Velt huwt Klaaswaa1 î2- 4-1715 Neeltje
Leenderts Coolman.
Gevraagd: gegevens en zijn kwartieren.

173. Willem Bastiaans van der Wild huwt 12- 5-1695 Oud-
Beijerland Maart je Jans Eland.
Gevraagd: gegevens en kwartieren van dit echtpaar.

174. Maaike Teunisse Stam huwt 29-12-1758 's-Gravendeel
Arij van der Giesen.
Gevraagd: gegevens en haar kwartieren.

115. Aaltje de ('t) Jong huwt 20- 3-1717 Zuid Beijerland
Hendrik Stoffelse Baars.
Gevraagd: gegevens en haar kwartieren.

176. Marijchie Verschoor, ged. 11-11-1668 Numansdorp,
dochter van Leendert en Aaltje Claas.
Gevraagd: gegevens en kwartieren van dit echtpaar.

117. Hendrik Brugman, geb. Oud Beijerland, zoon van Her-
bert en Aaltje Teunisse Roos.
Gevraagd: gegevens en kwartieren van dit echtpaar.

118. Annigje Graauw huwt 21- 4-1691 Oud Beijer1and Teu-
nis Cornelisz. Kruithof.
Gevraagd: gegevens en haar kwartieren.
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179.

180.

181.

182.

183.

Arie Cornelisz Neef huwt 4- 5-1692 's-Gravendeel
(ondertr. St. An thonlepol der) Maria Pleune Groene-
velt.Gevraagd: gegevens en kwartieren van dit echtpaar.
Hadewij Jans Verrrljp (Voorrijp) huwt 27- 4-1764
Strijen Arlj Laurens Zevenbergen. Ze Is een dochter
van Jan Arlens Verrijp en Annigje Cornelis Vogelaar.
Gevraagd: haar geboorteplaats en datum en haar
kwnrt1eren.
Jacob Jans Smits huwt 7-10-1703 Mijnsheerenland
Arijaantje Bastiaans Moerkerken.
Gevraagd: gegevens en kwartieren van dit echtpaar.
Jan Dirks in 't Veld en Marljgje Hendriks Tuk
laten in Klaaswaal 6- 8-1752 een dochter Neeltje
(later Leent je) dopen.
Gevraagd: gegevens en kwaf't1~ren van dit echtpS::lr.
Krijntje van de Nadert huwt Arij Aarts in ft Veld,
geboren te Cillaarshoek. Krijntje is geb. 1770
's-Gravendeel.
Gevraagd: eegevens en haa~ kwartieren.
Teuntje van der Put, geb. 16- 9-1796 Strijen,
dochter van Abrah~n van der Put en Jannigje KooU-
man, hUiit 13- 7-1820 Strijt::mmet Jacob van Haren,
geb. 5- 3-1786 Strijen, overl. 17- 8-1833 Strljcn.
Gevraagd: overl1jdensdntum van Teuntje van der PuL
Cornelis van 't Hof, geb. 16- 7-1810 Cillanrshoert
bouwknecht, overü , Strljen ?
zoon van Thomas van 't Hof en Pietertje We1born.
Gevraagd: overlijdensdatum van Cornelis.
Thomas van ft Hof, geb. Ci11aarshoek 5- 1-1772
arbeider, zoon van Cornelis van ft Hof en Jannigje
Alblas.Gevraagd: overlijdensdatum van Thomas.
Arie (Arij) Bollaard, geb. Numansdorp 17-12-1793,
arbeider, zoon van Clement Bollaard en Jannigje
den Dekker. Arie Bollaard huwt 1-11-1821 Strijen
met Teuntje de Heer, geb. 29- 6-1797 Strijen;
dochter van Hendrik de Heer en Magdalena Kuiper.
Gevraagd: overlljdensgegevens van echtpaar B01-
laard-de Heer.

184.

185.

186.

187.

~.~-_._--
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188. Hendrik Jansz. van Heeren begr. 30-10-1710

's-Gravendeel, echtg. Maaike van twist. Zij was
een dochter van Pieter van Twist en Margje.
Gevraagd: verdere gegevens van het geslacht van
Twist.

Hiermee is de voorraad vragen op. Stuurt U nieuwe ? want
zonder Uw problemen, is er geen vragenrubriek.
Naast de vragen is er een antwoord binnengekomen op vraag
nr. 165. Nieuwe vragen en reacties blijven welkom op het
correspondentie-adres: Berkenlaan 6,

3281 CC Numansdorp.:
(A.B.)

AANWINSTEN
De aanwinsten waren:
Een boek genaamd "Mensen In Moerland", enkele bouwteke-
ningen, boekje over vervoer in Ridderkerk, lijnzaadolie-
persje, lantaarn met smeedwerk van de kerktoren van
Numansdorp, huisorgel, fotoalbums en serie kabinetfoto's,
winkeltrommel, rollen zwart bombazijn etc., zwarte hoge
herenhoedt electrisch kookplaatje, mangelbak, naaimachine
met bijbehorende koffer, wetplank, voorraadblikken, twee
grijs geglazuurde 5 liter kannen, zeep- en sodabakje,
grote en kleine karnplonser, kaarslantaarn, zinken melk-
busje, drinkglas, bril met briletul's, bos sleutels~ vat-
kraan, gegalv. JUSlepels, pieker, houten klem voor 1eer-
bewerker, groen geglazuurde koffle- en theepot, gidsen,
sChllderijl1jstje, blikopener, krantjes etc betr-effende
Strljen, kippenvoerbak, klppendrinkbak, vulpen, glazen
puddingvorm, 2 geemal1leerde boterpotten, 2 geglazuur-
de boterpotten, gegalvaniseerde pan, biscuitblik, 4 zwarte
zitkussens voor landlauwen, stel rouwkleden voor paard,
fotolljstje-standerd, herdenklngsbordjes, kaartsysteembak-
ken, frituurpan, kruikje, boterkoeler, receptenboekjes,
kroonpennen + penhouder, vingerhoed, inktlap, keulsepot,
schoenpoetsdoos, kleine winkelblikjes, electrisch kachel-
tje, zwarte omslasdoeken, foto van de Rustenburgh te Put-
tershoek, harmonica, baaie streeprok, kloostermop D~jven-
stein, div. soorten mandjes en flesbeschermers uit een
biezenfabri:k te Pyttersboek, knipportemonnaie, plooitizer,
koperen luc~ferhouder, tekstwandbordje, enkele onbiitbor-
den, paar zwarte hoge schoenen. een paar zwarte overschoe-
nen, pistool, dolk met versierde koperen schede uit 1910
dri1fplankie yoor emmer water, grote mandfles, karnmolen:'

KR.
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-8- NIEUWS VAN DE WERKGROEP DIALECTEN
De werkgroep dialecten Hoeksche Waard heeft een nieuwe
bundel dorpsverhalen in dialect verzameld, die eind
september zal verschijnen. Hoekschewaardse vertellingen 2,
nog een dozijn dorpsverhalen 1n dialect 1s samengesteld
door P.W. de Zeeuw en gell1ustreerd door D. Stooker.
Alleen vvor de leden van de Vriendenkring van het Streek-
museum in Heinenoord ls dit boek tegeng~reduceerde prU~
bij voorintekening te bestellen. Dit kan tot de ver-
schijningsdatum - dat is 27 september - of in uitzonder-
lijke gevallen nog daarna door 21,50 gulden over te maken
op de girorekening van de Vriendenkring, 3870852. (onder
vermelding van Hoekschewaardse vertellingen 2). Voor dit
bedrag krijgen de vrienden van de kring het boek ook
thuisgestuurd.
Hoekschewaardse vertellingen 2 kost bij de beokhandel
25,- gulden, ISBN 90-70997-04-5, en is uitgevoerd in
een geplastificeerde rode omslag. Het boek is rijk
geillustreerd, telt 160 bladzijden en wordt uitgegeven
door J.M. Robbemond uit 's-Gravendeel.
De werkgroep put opnieuw uit haar rijke bron verhalen.
Deze bundel gaat een eeuw terug in de tijd en biedt een
rijk geschakeerd en fascinerend beeld van het volksleven
rond 1900. Anekdotes over bijgeloof, toveren, volksge-
neeskunst en klederdracht worden afgewisseld met verhalen
die prachtig aansluiten bij de verhandelingen over het
volksleven. Daarin worden zeden en gewoonten omtrent •
vrijen en trouwen,de bedstee, de nachtkleding, geboorte
en dood trefzeker en met groot gevoel voor humor beschre-
ven.
"Zooveul mogelijk is het mooie naer vore gebrocht.
Nareghaaid, die dr netuurlijk ök VOlop was, wier
weggelaete." JMR.

NIEUWS VAN DE REDACTIE
Zomertijd, vakantietijd, drukte in het Streekmuseum.
Aan het weer van het afgelopen zomerseizoen zat tenminste
één zonnig kantje. De overvloedige regenval was v09r vele
vakantiegangers reden hun vertier niet buiten maar binnen
te zoeken. De afgelopen maanden was het 1n het museum dan
ook lekker druk.

..-
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Erg druk was het ook op 13 april tijdens de Vrlendendag.
Ruim taChtig deelnemers waren die morgen bijeengekomen
in het naast het Hof van Assendelft gelegen H.C. Andersen-
huls waar hun een vol programma wachtte. Het eerste
onde~ddel daarvan werd gevormd door een causerie met
lichtbeelden door de heer M. Allewijn over de strijd die
in onze streken de eeuwen door tegen het water werd ge-
voerd. Na dit boeiende betoog verdeeld~ het gezelschap
zich in twee groepen die in de gereedstaande autobussen
stapten voor een rondrit langs de oudste in het oosten van
het eiland gelegen polders van de Hoeksche iJaard en een
bezoek aan het gemaal het Hooft van Benthuizen. In dit ge-
bouw bevindt zich een enorm stoumgemaal, afkomstig uit de
Rijen.:aard, zoaï s er zove Ien in de Hoeksene Waard hebben
gestaan. De werking ervan werd voor zover mogeli~k gede~
monstreerd door de heer Allewijn, daarin d€skundlg terz~de
gestaan door de machinist V~j het in het zelfde gebouw ge-
legen werkende gemaal. .
Na een gezellige lunch, prima verzorgd door ultbater J.
Schumm van het Andersenhuis, luisterde het gezelschap ge-
boeid naar een lezing van de heer P.W. de Zeeuw van de
Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard. Op de hem eigen
humoristische wijze schetste de heer De Zeeuw een beeld
van de levensomstandigheden en de daarmee samenhangende
gewoonten en gebruiken in de Hoeksche Waard rond de laat-
ste eeuwwisseling.
In de volgende koffiepauze werd de zaal in gereedheid ge-
bracht voor de vertoning van de boeiende, 40 minuten duren_
de film over de Rotterdamsche Tramweg Maatschap~ uit 1928.
Bij de ouderen riep deze film veel herinneringen op. Na
een nieuwe pauze was de beurt aan de geheel uit jongeren
bestaande cabaretgroep "Kaboeret" uit Mookhoek, die spe-
ciaal voor deze gelegenheid een Hoekschewaards programma
had gemaakt, dat erg leuk aansloot bij hetgeen eerder die
middag door de heer De Zeeuw was verhaald. De verzamelde
vrienden waren, getuige het warme applaus, vol lof over
hetgeen de cabaretgroep, bestaande uit Joke van der Eik,
Anneke van de Erve, Arie Havelaar, Leen de Jong, Tine
Schelling en Jan Schelling en hun technici Johan Hense, Co
Tieleman en Jos Vlietstra, had gepresteerd. Nadat alle
medewerkers van de diverse programmaonderdelen waren be-
dankt werd deze geslaagde dag rond zes uur afgesloten.

W.B.
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NIEUWE VRIENDEN.
In de afgelopen zomermaanden konden wij 35 nieuwe
vrienden/vriendinnen inSchrijven. Via deze weg heten wij
alle nieuwe leden van harte welkom.
HW 543 G. Beijn,

Hoofdland 5, 3271 VC Mijnsheerenland.
HW 618 M.P. Berkhout,

2de Kruisweg 8, 3261 LN Oud Beljerland.
HW 622 A. B1eaheuvel,
HW 623 G. B1eaheuvel v. Everàingen,

Schurlngsedljk 35, 3281 KN Numansdorp.
HW 616 Biesheuvel's Bloemenhandel,

Keizersdijk 29, 3291 CD Strijen.
L 532 N.J. van Dijk,
L 533 E. 't Hart,

v. Rijckevorselstraat 8, 5262 XK Vught.
HW 626 A. Ewijk,

Gravin Sabinastraat 21, 3284 AN Zuid-Be~erland.
L 432 M.F. Fortuin,

Pijperrlng 168, 2625 EM Delft.
HW 614 C. v.d. Giesen-v. Prooijen,

Nieuwstraat 38, 3273 AR Westmaas.
HW 631 Jac Groeneveld,

Tjasker 20, 3297 TS Puttershoek.
HW 611 A.P. Hagoort,

Burg. de Zeeuwstraat 20, 3281 AJ Numansdorp.
L 536 G. vld Heiden,

Dunantstraat 76, 2713 VB Zoetermeer.
L 185 A v d Hoeven,

Heesterlaan 7, 2803.BH Gouda.
HW 610 M.A. Hoogendoorn-Hoogendoorn,

Thorbeckehof 9, 3274 CP Heinenoord.
L 537 J P Jongejan,

Sweelincklaan 3, 2324 VP Leiden.
L 535 J de Kievit

Rubenslaan15, 3116 SM Schiedam.
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L 539 J K L Koch,
Grevelingen 38, 3332 VA Zwijndrecht.

HW 619 T C van Leenen,
HW 620 J F van Leenen-Groenen~erg,

Numansgors 147, 3281 HA Numansdorp.
L 500 L.R. v.d. Linden-de Snaaijer,

Develweg 9, 2995 XC Heerjansda~.
HW 607 C.B. Los,
HW 608 M.J. Los-van 't Hof,

Irenelaan 9, 3284 KH Zuid Beijerland.
L 534 N. Maaskant,

Livingstonelaan 780, 3526 JJ Utrecht.
mi 628 T. ;·1elnster,
HW 629 A. Heinster-Schutter,

MetsustrB.at 32, 3262 RG Oud Beijer18.DcL
L 32 J. Nol de Baan,

Wilde Wingerdlaa, 18, 2e03 wc Gouda.
HU 370 L. Ni6uwenhuizen-Piek,

Elzenlaan 10, 3286 XE Klaaswaal.
EW 627 Openb. Bib!. t1ijn:;hee-ctnlend t

Laan van \,'estmolen 121, 3271 SJ ~Jij!1.;;;hetH"'enland.

HW 612 Hr. en Muvr. W. flcedijk,
BH 613 Thorbeckestraat 10, 3291 BF Strijen.

A HW 615 M.A. v.d. ReedooIaard,
Woonark "Nooit GecL:.cht",
Maasda'tlsedijk,3297 AK Put ter-shoek ,

L 540 Ir. A. Rozendaal,
Ernst Casim1rstraat 3, 3136 BA Vlaardingen.

HW 630J. van Steensel,
JuI1anastraat 4, 3271 BE Mijnsheerenland.

L 486 Mr. W.W. Tlmmers,
Hon1ngerdijk 40, 3062 NW Rotterdam.

L 538 B.C. Troost
Arnhemse Bovenweg 163, 3971 ME Driebergen-
Rljsenburg.

HW 385 D M Vermoen,
Doelenstraat 52, 3271 TA Mljnsheerenland.
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L 382 M. Vermoen,

Pendrechtstraat 26b, 3082 XD Rotterdam.
HW 617 C.C. Visser-den Boer,

Broekseweg 2a, 3291 LA Strijen.
HW 621 M. Voorwinden,

Nassaulaan 21, 3297 BD Puttershoek.
L 184 M J Westdljk,

De Hoefkamp 1090, 6545 MD Nijmegen.
(P.P.)

AANWINSTEN Il.
,Houder om strijkbouten te warmen. compleet wafelijzer, I

oude schrijfmachine MIgnon, zwart gehaakte damestasjes,
gehaakte mutjes, een gehaakt goudkleurig tafelkleed
met kralenrand, bontmof, bontkragen, zwarte dameshoed,
opengewerkte damesschoenen, houten Victoria chocolade-
kist, houten kooï schaaï ,' heren-lorgnet, t1mmennansge-
reedschap o.a. schaaf, passers, kuikensboor, haalmes,
winkelhaak.
Repertorium Taxandria 1894-1943, kwartierstatenboeken
Promotheus I, 11, 111 en IV, genealogie Hitzert, Polet,
en Vroegindeweij, de Brabantse Leeuw 1952-1978 + een

. register op de Brabantse Leeuw 1-25, Mensen van vroeger
1973-1979, Ons Voorgeslacht 1946-1984, nageslacht van
Bastiaan Treffers geboren 1905, beschrijvingen Merwede-
takken beneden Dordrecht door J. van Heuren, familie-
gegevens Hogervest, van Amersfoort, Baars, Doesburg,
de Graaf, Hartichsveld, Molendljk, Mijnsberg, van SChie,
Troost, Veerman, van der Wekken, Schaap en Blom.
Verder kregen we een klein Presenteerblad, een kaart
van de Ambachtsheerlijkheld Cromstrljen, klompen uit
de tweede wereldoorlog, herdenkingsboekje Strijen 1940-
1945, een herdenkingsplaat Hoeksche Waard 1945-1985,
houten deurknoppen, sproeiton, jaargangen Nederlandse
Historiën 1978-1981', div. scor-ten textiel, div. foto's
uit Maasdam en Numansdorp, vier houten ballen van het
Folklorisch ijsspel "Sleskloten" op de Binnenmaas te
Maasdam, herdenklngsboekjes regeringsjubileum H.M .e

Koningin Wl1helm1na en H.M. Koningin Juliana, div.
boeken, o.a. geschieden1s Cromstrijen 1492-1892.
Originele uitgave van het weekblad Groot Rotterdam 1930,
schoolboeken, Insebonden jaargang van een Zondagsblad
van 1938, schoolfoto uit Oud Beijerland, beugelfles,
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herdenk1ngsboek n.a.v. het 25-jarig jubileum van Mej. .
Kamp aan de bewaarschool te Oud Beijerland 1891 - 1916,
voorraaMles "Sanatogen", kanten keuvel, muts en mahonie-
houten meubelen, bestaande uit een klein kabinetkastje, 2
tafels, 2 leunstoelen, enz. KR.

WAT DE KRANTEN ZEGGEN

Bij het begin van het nieuwe schooljaar, willen we in deze
rubriek eens stilstaan bij het onderwijs. Nee, niet bij de
veranderingen, die plaats hebben, maar gewoon naar de
werkomstandigheden en nevenfuncties van een schoolmeester
in 1815 (U zal zien dat die wel iets anders zijn dan van-
daag de dag) en naar een feestdag bij uitstek, nl. het
jaarlijks terugkerende schoolreisje.
Nt~ansdorp, 24 Juni 1891.
Hier is een stuk uit het jaar 1815, zegge vijftien.
Nederland was toen met Belgiä tot één Koninkrijk onder
Wil1em I vereenigd; Napoleon zat voor goed op S\:..Helena.
Over de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en de gemeenten .
Nuniansdorp en Klé.aswael regeerde Schout of Burgemeester
Zoutmaat , te Numansdorp pr-edfkte Domine S~1tlUtl, te Kla'w<&
waal Domine De Wilde. A. Van der Es ontving 1n beide .
dorpen de belastingpenningen; te Numansdorp werden de ge-
zonden geschoren en de zieken genezen door Pieter Pesant,
die nog tijd genoeg overhield, om zes stuks rundvee en
twee paarden te exploiteeren; en dan was er nog Arie Kroon
de schoolmeester, een man voor alles,die de kinderen onder
wees en ranselde, 's Zondags in de kerk voorlas en voor-
zong voor f 93, 's WoenSdagsavonds in den winter voor f 20
die de kronen en het koperwerk "behoorende tot den predik-
stoel 1n de kerk".schoon hield voor de somma van f 15, het
uurwerk 1n den toren opwond voor f 20, den "boom voor de
Kerkstraat" opende en sloot, de doodkleeden bewaarde en de
ingevallen graven ophoogde voor f 15; alles per jaar; die
nog daarb1jbeêed1gd tolk was en bode van de Heerlijkheid,
benevens bQude~ van drit koeien en een paard, die hem wel
goede diensten zullen hebben moeten bewijzen in zijne kwa-
liteit van landbouwer. Heeft min1ster Heemskerk van de
tegenwoordige schoolmeesters gezegd, dat zij "heele heeren"
zijn, wij kunnen.u1t de papieren bewijzen, dat de vroegere
"heel bazen" waren. Voor "meester Kroon" sidderde jona enoud. '
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Zinkweg, 21 augustus 1903.
Donderdag jl. gingen de beide hoogste klassen van de
school aid Zinkweg met hun onderwijzers met de stoomboot
Oude Maas I naar Rotterdam, om de Diergaarde te bezich-
tigen. Hiertoe waren zij in staat gesteld door het per-
soneel der school, dat met een inteekenlljst bij de
ouders en welgestelde ingezetenen aid Zinkweg is rond
geweest. De burgemeester gaf permissie ook bij eenige
aanzienlijken in de kom der gemeente aan te kloppen.
Dat was een feestdag. 's-Morgens om 8 uur in rijen van
vier gemarcheerd naar 't dorp, ging men met de boot van
9 uur onder stoom. Daar werd wat gezongen en een glas
melk gekocht. Bij de aankomst te Rotterdam regende het
nog al en waren de onderwijzers al besloten gezamelijk
te tremmen, doch de lucht brak door en er werd weer ge-
marcheerd over de Maasbrug, Geldersche kade, langs 't
Beursplein, Zuidblaak, Korte Hoogstraat, Passage, Cool-
singel, Diergaardelaan •.Toen een plattegrond gekocht en
daarna alles op gemak bekeken. Dit moet men bijgewoond
hebben om schik te hebben in zulk een tOChtje; dat was
een gelach, gegil, geroep van belang. Vooral de apen,

, de papegaaien, de groote verscheurende dieren en de
slangen vonden ze interessant. Gezwegen van nog vele
andere. Om 1 uur werd wat gegeten en gedronken. De in-
wendige mensch vraagt ook z~ rechten. De kinderen
lieten zich de melk en de kadetjes met worst heer]jjk
smaken. Na het maal weer opnieuw aan het bewonderen.
Dit duurde tot half vijf. Toen over het Hofplein langs
de Goudsche Vest en Goudsche Si~gel, het Oostvestplein
naar de melksalon van Zaaijer, waar weer heerlijke melk
met krentebroodjes genuttigd werden. Daar werden ook
reepen chocolade gekocht. Inmiddels werd het tijd om
over de terugreis te denken. Langs de Weste Wagenstraat
ging het naar de Bazar, waar elke leerling een kleinig-
heid mocht uitkiezen, vervolgens naar de boot. In de
boot wilden sommigen nog graag eens zingen, maar het
ging niet meer van harte. Ze-waren nu toch wel moe.
Allen kwamen behouden aid Zinkweg en die nog al op ver-
ren afstand van de school woonden, werden afgehaald
door één der huisgenooten.
Het was een prettig en leerrijk reisje, dat de kinderen
goed doet.
Beide bovenstaande artikelen zijn letterlijk overgenomen
uit het Nieuwsblad vld Hoeksche Waard en IJselmonde.p•p•

-15-
BESTUURSWISSELING

Na een grondige voorbereiding werd in de vergadering van
het algemeen stichtingsbestuur van het Streekmuseum van
21 me! jongstleden de samenstelling van het bestuur ge-
wijzigd. Rekening houdend met de gemeentelijke herinde-
ling van de Hoeksche Waard die op 1 januari 1984 werd in-
gevoerd werd het wenselijk geacht de lijnen tussen
Streekmuseum en de nieuw gevormde gemeenten te bekorten
en indien mogelijk de contacten te intensiveren. Ook werd
aandacht geschonken aan de deelname van de verschillende

werkgroepen van het museum aan het bestuurswel'k. Aan de
oude, n.iet geheel heldere bestuursstructuur met stemheb-
bende leden en (stemloze) contactpersonen van werkgroepen
zou dan meteen een einde komen. BijkOmend voordeel was ook
dat het museumbestuur daardoor een sterke verjonging zou
krijgen, hetgeen de continuïteit ten goede komt.
De beoogde reorganisatie was slechtsmogelijk als een vol-
doende aantal zetels beschikbaar zou zijn.Een aantal be-
stuursleden en contactpersonen van werkgroepen was bereid
hun zetel beschikbaar te stellen, waarna een aantal nieuwe
bestuursleden kon worden benoemd. Uit het bestuur traden
de volgende personen:
de dames E. Dorsman-Leeuwenburg, M.M.Herweyer-Troost,
A.P. Kooman-van Woerkom, O.M. Nell-van Spronsen, J. Ort-
van der Kloot, M.E. Overwater-Los en N. Waller-de Wolff,
alsmede de heren M. Allewijn, B. van der Bom, P. Groeneweg,
Jac.Overwater, J.A. Tiggelman, D.L. Troost en J.L
Verhoeven. Het museum is aan allen grote dank verschuldigd.
Vrijwel allen w~en bij de totstandkoming van het Streek-
museum betrokken en vormden tesamen het roer van het
museum, dat door de motor, onze d.1recteur-conservator drs.
J.E. de Rooy, werd - en nog steeds wordt - aangedreven.
Tot bestuurslid werden benoemd: de dames T.A.J. Baan-Mol,
J. Verhoeven-den Hartlgh en I.J. Wurtz-Smit en de heren
A. de Man, H.W. Nell en P.J. Pot.
Het algemeen stichtingsbestuur bestaat sinds 21 mei der-
halve ui de volgende personen:
Voorzitter mr. D. MUller (à.t.p.), vice-voorzitter drs.
J.E. de Rooy (à.t.p.), secretaris drs. W. Blok (à.t.p.),
penningmeester A. de Wilde <à.t.p.), leden: mevr. T.A.J.
Baan-Mol (namens gemeentebestuur Binnenmaas), A. de Man
(namens gemeentebestuur 's-Gravendeel), H.W. Nell (namens
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werkgroep bibliotheek-prentenkabinet). P.J. Pot (namens
de Vriendenkring), mevr. J. Verhoeven-den Hartigh (
namens de werkgroep dialect) en mevr. l.J. Wurtz-Smit
(namens gemeente Cromstrljen). Ere-bestuurslid is de
heer mr. J. Klaasesz.
Een aantal zetels (waaronder enkele t.b.v. de gemeente-
besturen) zijn nog vakant, maar zullen naar het zich
laat aanzien de komende tijd door benoeming van nieuwe
bestuursleden worden opgevuld.
In het nieuwe huishoudelijk reglement dat dezelfde ver-
gadering werd vastgesteld 1s bepaald dat onze huisvoogdes,
mevr. M. Dekker-Hordijk, en onze concierge-amanuensis,
de heel" A.C. Bos, het recht hebben de vergaderingen van
het algemeen stichtingsbestuur bij te wonen.
Wij hopen dat het nieuwe bestuur 1n staat mag blijken
richting te geven aan het beleid van ons aller
Streekmuseum.
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