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Inderdaad. Geld moet u
bi de b2nd hebben. BetaIiDaf.n
moet u even kunnen ~.
En daarom moet uw btftk
dicht in de buurt ~_:..
Naar de R.3bobank m,.-.;u. U
niet ver tr. fi.etsen .•.•
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lUEyWS VAR DE REDACTIE

Allereerst wenst de redactie U een in alle opzichten
voorspoedig 1967.

Voorspoedig was 1986 gelukkig ook voor ...het
Streeltnruseum,..dat het afgelopen jaar ruim 8,500
bezoekers mocht verwelkomen. Ook de col1~~j.e van het
museumwerd op nog steeds inq.rukwekkende'wijze
uitgebreid met vele grote en ~eiJ'le aanwinsten.
Elders in dit nummervindt U weer.de gebrulkeUjk's
opgave van hetgeen de laatste maanden, door cle
gOèdgeefsheid van velen. aan de collectie kon worden
toegevoegd.

Ook de belangeloze medewerking in het afselopen jaar
weer ondervonden van onze kring van meetewerkersstemt
tot diepe tevredenheid. Zonder die meet.werklng zou de
exploitatie van het bedrijf dat het mu••ua 1.
geworden beslist niet mogelijk zijn. Ben bijzondere
vermelding komt toe aan twee dagelijks aan~z1ge
medewerker.s.de heren Tieleman en Dekker. cli. de zorg
en de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden
deelden met mevrouwDekker en de heren Boe en De
Rooy. De werklust van dit Vijftal, daarin s••teund
door anderen. had het afgelopen jaar tot ••volg dat
veel achterstallig werk, zowel in onderhoud. aan
g~bouwen, terreinen en collecties, maar ook in
administratief opzicht, kon worden weggewerkt. Zelfs
bleek het mogelijk. wij meldden dit reeds in het
vorige bulletin, een grote hoeveelheid extra-werk
door de werkzaamhedenaan het dak van
Oost-Leeu~enstein. op te vangen en daarnaast, en
passant. nog enkele reorganisaties te verwezenlijken.

Enkele dagen voor Kerstmis werd ook de in 1985
~gevangen bestuurlijke reorganisatie van het
Streekmuseum voltooid. Over de achtergronden daarvan
berichtten wij U al in maart 1985 in het toen
verschenen 37è bulletin. Opzet ervan was de
bestuurlijke lijnen tussen Streekmuseum en de diverse
gemeentebesturen" in de Hoeksche Waard kort tebouden
of mogelijk zelfs nog te bekorten. een verjonging van
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het bestuur te bereiken en een betere spreiding van
bestuursleden over het eiland te realise~en. Hiertoe
werd aan aUe gemeentebesturen op het eÜand het
recht geboden. vastgelegd in gewijzigde statuten. een
vertegenwoordiger uit elk gemeentebestuur ter
benoeming in het museumbestuur voor te dragen. ~én en
ander vond al in 1985 plaats. Het nieuwe.gevormde
bestuur werd door voorzitter .mr. D. MUller terqege
ingewerkt. Het afgelopen jaar werd er dan ook vaak,
Ina.arbovenal ook intensief vergaderd. De spil van het
bestuur, voorzitter MUller, was eind 1986 van mening
dat ook voor hem de tijd was.,gekomenom na- dertig
jaElrbestu,urslidmaatschap,···waarvan vele jaren ·a16
voorzitt'ér, zijn functie neer te leggen. Dit vond op
23 december jongstleden plaats. .

Op de die'dag'gehoudenbestuursvergadering werd de
heer MUller'de grootst mogeliJkelpftoegezwaaid voor
het vele, vele werk dat hij voor de totstançlko~ing en
later het. beheer van het museumverriohtte. Bij die
geleSEmheid werd 'bij, uiteraard unaniem, benoemd tot
ere-bestuurslid van de stichting Streekmuseum.

1)(3 \Joc2'itt~01':,s11.•"!!l-':?r wer'--:, dOtJr ;:s-edragel:. (~,áTi_ {Je
hE~1 B. Ko lbac.h , burgemeester van de gemeerree
Korendt.jk , die zich naast zijn werk verdienstelijk
heeft p;ew.•.él •.').kt op'het 'gebied van è.eL:;lkloHii el} .\.,,, rn
het bijzonder op het gebied van de klederdracht .'2..;"\ de
:;,chaats5port. Wij h6pen en '78rt..r·ouw~11çtat de heer
Kolbaoh, die al geruime tijd op persoonlJjk(? ttt91.
zitting he.?ft in het musseumbee tuur-, er net als zijn
vODrg.;mgerin mag slagen de kwaliteit van het
museurowerkhoog te houden of zo mogelijk zel~s nog te
verhoi:en.

I.•'

,'\
Nauwsamenhangend met de genoemdeg~wijzigqe statuten
van de stichting Streekmuseum werd ook·bes:lqten de
Vr iendenkr ing een duidelijke organisatiestructuur te
geven, uiteraard nauw verwant en verweven met die van
de stichting St.reekmuseumzelf. DeVriendenkrlng, die
de laat,ste jaren eën vrij stormachtige groei tot de
huidige 1.200vrienden beleefde, werd daartoe
ondergebracht in een aparte stichting, die als
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doelstelling heeft het verlenen van morele en
materiäle steun aan de stichting Streekmuseum
Hoeksche Waard, alsmede het verwerven van middelen
voor dat doel, één en ander in de meest ruime zin van
het woord. Het zal duidelijk zijn dat de nieuw
gestructureerde Vriend~nltring in de praktijk zal
blijven wat ze altijd al geweest is: het instrument
om de door U beoogde steun aan het Streekmuaeumzo
effectief mogelijk te verlenen. De nieuwe
organisatie-opzet van d~ Vriendenkring DaS dan ook
worden gezien als een verbetering van het
steun-instrument. Voor belangstellenden naar de tekst
van de statuten van de stichting Vriendenkring van
het Streekmuseum Hoeksche Waard geldt dat deze -op
afspraak- kunnen worden ingezien op het Streekmuseum.

Dit brengt ons natuurlijk op het punt van cle
geldelijke verantwoording van de Vriendenkring over
1986. Dat jaar bracht U ruim f 17.000,- contributies
bijeen, terwijl daarnaast nog een badras in ontvangst
van ruim f 2.500,- (renten, verkoop 4rukw4lrk en
giften) werd verkregen. De druk- en verzendkosten van
de in 1986 verschenen bulletins bedroesen ruim
f 2.500,- <hiervoor werden 3.600 buUetine Sedrukt en
verzonden), Evenals in 1985 werd ook in 1gee weer een
bedrag van f 7.000,- bijgedragen in de
exploitatiekosten van het Streekmuseum. In lQ86
hebben we derhalve kans gezien een appeltje voor de
dorst over te houden, dat uiteraard in ka. wordt
gehouden om daarmee, zodra dit wenselijk 1., het
Streekmuseum de helpende hand te bieden.

Na dit fin~nci~le praatje kan het natuurlijk niet
anders: in dit nummervindt U weer een
acceptgirokaart annex bewijs van lidmaatschap voor
1987. Wij zouden het ten zeerste op prijS stellen -en
het bespaart extra werk en onnodige kosten- als U
deze spoedig in behandeling zoudt willen nemen. Dat
wij vurig hopen dat we in 1987 erin mogen slagen voor
de eerste keer in ons bestaan de grens van! 20.000,-
contributies te overschrijden zult U kunnen
begrijpen.
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Wij .zouden het .'erg aardig vinden .als U.daaraan nog
dènkt tijdens het invullen van Uwbijdrage over 1987 •.
Met 1.200 vrienden (en vriendinnen) moêt het toch
mogeHjkzlJ.n d.atgatvan f 3;000,- te dichten?

.' :'>

Veel genoegen met dit 'bûlletln.

TÈNTOöNSTELLINGEN
W.B.

De tentoonstellingscommissieheeftU in het vorige
bulletin slechts op de hoogte gesteld van de in het
museumte houden tentoonstellingen. Deze commissie is
door hEit algemeen stichtî.l'igsl5estuur'aangewezen:en
bestaat uit mevr!,Verhoeven-DenHartigh en de heren
Bos en Pot. Det"aak van de conrinissie ·1s het
organiseren van exposities, waarbij zowel het museum
als d.:! exposant bij een breder publiek bekend, worden.
In 1986 hebben de kanttentoonstelling en de
tekeni.ngen !!Vogels in de Hoeksche Waard" vele extra
bezoekers in het museumgebracht. '
De aaTigelmndigdeexpositie van zilveren sier'iiden én
miniaturen door mevr. Andrea van Dongeniswègèns
ziekte voor onbepaalde tijdluitgesteld. '
De <:::ommissiehoopt U via deze weg op de hoogte te
houden van de tentoonstellingen, welke i11 het 'museum
wor-den gehouden. Vlij wijzen U irf dit verband op een
verzameling merklappen, die hët museumnu uit eigen
collectie tentoonstelt.

Tentoonste llingscomllliss ie.

HISTORI8CHALLERLE F

!
Het 1:3 bekend dat hetv-aak ~hrkomt dat mèriseri,'Van-
elkaar 'gégevens overnemen zOnder ze gevè:r-'i'fieerd'te
hebben. '
Op deze manier kunnen hi:!?torische feiten voor waar
worden verteld en beschrevemt terwijl ae; "
oorspronkelijke bron niet terug te vinden blijkt.,

~.;:.,"',:, ' .
._ ..

Dhr.B.C.Trodstöntdekte zo'n önnäûwkèur1shèid"bU
zijn bezoek - een jaar geleden - aan de Nederlands
Hervormde Kerk in Klaaswaal.
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Hij wist namelijk uit een publicatie van dr. N. Vels
Heijn/ F.J(. Vels Heijn - Van der Kolk over de familie
Fonckert van het bestaan van een doopbekken te
Klaaswaal. dat in 1787 door de familie Schèlling -
Troost aan de voornoemde kerk werd geschonken.
Hij maakte een aantal foto~ van zilverwerk
(waaronder het bewuste doopbekken>.
Bij vergelijking van de gefotografeerde tekst van het
bekken met de tekst 'zoals die verwoord is in de
genoemde publicatie, blijken er duidelijk aanwijsbare
verschillen te zijn. '

We laten hier de beide teksten integraal volgen.

De Fonckert - studie geeft op bladZijde 138:

Op de ond~rzijde van het bekkep:
"Ten Gebruike van 't bondzegel des H. Doop, uit de
Nalatenschap en ter Gedachtenis van Rokus Schelling
in Leven Dijkgraaf van Oud-Cromstr1jen met
Beijerlandt bedijkt obiit 14 November 1786 oud 81
jaren 5 maanden, zijne Huisvrouw Haaltje Troost obiit
19 February 1776 oud 58 jaren 4 maanden."

En OR de rand:
"Aan de Diaconie vereert door deszelfs Kinderen als
Erfgenamen: Arij Schelling, geh. met Aelltia
Schrijver, Willem van der Stoep geh. met Kaartte
Schelling, Jan Schelling geh. met Bastiaantje
N iemantsverdr iet , Jacob Schelling gah. met LiJ§ebet
Vos, Willem Schelling geh. met Pietertie ge Jongh.
En zijn deself Kindere het eerst er uyt Gedoopt en
genaamt Barbara en Adriana, twe11nge op den 28 Meij
geboore. Gedoopt den 3 Junij 1787 in de Diaconie van
Klaas Waal. Overgegeve op den 2 Junij 1787.u

Dhr. B.C. Troost fotografeerde op 27-12-1985:

Op de onderzijde:
Een tekst gelijk aan die uit de Fonckert - studi.e.
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En op de rand:
"Aan de Diaconie vereert door deszelfs Kinderen als
erfgenamen: Ary Schelling gehuwd met Aaltie
Schr.ijver f Willem van der Stoep gehuwd mét Maartie
Schelling. Jan Schelling gehuwd met Bast1aantje
NiemansverdriE:~t,Klaas '.Schell~ng gehuwd.met Jannetje
de Koning. En zijn desalf Kindere het eerst er uyt
Gedoopt en genaamt Barbara en Adriana. twelinge op
den 28 Meij geboore, Gedoopt den 3 Junij 1787 in de
Diaconie van Klaas Waal. Overgegeve den 2 Junij
1787 ,"

De vraag rijst nu: Hoe dit verschil in tekst te
verklaren?
Hebben de 3'\.:.teurs van de studie de tekst ove,rgenomen
uit een of andere studie zonder het gegeven op
waarheid gecontroleerd te hebben of hebben ze hun
tekst zelf op het doopbekken aangetroffen ~n
overgenOffi€n?

In het oerst.e gevtJ.l zi.jn e:' LOg :wee moge1 iJKhedar ...,
a. De tekst is in het verleden v'~rkeerd overgenomen,
b. De tekst was de oorspronkelijke tekst, maar het
doopbekken is vervangen door een nieuw met een iets
afwijkende tekst.
Dhr. Troost acht dit laatste niet waarschijnlijk.

Wie geeft ons licht. in deze zaa .ti'
A.M.

1-1:USEUM-CON~:ERT

De Ctllturele Kring van de Hoeksche Waard organiseert
al vele jaren concerten in het Streekmuseum.
Deze museumconcer-tenonderscheiden ziCh van de andere
concer ten , die de Culturele Kririg organiseert. door
de speciale sfeer die daar altijd heer:st. waardoor
musi.ci en publiek altijd weer t3rug kvnnen, kijken op
een bijzondere plezierige concertavond.
Heeft ij belangstelling en wilt U ook eens zo'n
museumconcert bijwonen. dan is daar in dit seizoen op
Vloensdag25 Maart 1987 de gel~genhe?-dvoor.

r
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am 20.00 hoopt het ARIBL-KWARTET op te treden, dat
bestaat uit David Crane.:fluit; Richard Wolfe, viool;
Julie Barnes. altviool en lzuru Saita, cello.
De toegangsprijs voor ~Ut concert bedraagt 1 5,-,
Voor kaarten en verdere inlichtingen kunt U zich
wenden tot de secretaris van de Culturele Kring,
Mevr. K. Kegel-Henstra. Zinkweg 119. 3262 BB
Oud-Be1jer~nd. telefoon 01860-13343.

KKH~
NIEUWE VR IBlIDElf

In het afgelopen kwartaal is de vriendenkring met 22
vrienden gegroeid. De vriendenkring kan zich hierdoor
gesteund weten door in totaal 1.209 vrienden/
vriendinnen. Via deze weg heten we alle nieuwe
vrienden nogmaals welkom.'
L 203 B.C.S. Barendreoht.
L 219 A.A. van Bezouwen-Cats,
L 520 J.M. Biesbroek,
L 289 M. Boertje.
L 206 G.G. ,Brllndwijk.
L 210 L. van Dijk, •
HW 194 C. Fortuin,

Vlaardingen.
Alblasserdam.
Ridderkerk.
Zwijndreoht.
Sliedrecht.
Voorburg.
Xaasdam.

HW 202 W.C. Fortuin-Smits,
L. 298 K.C.A. Hommel,
L 314 D. 't Hooft,
HW 102 P.H. Hu1sert,
L 93 A. Kaliepaard,
L 184 G.J. Mas~,
L 204 W.; van Pel,

Kaasdam.
Zwijndrecht.
Le idschendam.
Numansdorp.
Ridderkerk.
Nieuwerkerk a/d Ijssel
Heemstede.

L 252
L 282
1... 270
L 271
HW 155
L 225
HW 142
L 555

L.A. vanProoije, Arnhem.
C. Rienstra-v/d Jagt, ZwijndreCht.
Dhr. en mevr. B,. Smouter-van Diggelen,
Rotterdam.
G. Staketee.
T. Turfboer.
C. Visser.
W. van Vliet.

Klaaswaal.
·s-Gravenhage.
I s-Graven<:ieel.
Zeist.

Red.
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DE VRAGEHRYBRliK

)
)

De belangstelling voor deze rubriek blijft nog stêeds
levendig mede dankzij de bereidwilligheid van
vrienden en vriendinnen om mee te werken door elke
keer weer soms verrassende antwoorden aan te blijven
dragen.
Door wederzijds gelegde çontaeten warden mede
hierdoor vaak mooie vorderlng~n gemaakt bij het
onderzoek naar ons voorgeslacht.
Daarom danken wij ook nu weer alle 1nzende~ van
antwoorden voor hun belangel~ maar zeer
gewaardeerde medewerking.
Hierdoor was het mogelijk om de volgende vragen weer
geheel of gedeeltelijk te beantwoorden-, waarvan een
paar die al enkele jaren geleden gesteld werden. dus
geduld werd nog beloond.
Vrij volledig werden beantwoord de vragen No.
32-141-203-204-217-218.
Gedeeltelijk: No. 200 betr. Smoor, 221 betr. Sint
Nicolaas, 223 betr. de Groot.
Nu de vragen. Een paar hiervan gaan wel ver buiten
onze streek, dat is natuurlijk niet onze bedoeling.
Vragen moeten in principe betrekking hebben op of een
aantoonbare relatie hebben met de Hoeksche Waard.
226. Gevraagd: Overlijden van hartje Dekker, dr. van
Pieter en Cornelia Dekker. Zij is de 2e vrouw van
Hermen Snaayer geb. Puttershoek 4-10-1761, tr. aId,
25-5-1798. Vermoedelijk overleden tussen 1800 en
1806.

]

227. Gevraagd: Geboortedatum Lijntje Schippers. dr.
van Bastiaan en Jannigje van Bezooyen. Vermoedelijk
tussen 1'760 en 1765. (1770 schoolgeld bet.).
Zij huwde áls j.d , Puttershoek: '8-11-1789 met Herman
Snaayer en 'overleden aldaar 2-4-1796.
228. Gevraagd: Gebbortedat~ (ong.1859 Kaasdam) van
Teuntje Kleynendorst dr. van Jan en CQI"nel1a
Schi lperoort.
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229. Gevraagd: Geboortedatum ong. 1785 's-Gravendeel
van Johannes Aartoom zn. van Teunis en Annigje
Vlasblom. Hij trouwde als j.m. te Puttershoek
16-5-1809 met Fijgje Snaayer.

230. Dirk Everts v.d, Berg. j.m. van Ridderkerk geb.7
trouwde aldaar 30-5.,.1654 metSuzanna Pieters Penninck
geb.? Gevraagd ouders enz. van beiden.

231. Geb. omstreeks 1725 te Nieuwe Goet: Johannes
Ridel (.Jan Godlob) of Rietel gehuwd Amsterdam
27-4-1753. ouders overleden.
Wie zijn de ouders? Graag verdere gegevens van deze
familie. r

232. Neeltje van de Heuvel, geb. Brandwijk 22-11-1713
dr. van Jacob Jacobse v.d. Heuvel en Sijchje
Gijsberts Slot (tl'. 1-3-1710) Neeltje tr. (wanneer?)
Bast. Claasz. Bek <zie vraag 200),
GC7r;~~,~è aanvulling van de~e gege':eDS

233. Gehuwd te Delft 29•...12-1714 Roulandus Piaters
Parree en Agniet Berlijn. Komenzij uit de Hoeksche
Waard of waar elders?

234. Jacobus Opperé (Oppero of Opperen) was omstr.
1735 gehuwd met Sybilla van AaLst. Kinderen in Den
Haag gedoopt. Waar komt Jacobus vandaan'? Gegevens
gevr. over dit echtpö.ar.

235. Heynàrik Cornelis Reedijk geb. Poortugaal,
trouwt Maassluis 24--8-1698 Annetje 'Willems de Vogel
geb. Maasequis. Gevraagd aanvullende gegevens.

Antwoorden en nieuwe vragen worden weer gi!l.arne
ontvangen ten n.amevan:
V.Eeedijk, Boomdijk 45A, 3286 LDKlaaswaal.
Ook antwoorden op vragen uit vorige bulletins blijven
welkom, wat blijkt uit dankbare reacties van de
belanghebbenden. U doet er hun en. ook ons veel
plez ier mee.

W.R.
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DEDIALECTRUBRIEK

De bekende en voor ons vertrouwde voorzitter van de
diafectgroep de heer Jan den Hartigh heeft gemeend
zijn functie beschikbaar te moeten stellen om plaats
te maken voor een jongere kracht. Gelukkig blijft hij
actief deelnemen aan opze voorbereidingen voor het
Woordenboekvan het Hoekschewaardse Dialect.
De heer Den Hartigh was van het eerste uur in de
geschiedenis van ons Streekmuseum. Het bestuur van
het museumheeft daarom gemeend, bij het neerleggen
van zijn voorzittershamer, als blijk van dank. hem
een passend geschenk aan te bieden in de vorm van een
ingelijste pentekening van het Hof van Assendelft.
Deze tekening is tevens een herinnering aan het
nuttige werk waarmee hij al die jaren heeft
bijgedragen in het functioneren van ons museum in de
streek en ver daarbuiten. Zijn plaats Is inmiddels
med.emet. Zijn volle instemrl1ing ingenomen door ons
groepslid de h~3erChris den Boer. die enthousiast
tracht vaart. te zetten aan de totstandkoming van het
genoemde Woordenboek.met medewerking van de hele
groep. maar in het bijzonder van de heer P.W.de
Zeeuw, die hiervoor bergen werk verzet.
Van de hand van de heer De Zeeuw brengen wij deze
keer een reeks gezegden, die geen plaats vonden in
onze boekjes met H.oekschewaardse vertellingen; in het
dialect, maar die hier dagelijks gebezigd worden en
die wij daarom onze Vriendenkring niet willen
onthouden.

Zoo schöon as zullever Zöö gaar as butter
zöö zeuiver as goud zaö zout as brijn
zoo krom as'n zekel zoo graas as'n bezem.
zöö maeger as'n hout. zoo tam as' n kn1jn.

Zoö arm as.te mieter zaa stijf as'n balk
zoo bang astn scheet zaa moe as'n hond
zoo trouw as'n hond zoo zacht as ferwêêl
zoa kaal as'n neet. zöa nat as stroni.:..
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Zöö lek as'n mandjie
zöö zwaer as lööd
zöödröög as hop,
zöö bangaste dööd.
Zoo mak as'n~chaep
zoo vet a.s'n slak
zoo scheel'as'ntoeter
zoo teut as' n doedelzalc.
ZoO oud as Meth,usalem
zoo zwartas~nyor
z ö ö dê.ö f as' ~ k.wart~l
zoo dro6gas'n ,:por.
ze6 koud as'nstêên
z ö ö vast as I n hui,.s
zoö rap as'nvlöo
zoo arm as'n lis.
zaB blauwastelucht
as'n bikkel ZÖö hard
zoo geel as saf:fraan
as te nacht zoqzwart.
Zöo zuur as'n haainst
zoo gAêl as'n peer
zoö dik as'n pad
zoo sterk as'n beer.

Zoo taaoi as geelhaer
zöo gezond as'n.vis
zoo goor as'n dwaall
zöö h,elderaspi's.
z.öö reçht as'n kaers
zo~:.dol as'n etièr
zöo.gaail as JÛ1n.
z6ö. dö ö d as' n pier.
Zö~ glad as'n ~el
zöö d~cht~s'n pot
zöö .vals·as r-.Oet
as'n mi,spel zoö rot.
Zöo dun as'n ~aiblaechie
zeö licht as'n veer
zöo röod as'n kroot
z66 bruin as teer.
Zoo leui as'n verreke
z66 koppeg as'n ezel
z66. bitter as gal
z ö ê ba ng as' n we.zel.
Zöo groen as gras
zoo dor as Suntereklaas
zn kont
zoö wit as'n doek
zöo fijn as gemale
poppestrc:mt.

slotzang; ZÖ.ç s\;hpr .as'n kikker
zö6~~sselijk asin kat
zoo slap as'n vaetdoek
a:s'" gespoge spek zoözat.

W.R.
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AANW INSTEm:

Ook de laatste maanden weer veel voorwerpen, die de
museumdeur als gift passeerden.
Het'gereedschap werd aangevuld met een haarhamer. een
bocr-onder-dae l, langhanddra1:'.:Lboor.l:akbijl,tientands
lange hark, pootspaatj~, figuurzaagmodel. oud model
bahcoeleutel, grof model ijzerzaag, een kleine en een
middelgrote houtzaag. alsmede een complete kist met
oud snijbrandgereedschap.
Verder kregen we voor de bakkerij, een graanschep,
beschut tdeegverdeler. koekjesvormen, bakblik met
beschuitvormen en een graanmolentje.

Ook kwamen er tal van losse voorwerpen
binnen, zoals: Schilderijen van een
Zuidhollands echtpaar in klederdracht,
broodschieter, 1 pak surrogaat koff1e,
2 Droste-blikken, famil1e-papieren, een
leuke miniatuur hoefstal. een
spijker-eg. een tas, zaadontsmetter, 2
prenttekeningen in een lijst, een
Keulse inmaakpot, kleine
gegalvaniseerde gieter, prikslede,
thee-zet-tafeltje met gasaansluiting, 2
uileborden, drijfriemen, b1ezenkoffer,
gebloemde schoudermantel met fluwelen
kraag,'bijbeltjes, een tomatenhobbel,
een kinderspel uit 1935, een penhouder,
div. plakboeken o.a, over de gemeente
Dordrecht, een zeer oud sigarenkistje
van V1ktor Bugo, een eerste
dag-enveloppe met de Watersnoodzegel
van 1953. Van de laatste losse
aanwinst, n.L. een wetplanltjemet
zandbakje ziet U hier links een
.tekening,die onze illustrator J. van
Koten voor ons vervaardigde.

De OranJehuisverzamel1ng kreeg een'uitbreiding: met 2
vlaggen, een wimpel, een Oranjesjerp, een lampion en
een vlag n.a.v.de inhuldiging van Koningin
Wilhelmina.
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GenealogH~n kwamener 0..•.•_ :met betrekking tot de
families: Maasd~m.van Lieburg. Breesnee. de Bruijne.
Abbenbroek. Klein. Slooter. Hoogewoude,Schipper. van
Eijmeren, Verkerk. Kwa,kernaat, Dirkse, de Geus.
v.d.Vorm, Schalkoort, Lamme,de Best. Polet en du
Faijen.
Terwijl PR"dit gebied ook jaargangen van de
Nedêrlahd~e L~$uw,Jaarboeken van het Centraal Bureau
voer Genealogiè en Genealogische Tijdschriften
Kennewerland werden geSChonken.

Zoals U ziet waÎ"'en. d,it
die we in de afgelopen
hetgeen" we ten zeerste

zeeiuiteenlopèndê voorwerpen,
periode hebt>ei{'gekregen, '
op prijs stellen.

K.R.
WATDE KRANTENZEGGEN

i .~ r.::

In het onderstaáhdeari:;Ü~el kunt U'lezen hoe ~a.n.de
Oudendijk bij StrlJén onschuld 'wordt gestraft.,
Februari 1924.
"Dezer dagen gebeurde hetb~}een15~woner van den
Oudendijk, gelukkig, in !tb.8Zi~ van electrische
verE',~bt tng van woning en schuur. d<,,,.t één zijner
1~,;11~~':"~i:;; brak. in 'd~::'''l ::,?,+'" 1 .' ::' ,. '~"i ·'.::d ;.r!"} ',~ <,./."c·'
kra~!lCeeh (haac dE-( gole:dü;3 ,l'..i\..J:'> ..>\>ZOCJlTlt, !t'OCê",t hij
er n e~\l\'bgierig ev",maëJ-n ;C:;'3D. VE; thét gevolg, cia t
hij \;resEdijl,:cT.s t"'''-''~c: .,0.< \;,!'t,-::nd wa~,r d::
klë.p,JanrJaan k"o~mmOf>"';,tÇ~::1 SnEe, di," in 2'.lJ"'-
on:ruiddellijke nabijl.leid s:ond 't ontgplden. Een
flinkG por begelejd door"" • H;3,t"lU niet b~"pç,,,,:'ri
lief,,,,lijk klonk uit 's •.;;;.rlS mond, was zijn di?el.Toch
kwamhet onzen wêlwat vreemd voor, dat het beest. zoo
rustig stond teetèn direct nadat hij <de boer) tegen
den grond geslagen was. En zoo kwamna eenig denken,
de man op't idee, dat de aanraking met den draad hem
den schok had gegeven.
OischoÖn ditmaal alles goed afliep, diene dit
voorvalletje, overigens niet geheel van humor
ontbloot, ter waarschuwing van alle aangeslotenen.
Aanraking metelectrische geleidingen is
levensgevaar 1 iJle!"
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Tot slot nog een artikel over een gebeurtenis aan de
Oudendijk. waarbij een verdere toelichting, overbodig
is.

JuÜ 1924.
''Zoo komen snoepers te pas!
Knechts van een landbc;luweralhier, hadden al eens
opgemerkt, dat een bediende van een graa~ndelaar.
als hij koren bracht inde schuur van hun meester,
getracht had, bier te drinken uit een vaatje, dat
daar voorde hooiers lag. Dat zouden ze hem eens
afleeren!
Toen ze de volgende week den wagen zagen aankomen.
verborgen ze zich op het hooi in de schuur, juist
boven het vaatje. In spanning wachten ze af, of le
weer dorst had. En werkelijk! Loerend keek hij rond,
of niemand hem zien zou en zich alleen Wanend, pakte
hij een flesch en begon te tappen. Wie beschrijft
echter zijn ontsteltenis, als hij plotselng gestoord
wordt door een stroom water, die boven van het hooi
gesmakt wordt met emmer en al. Bleek en ontdaan,
kletsnat, letterlijk en figuurlijk. Natuurlijk hebben
de knechts. een onbedaarlijke lachbui gekregen.
, Beide artikelen zijn letterlijk uit het Nieuwsblad'
overgenomen.

PJP.

Op de volgende en tevens laatste pagina van. dit
bulletin, ziet U een tekening van de eerste steen van
de "Greupmolen". Deze steen dateert, uit 1707 en is na
die afbraak van de molenromp aan het Streekmuseum
geschonken.
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Ons Recreatieschap biedt U;
Het verwarmd openlucht zwembad
Liq-en speelweiden
Speeltoestellen
Daqelijks ntimte voor ttnt of caravan
Midqetgolf .
TrampoUnes
Mini-sc:oot.n
Elec. bootjes
Traplkelttn
VlSIteiq"rs

. 'Roeibawrmrrlurul'

Gevestigd:
Vrou.wtBhu.isftswet:J 1
Mijnshaerenland.
Tel. 0(. 'Ol856'~1858 b.g.I·1894


