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Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard 

le B u 1 1 e t i n april 1967 

Sedert de enthousiaste propagandavergadering van november j.l. is er 
in en ro'nd het Hof van Ass:s.::ldelft te Reinenoord een enorme activiteit ontwik
keld. Onder de energieke en kundige leiding van de heer de Rooy, geassisteerd 
door de heer Roode, de Technische Dienst Hoeksche Waard met name van de heren 
Weijers en van Aken en de jongeren van de Hollandse Maatschappij voor Landbouw, 
is een waarlijk gigantenwerk verricht. Allereerst hebben de heer de Rooy en 
zijn helpers een geweldig sloop en breekwerk moeten verrichten waarbij karre
vrachten puin, oud hout e.d. moesten worden weggereden. Muren werden weggebro
ken, plafonds verwijderd, schoorstenen gesloopt, betimmeringen weggebroken en 
vloeren opgebroke~. Bij dat alles moest de aanwezige verzameling voortdurend 
worden versleept en nader geordend. Sedertdien is de opbouw met voortvarend
heid ter hand genomen. 

Tijdens het sloopwerk door voornoemde heren en leerlingen van H.B.S. 
en L.T.S. werd door volijverige jongeren van de Hollandse Maatschappij voor 
Landbouw van aangevoerde ijsselsteentjes een vloer in de stal gelegd en voorts 
een koestal ingericht. Daarbij stelde de heer de Rooy al een deel der verzame
ling ter plaatse op. 

Ondanks al deze veelzijdige en inspannende activiteiten vond de heer 
de Rooy ook nog de gelegenheid om de Hoeksche Waarr'J "af te stropeh 11 om onze 
verzameling aan te vullen en met veel succes. Zo bezocht hij vrijwel alle sme
derijen en bracht zodoende een interessante collectie zaken bijeen vooral op 
het gebied van de hoefsmederij, waarover u reeds door middel van het Nieuws
blad voor de Hoeksche Waard werd geïnformeerd. Daarnaast wist hij Qe inventa
ris van de oude lijnbaan te Oud-Beij~rland te verwerven. 

Ook de financiële commissie zat niet stil en wist in korte tijd van 
grote bedrijven en instellingen een bedrag van f 6.000,-- bijeen te brengen. 
Verheugend was ook, dat de gemeentebesturen in de Hoeksche Waard positief 
reageerden en vrijwel allen de gevraagde bijdragen toezegden 

Ook de serviceclubs in onze streek hebben hulp toegezegd en zijn al 
begonnen hun activiteiten te ontplooien en ons metterdaad te steunen. 

De heer de Rooy en zijn helpers zijn vervolgens begonnen op de zolder 
de stands voor de ambachten en huisraad in te richten. Dit was mogelijk ge
worden doordat met de inmiddels verworven middelen hoogst noodzakelijke voor
zieningen waren getroffen. Zo werden de gehele zoldervloer en nog andere vloe
ren in het gebouw vernieuwd. Andere vloeren werden uitgebroken en met fraaie 
oude tegels en plavui.zen.belegil. De gang en de keuken werden afgebikt en nieuw 
bepleisterd, muren hersteld etc. 

Het documentatie-centrum van het Streekmuseum is zijn werkzaamheden 
begonnen met het opstellen van een vragenlijst, welke met een begeleidende 
brief aan de besturen, secretarissen, rentmeesters en vertegenwoordigers van 
alle 35 polders, 14 gemeenten, 4 waterschappen en 2 ambachtsheerlijkheden 
binnen de Hoeksche Waard werd toegezonden. In deze vragenlijst werd geÏnfor
meerd naar de plaats waar en de wijze waarop de arcuiaven en dan wel voorna
melijk het oud-archief van deze instanties is opgeborgen, welke delen van 
bijzonder belang v~or streek-, dorps- en familie-onderzoek zijn te achten 
en in welke tijdvakken een en ander is verdeeld. Bovendien werden inlichtingen 
ingewonnen met betrekking tot het raadplegen van deze gegevens, terwijl het 
aan het Streekmuseum in bruikleen afstaan van historische gebruiksvoorwerpen, 
oude documenten e.d. eveneens onderwerp van de gestelde vragen was. 

Het overgrote deel der gevraagde gegevens met toezeggingen tot het 
kunnen maken van duplicaten der inventarislijsten is reeds binnengekomen en 
anderen worden opgewekt dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen 

Een groep van drie jonge amateur-genealogen, woonachtig buiten de 
Hoeksche Waard hebben de taak op zich genomen, om de in he± Rijksarchief 
te 's-Gravenhage aanwezige archiefgedeelten uit de Hoeksche Waard 1 voorzover 



np de eerder genoemde onderwerpen bet~ekking hebbend, te registreren resp. 
te copi~ren. Een zestal jonge mensen met dezelfde hobb;,verricht dito werk np 
gemeentehuizen e,j, in de Hneksche Waard. Het geheel st~at onder leiding van 
de h8er M.Allewijn te Klaoswaal. 

Het ligt in d~ bedoeling, in de toekomst op dezelfde wijze archieven 
van kerken, rechterlijke macht, notariaten e.d. in behandeling te nemen. Het 
tntaal van de verrichte arbeid zal dan straks een aparte ruimte binnen het 
Streekmuseum krijgen en ~lke belangstellende oriënterend ten dienste staan. 

~e heren de Koning zegden toe onze collectie arren en tuigen op te 
doen knappen. 

Binnenkort hopen wij een bernep te doen op ons damescomité. Ook op het 
gehied van kled~rdracht en dergelijke kw~men weer verschillende schenkingen 
~innen. In een volge~d bulletin hopen wij U verslag te kunnen doen van onee 
nieuwe aanwinsten. 

Wij dachten er goed aan te doen, U enig inzicht te geven in de activi
teiten bij de opbouw van ons museum. Er is heel veel gebeurd en tnch staan wij 
nog maar aan het eerste prille begin. Wij hopen U in het bijzonder over de 
verhouwing en de financiële ontwikkeling op de hoogte te houden. 

Blijft ons steunen, gordt U mede aan en wi1t gehoor geven aan onze 
roep om medewerking zodra die zal weerklinken. 
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