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TIENJARIG JUBILEUH 

1968-:J-978 Tien jaar museum in de Hoeksche Waard. Pàs of àl tien jaar, 
daarover valt te twisten maar in ieder geval ••••••• Heinenoord heeft zijn; 
"Hof van .Assendelft 11 en kan er trots op zijn. Een kroonjaar dus en dat 
moet gevierd worde~ niet alleen in de kring van de Slichting Streekmuseum 
Hoeksche Waard maar ook naar buiten. Alle inwoners van de streek moeten 
merken dat hun museum 10 jaar bestaat 1 dat ook zij in belangrijke mate 
aan het tot stand komen er van hebben meegewerkt. Dat voor hen waardeloos 
geworcten iaken juist een museum waardevol kunnen maken. Ook degenen, die 
aog altij'd een tikkeltje:· 11drempelvreesn hebben, moeten hun angst voor die 
drempel ovenvinnen. Dan- zullen ze zoals velen voor hen helemaal onder 
de indr-uk komen en ontdekken, d;:tt een museum toch heel iets anders is 
dan ze had.d.en gedacht. 
Maar nu de viering. Op J oktober ;968 vond zoals u in ons vorig bulletin 
reeds hebt kunnën_ lezen d-e officiële opening plaats. Oktober zou dus 
eigenlijk d~ feeétmaand moeten zijn maar wat voorpret is ook leuk en 
spreiding ~ari aktiviteiten heeft zeker zijn voordelen. 
Tentoonstellingen. Om de hele streek in het zonnetje te zetten wordt er 
-te beginnen in mei- maandelijks een tentoonstelling over twee dorpen 
tegelijk georganiseerd. Een uitgezochte gelegenheid de streek en de 
eigen \voonplaats beter te leren kennen of oude herinneringen op te 
halen in :de famili·e- of vriendenkrirtg. 
Speurto6ht. ~v6o~ de school~inde~~n uit de ho~gste kla~s~n zal een· 
speurtdcht door-het ~useum in elkaar worden g~zet. Op deze wijze zullen 
ze beter met vele zaken uit het verleden geconfronteerd worden dan 
wanne~r ze.~r wat achteloos aan voorbij lopen. 
Kalender. -De ui tg ave van een verjaardagskalender met vele mooie ,inte
rieurfoto's is in voorbereiding. Zodra hij gereed is, wordt hij ten 
verkdbp aangeboden. Er is altijd wel een gerede aanleiding om tot de 
aankoop van dit ongetwijfeld niet te versmaden !!geheugensteuntje!! over 
te gaan, is het niet voor uzelf dan als cadeau voor anderen. 
Concert. .,.In .. de jubileummaand zelf een zéér bij zonder evenement voor 
de I;Ioeksche Waard. De. Culturele Raad Hoeksche \(aard organiseert dan . 
nam_~], ijk in_ samenwerking met het Streekmuseum een !!gala- concert !I in de 
Nede:r:lands .Hervormde Kerk. Een ,ensemble sarnepgesteld u,i t· leden van het 
Residentie-Orkest. komt op woensdag 25 .oktober concerteren in de unieke 
nog onlangs.· ge~estaureerde kerk van Heinenoord. Een datum om nu vast 
te note~en iri uw aaenda! 25 oktober dus! 
Tot.slot nog de aa~kondiging van een gebeurtenis die op vrij korte 
ter~ijn gaat plaatsvinden. Hoewel aanvankelijk gepland in het aar 
leek ons de Hoeksche Waard in de voorzomer toch op mooist en daarom 
speciaal voor de 11Vriendenll en hun introduces op 
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·.·ve:t:kl~ppeJ;l, de .Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Daar en bij andere 
markante punten zullen u door deskundigen bijzonderheden worden 
verteld, waarvan u tot dan toe geen weet had. Zoals u ziet alles
zins de moeite waard! 
Het programma voor die Je juni ziet er als volgt uit: 

10.00 uur ••• 
10.30 uur • 

.Ontvangst in het museum. De koffie is klaar! 

.Vertrek van de bussen 
12. 30-1l.~:.OO 
15.00 uur • 
16.30 uur • 

uur •• Lunch_ in zaal .. Kost.er te Klaaswaal 
•• Koffie- of thee~~uze 
• .Terugkomst op het Hof van Assendelft. 

. . 
De kosten bedragen f 27,50 per persoon alles inbegrepen~ W~rneer u 

. •\" 

van de partij ~vilt z:i,jn,. gelieve u te gireren op postrekening nr. 3870852 
van Vriendenkring van het Streekmuseum Hoeksche \'laard, Heinenoord. 
Wel moeten ,.;ij de voorwaarde stellen dat _wij uw storting ui ter lijk 5 
mei in ons bezit hebben. Om er zeker van te· zi·jn aan deze tocht te 
kunnen deelnemen, raden wij u aan snel te gireren, want we verwachten~ 
een flinke opkomst en het aantal plaatsen in beperkt. \ve 1vensen u een 
fijne dag mét mooi w~ei~ 

AANKOOP GROND 

Nog .voor de voor-vorige burgemeester was er ~1 sprake ge'\v.eest van deze 
grond-a.ankoop. Pas in 1977 leidde dit tot de hieronder samengevatte 
correspondentie! 

- een brief gedat:. 18.03.1977 (reL77/010~ aan het College van 
Burgemeester en \fethouders van Reinenoord lvaarin wij informeren 
na.ar de bestemming va·n het genoemde perceel. 

- een brief gedat. 06.0~.1977 v~n Burgemeester en Wethouders van 
Heinenoord, waarin zij ons het perceel voor f ~.000,-- te koop 
aanbieden. 

- een brie-f gedat.:.:@8.o~.1977 (ref. 77/029) aan Burge:neester en 
Wethouders van Heirtenoord ~tiarin wij méedel~n dit aánbod te accepteren. 

- een brief ged. 05.07.1977 van Burgemeester en Wethouders van Qeinenoor~, 
waarin wordt medegedeeld dat Gedeputeerde Staten de koopsom te laag 
vinden. Burgemeester en vlethouders doen hierbij ee:< niemv voorstel~ 

- een brief ge dat.· 22.07. 1977 (ref. 77 /0~3) aan Burgemeester en \.J'ethouders 
van Reinenoord waarin wij ons accoord verklaren met het vobrste~ Van 
5 juli '1977. 

In de transportakte vah het perceel zal echter g~~n clausule betr. een 
boetebeding voor ~ogelijke vervreemding van het perceel mogen worden 
opgenomen. 

- Naar aanleiding van een brief van 10 november 1977 van notaris mevromv 
Mr. M.F. van der Straaten, betreffende de overdracht van het perceel ten 
oosten ~ari het Hof van Assendelft, wordt met algemene stemmen de voor~ 
zitter, Mr. D. MÜller gemachtigd de acte namens het bestuur te laten 
:>pmaken. De heer MÜller krijgt tevens het recht van substi tie.· 

Op 8 maart 1978 vindt de offici~lè overdracht plaats. De heer MÜller 
kon helaas niet aanwezig zijn >vegens dringende besprekingen elderso 
De heer J. d~ 2e komparant gemachtigde gaf een· deestige toelichting 
van "conservator naar conservator 11 zoals hij opmerkte" 
Notaris Mr. M.F. van der Straàten las de acte voor, waarin o.m. stond: 
dat de 

- de edelachtbare heer Willem van 1 t Veld, bandeiende in n hoedani d 
eester Heinonoord verklaarde te hebben verkocht en 

zich verbonden te hebben in eigendom te lever aan genoemde st cht 
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stichting Streekmuseum Hoeksche \láard voor welke stichting de komparant sub 2 
genoemd (drs. J.E de Rooij) verklaarde te hebben gekocht en in eigendom te zullen 
aanvaard~p;e~n p~rc~~ltje e~i, gelegen ain de Hóflaán önder de gemeente Heinenoord, 
j(adastra~i. bekend sectie. i! 0 . nummer 157; groot zeshonderd zeventig centiaren. 
Durgameester :..~n it Véld bood v~rvolgèns op geestige 'vijzè het oude uurwerk uit .•. 
de klokicet:q~en .:ran de, Ned •. Hei-vOrmde Kerk aari. ·In' geheel Nederland zijn kerktorens 
h'et eigend'om. va'n. de. gemeeri,tèn,, vrindaar dit gebaar van Hèinènoords burgemeester. 
Da;nJ.:. zij .de goede zorgè.n van mevrou't\r Dekker 'werden de gasten vo·orzien van een 
drankje mé't eenhartig h.àpje~··NêÈii1, het ':fraaie bokaal met het 1-mpen van .de Staten 
van Il?Üand uit. 17l19. werd bij dezè overdracht niet gebruikt, dat is er alleen 
om het met d~ oge~ te be,·.Tonderen ••• Üaar ondanks de ge•rone glaasjes \>Jas het toch 
een fees.tel~jl~è bijeenlwm~t met de leden van de gemeenteraad, hun echtgenoten 
en andere genodigden. 

VERSTEEND VERLEDEN 

Als u zondags naar de keik gaat en naar uw plaats loopt, realiseert u zich dan 
eiuenlijk \v-el \v-aar u over loopt? Ik bedoel niet het door een loper gedekte 
plankier.' Nee, in sommige kerken stapt u over uitgesleten zerken. Over deze 
zerken ~il ik het:riu eens met u hebben. Wellicht zegt u: 11 Daar heb ik geen belang
.stellino voor", dan slaat u dit artikel over, maar toch ••••• 
!~è öenealooo inter·esseert zich er voor. Hij vindt er oegevens over voorouders, 
·,niet alleen die van zichzelf, maar ook die van andere families. 

Familienamen, bijvoorbeeld Dirck Fonkertszoon, ma'"· Dirck de zoon van Fonkert, 
\>Teér eèn ·voorouder èr bij of Adrianus Corneliszn Meeldijèk alias Lucht..enburc;h. 
Familiewapens; helmtekens en soms ook functies', zoals 11 Hoogheemraad vm1. Gro~t 
Cromstrijen, In syn edeles. leven Schovt van Piershil, Hr. Schoenmaker,,. School
meester". · · 

Grote kostbare zerken van· gegoede families, soms ook een zandsi;eentje,,mét. a~s 
tekst: "Hier ·leit begraven Leuntge out omtrent 10 jaren", of ~en grijs plàvui:kje 
met een inscriptie, misschien 'v-el van een arme famiLie~ 
Soms hoor je zeggen "voor geloof heb ik geen belangstelling, hebben de.christenen 
de l•rereld beter o emaakt? 11 . 

l3ij mijn hmvelijk vroeg. de dienstdoende ouderling: "\'fat ziet u toch in het be
schrijven van grafzerken, liogen u,.; voorouders in deze kerk begraven?" Nee, . 
maar ik voel me \'iel één met deze mensen. Op veel zerken in even zoveel kerken 
lezen we: 

Geloof: Den 10en Meij anno 1630 is in den Heere gerust 
Hoop : Verwachtende eén salige opstandighe 
L' . . 

.(~, 1efde: en. syne huisvrouw 
~ueen belangstelling, maar bedenl): wel: 11 Door hen zijn wij". 

EERSTE lül ARTAAL 1978 --------------------

C.J. Geervliet 
Voorburg (Z-H) 

Een overzicht is snel gegeven: we komen op adem na het drukke einde van het 
vorige jaar en gebruiken die extra adem om de jubileumplannen vaste vorm te 
geven! Velen bieden hierbij hulp, wat tot verrassende resultaten leidt. 
H~t dagelijks leven in het museum gaat zijn ooede gano: bezoekers en aan
W1nsten komen in grote getale aan de voordeur; daarvan werd de knop vernieuwd 
Zodat de deur nu vo'lgens de heer de Rooy 11 l·leer in overeenstemming is met de 
'"aardigheid van het Hof". Ook de opgang naar de ambachtenzolder, ál tijd wat 
:oeilijk, werd verbeterd. Er werden vitrines aangeschaft.-Publiciteit 
let Zuiden schreef over· het museum, het !!Nieuwsblad voor de Hoeksche Haard" 
Schonk al vroeg aandacht aan het 10-jarig·b:estaan en voor N.R.C.-Handelsblad r . 

e 1sde de heer Den Bouter naar ons toe, wat resulteerde in een artikel in 
Denoemd blad onder de kop: 11 In Heinenoord·een Streekmuseum van allure". Een 
S"'- . 
~room van brieven en telefoontjes om inlichtingen was het gevo van deze 

ste PUblicatie! Op 22 maart leunmen \·Je in de rubriek "Toeristische -· n on ~ - . -
~ ue t.v.: din 1 s .van het museum, vergezeld vnn een animerend je. 
et resultaat van al deze informatie vindt u hierna! 



· '~'\VEEDE PAASDAG IN HET -HUSEU~i 
.~----~----------------------
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He0ft de meikboer u dinsdag na Pasen in de steek gelaten? Dat klopt, er, zal. in 
ons land \vel-een tekort aan melk zijn ge1.teest, want veehoud~r • .' ._. l{ep,.P~as
maandag z6 gernteresseerd in de stroom van de honderden be~~ekers door hei 
museum, dat hij vergat dat het melkenstijd was. Gelukkig stuurde de familie ten 
lang.e l·este een afgezant .. om hem op te snorren; en ja hoor, .luid en d\'l:i,ngend. klonk 
het door de schuur: "Vader! U moet thuis komen om te melken:" 
'Zulke' ding'en· kunnen=:..:gebeuren als de omstandigheden onge_\Won zijn .;._ en dat waren 
ze. ·wecii u ·nog·: 2e Kerstdag van het afgelopen jaar 556 bezoekers? En hoe ve:rheugd 
dtiarover ·vroren? Over .zoiets. halen \ve nu slechts achte;to_9s d-e ·schou~ers oj>. Hant 
de middag van -de 2e Paasdag 1978 \verden er- houdt u gof'ld vasU- 1050 kaartj ~s 
verkocht! Dat betekent om de tien seconden een bezoeker; dat zou he"t:zelf~~- z.~Jn 
alsof er een stoet van 22 volle autobussen ons goede dorp binnen was komen 
rijden en zijn lading bij ons had gelost! 

!·-', 

. AAN\iiNSTEN 

\'l~~ .zeid~n '"e gekschèreri.Cl in het vorige aamvinsten-praatje? Dat het bulletin. 
nog eens t~ klein zou blijken 6m alle verworvenheden te vermeldenJ En zie, 
tegelijl~ertijd \vàs het al zo-ver: de =laatste p'agina \>Tas vol en dat betekende' 
een bruu~k einde midden in een.' opsomming van giften. Nu zijn er t\vee oplossingen'. 
voor. zoiets: a) U staat niets ihe'·e·r a·:t aan het museum, 

_ , . b) \le .komen ,.-at vaker ·met-··een bulletin voor den dag. 
\Vij · v,erl;jezen ''het laatste. \ve hop'en· 1· :althans in dit jUbileumjaar, viermaal bij· 
u doo~· de br.:Lev~-~bus · bir:.nen t~ komen 'và'llen. Als \.t daar een tegenbezoekje·· 
tege~o·v~r '~ilt ~tellen -dan hebt u op·pagina 1'al kunnen lezen, dat daar een, 
ai leraar~igste gelegenheid voor is! En dan. nu de aamünsten. \ve waren opgehouden 
p_:~j :l1et .s.peeigoed, dat inmiddels. in de v:Lt:rines Op de overloop van het Hof te 
de~· is~ He ._;.ervólgen met: schaatsen, een st:Hj'kijzer, beschuitdeegsnijder, 

.lepelboo.r, instrumenten voor d~' appelsapfäbr'iek,: broOdvó'nnen, een tomaten
·ha'b-'bel, in;trumenten om aarde v'o~r· ··een bloempot uit te steken, ·een stapelsetje 
.!.. 1~ .. monsterblikj es voor ll].eekrap, <7en breemvhamer, slijpsteen, dissel, lijm
pot). zakkenheffer' 2 loeten voor ciè 'bakkerij; '·'sproeistok, een (helaas), be.: . 
schadigd'e aardén. pot, die \verd opgegràven te Sto -Anthoniepolder; hij datteert 
\va3.r::;èhijnlijk uit de 18e eeuw. Een katrol, :foto 1 s, stok van de 'brandweer even
als een oude koppeling van een brandweerslang, een fluwelen herenvest, sproe~-· 
ton met spuitstok, een sluishU:ak, speldenuit 1870, een schop, gitten; 
sleutelmandje l een hoedenpluim, damesoiiderg'O'ed, houten peilstok' met schaal
verdeling vcor melkbussen., . de: genealogie va,n Biesheuvel, het Amb,aéhtsheerlijk
heids-archief van Hijnsheerènl'and vat1 Hoerkér'-ken, 'het gehele archief van de 
Vereniging.,Hóeksche \V.aards Belanga 
lve kregen qe-stoel.•van.tante An -neen 5 niet stijl Queen Anne, maar een 
allerliefst damesvouwstoeltje uit.plus minus 1910- waarvan de geefster, heel 
begrijpelijk, toch wat moeilijk afscheid nam toen ze hem bij ons in het 
zomerhuis achterliet •. Ze zei: 11 Die heette· thuis àl tijd de stoel van tante An"
en wie dil~'w{j~ ciat we hem niet onder deielfde naam zijn nieuwe plaat~jè 
tomidelen van orizè abctere ·bezittingen zouden willen geven! Ee:h aardewerk'· 
schotel, tekendoo~ möt oude ~~ililetjes, bèschuitblik, zakbijbeltekstjes· 
in een_~iepk1ein bijbeldo~sjci; ~~t stéèngoéd~ het Reglement op het Bakker~ 
';·lezen uit 1818' houten ramèn, 'een verzaine):ing van 529 reclame-vloeibladen. 
van 1920 af, een doos bodemvciridsten uif d~ Peperstraat te Oud-Beijerland, 
een tijdscihrift met fotcirs :~dri de ramp in i95J, wandversiering en lijsten 
daarvoqr 1 periode J~gendstil~ Serviesgoed uit 1900 1 een tafelschuier èn· 
-blikje~ eeri.aa~fal'herdenkingsbordjès J~liana-Bernhard '37-'62i een 
publicatie o~éi:het verblijf van Frederik van Eeden op het H6f van Moerkerken

1 

een tafel mà~s bo~enkleding -waardoor we dan tenslotte aangekleed aan 
tafel ~1 leze~de. zouden kunnen gaan eten ~wel bekome ~et u! 




