
1 ' 

ll 
l. 

) 

<:5e Bülletin ...-- . 

AllMEER EEN . NIJLPAAL 

HOEKSCHE \A/AARD 
~·· ----·- :;;:;, 

~~~------;~~:~~ 
soa::~ o~R i.J iO.tfs"f·LE tliwa:sS"fliUN 

;' 

GEVESTIGD T E .HEiNENOORD. 

==~:.;;;;..=..;.::;===;:;=:.= .======-=====;:;.=:==;:====== 
~eptember 198(') 

: AANKONDIGI NG VRIENDEl'illAG ZIE PAG. 3 : 
=====================~=z=======~=~=~=== 

.:-"ril 1967~ Het · eer~te bulletin va.n ~.e Stichting t5tr~kmuseum Heekacho Waa?d vta:~
l..,6hij_n.t. In ~J~~..th"usia.:;te .bewoordingen wnrdt beschreven hoe ver de heer De RnC~y e:n 
zijn med""werk111rs zijn gever·derd met puin .ruimen en weder~'bouw van he't Hof YëÜi 

Ass~~~elft, h~t n~g k~rtelings verworven bezit van de stichting. Niet alleen d~z~ . 
zaken vTagen rl.e a a )"tdacht, "ok de opbouw van de c.-ll .. ctiÄ en het . docuinen<tati•.-~n

·trum wrJrd,en ter hand genomen. De financiële commissie toont zich verheugd nv,er de 
toeg~zegd~ steun van. de gemeenten en de Fl. 6.roo,--, die bedrijven en instê'llin
gen yot~orden. He.n ziet: het geh.,el stoJ"td n~g i}t. d~a, kindersch(le :l.~n en •••• een · 
kin~erhand was in die tijd nog gauw gevuld. 

Uit he.l! ~en half jaar la'ier ve?schijne?td~ 2e bulleti~ blijkt duidelijk dat de 
a~ties voor de verwezenlijkirig ~an het Streekmuseum duidelijk zijn aangeslagen. 
Het beroep op d~ gemeenten - ééonmaal ~en subsidie van Fl. 1 , 75 per inwrmer voor d~ · 
start - heeft suuces gehad. Er is al Fl. 14 ~noo,-- binnen en de gemeenten, di• n~g 
niet betaaiden, . hebben wel to~ge~·•gd. Q(lk het bedrijfsleven is meer gernte:ress~crd . 
geraa.kt en dat manifesteert ;zich in een bedrag aan giften van Fl. 13.000,--. Zoke·r 
mag niet vergeten worden d~ belangel~zA med~werking van vele sch~lieren , de ver-
st;rekking van mat?rialen en de vele schenkingen voor de C('llectie. . 
Juli 1968. Bij het openslaan van Àe.t de.rde bulletin doet merkv.raardigerwijs ·niets 

f ? g ve:rmoeden - · wat insiders toch allal'tg bekend was- dat de opening van het mu
~·eum binnen a:fzienbaY<;l tijd str>nd te gebeurene Een stukje over klederdrachten, 
over documentatie; over t erroinaanleg - alles zo er lezenswaard ... maar pas ~p de 
laatstepa..g~na helem&al onderaan de lakonieke mededeling dat het mus oum ~~ 3 ('ktl'l
ber 1968 d.oor . de Commissaris van de Koningin za.l wf'lrden seop"hd. Het zal wel een 
feestelijke .~pening worden ! . 
Het is al februari 1969 a ls het 4e bulleti~ h~t licht ziet. Even de nucht~re . con
statering , dat het museum is ge~pend . Het kijken naar de t oekomst is echter belang
rijker . De op di e gedenkwaa:rdige 3e ~kteber op~erichte Ve~enigins van Vrien~eh van 
het Str,eekmuseum hoeft al een 75- tal leden en men besluit de uitgave vap het bul
letin voort. te zetten. Daarna enige l yrische ontboe~emiJ"tgen t')Ver het bezit vc':\,n het 
museum, de reactie van de bezoekers en de constatering, dat het Hof van AsseJ"tdelft 
Zij n bestaaJ"tsr~cht heeft bew~zen. Een ovBr3icht van de financi~n to~nt aan, dat de 
Zaak fina~cieel gezond is ~ h~e zou dit anders kunnen onder de deskundige leiding 
Van de heer Verhoeven ? ~ maar dat h~t wel zaak is alle ~eilen bij te zetten om 
t~t.een v~~antwoorde finanei~le exploitatiR te komen . 

Wij zullen u b~spaT~n de inhoud van alle 24 r~~ds verschenen nummers op te sommen ; 
maar bij het verder doorbladeren trof ons nog de aankondiging van de eerste conc~rt
serie (de concerten vinden nog steeds plaats); de uitreiking van de prijs van de 
Cultur~lQ Raad van Zuid- Hnlland; de overdracht van het door Bnb Buys vervaardigd~ 
Schilderij van de opening van de Heinen~o:rd- tunnel; het b•zoek van Prinses Beatr~x 
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en Prins Claus; de opening van de Hofnt.- (c Oo.:;t-dLeeuwenstein met ZlJn knusse win'
kel van Taselaar, in zijn geheel overgebracht van Oud-Beijerland naar Heinenoord· 
een artikel over het Streekmuseum als inlichtingen-centrum; de verrichtingen van' 
de Dialectgroep Hoeksche Waard; de spek met peren-maaltijd (voelt u nog eens voor 
een herhaling ?) ; de viering van het tienjarig bestaan op 25 oktober 1978 en de 
bustocht o~ zaterdag 3 juni over ons mooie eiland; ons jubileum-bulletin met op 
~e voorpaglna een zeer lovend stukje van Mr. M. Vrolijk, Commissaris der Koningin 
ln de provincie Zuid-Holland en de aankondiging van het door het Streekmuseum uit
gegeven boek 91 Eilandgeschiedenis in beeldv1 , een uitgesproken succes ! 
25 bulletins in 13 jaar. Globaal gesproken twee per jaar. Al verschijnt het dan 
niet met de regelmaat van een klok, in ieder geval z6 regelmatig, dat een ieder 
kan constateren, dat het museum nog springlevend is ! Toen de eerste 75 vrienden 
zich hadden gemeld, waren wij al een beetje trots, maar nu er bijna tienmaal zoveel 
zijn dmrven wij al aan de duizend te denkenï Voorbarig dacht u ? Wij denken van 
1lie't <:;n_wij;'hopen in elk geval binnen drie jaar deze mijlpaal te hebben bereikt L 
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Onder het motto~ niet praten maar doen, ontslaan we u van het moeten lezen van een 
in __ l~e .. ~~en.de ba,bbe_l.; .. ""e be_ginnen .. _E;P)Ors_la_gs_ met _de zeer gevarieerdë- 6ps6mr!iîYig ·vài'1" ""u 
voor ~e_t museum ontvangen giften ~ i1.oe haalt u• het al"lé-triaal bÏJ- ·elkaar !· - ! 

Herklap~en, st.opl_ap~en_j bJ:~e}--:- ~en niaivoorbe'eJ.den, een amandèlmolétl' e-i:t~en doos 
vo.;- .. oude _pakjes gecîènico~iniseerde tabak (go-ed tegen éfe ~rrrc:Wten in vö~ligèrl'oEi'md 
bre~~e .. :r:_k _!),;_ e~!i _gro

1
ot, ~l,auw Vap f1elle blik, ~e- dissert_atie ~n ~n ~-Det-svelct,· • 

2 _reuzen._-·schaatsen, een boek en meer boekevn voor de land'bouwb.:Lbl"iothè"ek. Een· ·· · 
me_rkläP,. _achte:r. g~~s c~i t 1875 ~ "oude~ ·z_fkkèn:j een dokters-tas"~·- :::5 ·vooJ?r'aatlbuss-ert,~ een·· 
pamflet ovè·r de Ne'd.- Her~. Gem.-"Nuina'rrsdcJ..cp ui i:: 1948·, 'bes-trek,- ·tr-ommels, sC'hó"cfl-- ·
boe kj es, "ée"ri •i'oranJe-Kr oes11 ên 4'en "'11 orarije~nerd0n~Iigs-schenkka.nn- 5~ fi,lms·:-· •fl'crt-ooo;..o
pieën van het rechterlijk archief Strij·en 1 '"-6. ~1ilitáïre s'tukken U.it Mookhoek;. -
en evene.ens voor daar een vestigingsvergunning voor eene broodbakkerij, mitsgaders 
een tE;kening _ui't · T8g3 van deze bakkerij, tanhiiefotà:~"s, ~é~n (ltedendaagse) "'sariptie 
''.Heden. éi1 v~rle.dEm va~ Strij'en11 ;_ b~oéken} fotocopit:.· ~' sun~ightzeep', een bekendma
k:i,.ng .van verk,o<iP .van l~J1d _':i,n cle Hoek21ç_he 1:ilaé:n;d 1 fot'oéopi.eêri 'van pre-ken; spull--etjes 
voa:ç. de .• .:r;lg,aidoos óet ·~ .hoe nuttig 7~ -èen Cursus voor het naaionderwijs. Een: émairle ·· 
r.~è:J,.amebord .-voor Sluis 1 Ochtc;;ridvoer o Een :Jêér ·mo~i~ ~~t ! -Een bó~cl~ v.an de Scrcieté 
C~:r_~miqlÎ;.' ·:E~ri.knQpenhaakj~j è_en 1 km.--paal en drie hm.-paaltjès uit de tijd van 
Willem de IÎ er de f moo.ie roestige hanct_iè$me -:· 9 ·spijkers · r ll'oto "s ~ ~kastrandje·, 'pillen
doosje, poede.rqoci$, kol v~n, boék~ ·roÛvmluier · voór een hoed; kinderstrijkijzertje, 
komkorrimerschaafj e, z~j ~en man.tel met ke.pothoed.Jê; foto v s en -kranten, ·spijl tj esb,ek, 
een qud nievw .hekje 

1 
r~çla.,mebord) winkelzakKen, oude ansichten 1 ·.bennetje, winkel-r 

scheppe~, inkfpotjes en 'verdere winkeir6~~e1ärij. Gês6hiedèn±~ en gèftealogie van de 
fpmilies.Hordijk~ ~en zalms2h;uw :e; k~trollèn. touw~n~èft ankér. T~ee weikuipen--· · 
met een.,ohder~tel en ~f~r~ipfe~;·E~n io~t, 2 ~rintschoppen~ bankschroef. p~rkoen
hamer~ stootijzers, pikhouv.reel, beretang 1 zodenklopper-., sl:r.jpsteen, houten katrol 
voer hei~telling ep_ring~n_voor de glijders daarvan. Een beitel, _breekijzer, 2 

_rieken, pikh~ak, sluish~ak~ pijlsch~~l 1 ~~en doos mei kleding en èen bordje 
rverbo~en Toegang''· Een trommeltje uit de tijd väh~de kroning variWi~lemien-met ~ 
plaatjes van alle palei~~~. ~~n ~eelz~k~ e~n 6ude pot,·naaimachine, 2 genealogieen, 
het bo.ek 11 History OÏ f(oe.d_s,.. ( 1~Ja0-r~n o.m. over onze-· tunnel). Een metselaar-ska;r-, 
2- gietijzeren luchtroosters~ eei1· J.wge zijdsn 5 ee·n uitklapbare maatplank~ nvreugd 
en Vree~e 11 (een tijdwoord vap d?·, _A., Dubois) ,' 2 ·,sp-rè':ien 1 boomgaa~den~spuitk~r, . !~ 
2 peemandes,· 2 peerieken en de genealogi~ria~ VafrRi~~ Een kralentasje--hoe moo1 
nog een kralenavondtasje ~n~ een kr&len kleeà.j e ~ plom}:l, st·oplap, aanta~ v.eerboot
ustensili~n en een schep o~het ebbeslik ~e& te krabben van de ~eerstoepo 
Tot slot enige wonderlijke zakent 2 booînb'éi·te1.s e·n "ten kapta.fe-i' ·v-o-or-ho.GJ.istoven •. 
En het p-r..oef.scb.rift .va_n_ f"-_o ,J. _Baars, een Baaierlander, waarvan de laatste stel= 
.l.;ing- lu-idt.: 11 D.e banane_nvlieg is een" 'bet ei~ mens dan de· rat," S'\ic . ! ,. 

... 
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DE VRIE~IDENDAG 1980 

. _- 11 Het wordt hö<?g ti;Jà!H;:.:, zult u zeggen. 
-/I· · "Verleden jaar- gebeli,rde er nie_ts, en .. nu zitten we ó6k al; te wachten! n -
_noren we u mopperen. Haar natuurlijk zetten we deze -al trad~itie geworden gebeurte
nis voort ! We hebben d~ plannen rond: 

Onze Vriendendag wordt. ditjaar gehouden op zaterdag 27 septembe:J;:. 
· pa:t is dus al heel snel ·- g0zellig ! zeggen wij hier, het zal prettig zijn elkaar 
weer op het Hof van Assendelft te ontmoeten. Voor u is de Vriendendag misschien 

·. een goede reden om de tocht naar Heinenoor.d weer eens te maken, om ~veer eens even 
in het Hof rond te lopen 1 om de ke~nissen van vorige keren weer te ontmoeten ook. 
Maar er is méér 

Het programma ~oor die dag brengt u eerst terug naar de Hoeksche Waard uit een 
ver verleden tijd, om u vervolgens te confronteren met wat de huidige wetenschap 
en techniek voor datze-lfde laag gelegen pold'érgèbiE?d hebben. kunnen doen. 

, Ziehier het programma voor de dag van 27_ se:Etem~èr 1986~ 

We verwachten,u tussen 10~00 uu~ en 10$30 uur op het Hof van Assendelft - er staat 
•een ~ópje koffie voqr u klaar~ en daar meviouw D~kker die gezet heeft is dat op 

.. -fich al iets om je -op te verheugen·! -: - · , ·· 
1\ 10.45 uur Vertrek per QlJS vanaf het Hof viá het p9ntveer van Nieuw-Beyerland, over 

, mooie wegen en· dijken naar Hellev'oetsluis. Daar staat orize goede oude 
-stoomtram,: het snelle monster dat eertijds cl.'e :àÖeksche Waard uit zijn 
isolement yerloste~ gereed 'om u nogmaalé -de sensatie van een ritje te 
:Laten ondergaan ! ·- · 

12.30 - 14.bo uur Lunch in De Deel te Hellevoetsluis. 
14.45 uur Bezoek .aan de De,lta Expo aan de Haringvlietdam, waar we binnenshuis 

middels een film en buiten door een be~oek aan ~e sluizen op de hoogte 
gebracht worden vande bedoeling van dit 11 meept ambitieuze waterwerk 
.ooit door mensen aimgedurfd11 zoals de desbetreffende folder zegt. Leest 
u vooral hierover het artikel 11 Het hoofd kbel, de voeten droog" van de 
heer Allewijn op pagina·5 hierachter. · · 
Het kopje koffie/thee dat we daar tot slot voor u'bestelden zal zeker 
smaken - U zit er met éen praèhtig uitzicht over een 4i km. breed 
Haringvliet ! · · 

Om goed 17.00 uur zijn we dan weer via Flakkee en het HelÜ~gatsplein op het punt 
van uitgang: het Hof van Asseridelft, terug. 

(~e kosten bedragen FL 38,50 per persoon, alles inbegrepen.· 
~lntroductie wordt uit de aard der zaak gaarne toegestaan ! 

U geiieve te gireren op postrekening nummer 38.70.852 ten name van Vriendenkring 
Streekmuseum te Heinenoord. 

Nota bene ! 

Verricht uw· overschrijving of storting voor 10 s·epteinber .. 
In verband met het bespreken van de bus(sen) moeten we namelijk weten op hbeve 
Uwer we kunnen rekenen. 
Uw deelname geldt naar volgorde van binnenkomst van uw giro-overschrijving. 
\Vie niets meer van ons hoort, g .. at mee. 
Wie (helaas) af ~oet vallen, krijgt van ons. bericht. 

Zie we u alle 727 ? 
- 25 BULLET INS 

Het 25e bulletin is uitgekomen. Een felicitatie waard voor al het werk dat in een 
reeks van jaren hier~oor is verzet. Het lijkt allemaal zo eenvoudig, als wij als 
Vrienden van ons museum van tijd tot tij~ een bulletin in de bus vinden, keurig 
in envelop met embleem van het Hof van Assendelft erop. Maar hoeveel uren arbeid 
gaan hieraan vooraf. De copy verzorgeh, typ~n, stencillen, nieten, vouwen, adres 
op de envelop schrijven, stempei drukwark 1 stempel port beta~ld en tenslotte de 
Post sorteren en elen. En dat voor vele honderden vrienden en instanties. 
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Het is een hele groep vrijwillige;r;s di.e _zich hiervoor inzet, maar ~én naam dient 
zeker genoemd te worden en dat is mevrouw· Ort, die al die jaren veel vrije uren 
beschikbaar heeft gesteld om te zorgen, dat wij 1 door het bulletin, gef~tqrmeerd i 

worden over het wel en wee'van ons museum. Heel·veel dank hie~vnor~ Ni~uurlijk zij: 
_er in de loop der jaren ve'rbeteringen gekomen. 1,r er den aanvanl-<:e-lijk alle adressen 
met de hand geschreven,nu werken wij, zoals u ~eet, al jaren met een adresseermach 
ne. Dat hield wel in, dat vrijlvilligers de adresplaatjes ·moesten ponsen. Ook .dat i: 
een vele uren :vergÉmde bezigheid. lvij als vrienden zijn dan ook dankbaar voor al h, 
werk, dat :voor ·ons verricht \~ordt en hopen dat wij in lengte van jaren gel:nformee:r1 

mogen blijven over rle groei en bloei van dns S~reekmuseum Hoeksche Waard. 

Drs. J.E~ de Rooy 

FOT OREPOR'I'AGE 

Er is een allë~~ardigst boekje U-itgekomen: een gefotografeerde wandeling door .Pns 
museum ! D~ ~eer Dick Sbhot, ~ekend fotograaf uit Oud-Beijerland, heeft heel wat 
uren bij ons doorgebracht~ heeft heel wat plaatjes geschoten. Een selectie daaruit 
wer~ gebund?ld tot een makkelijk in de hand liggend boekje, formaat oblong 15 x 21! 
ruim 50 f-óto 1 s. Het. is een rondgang door het museum geworden, .van elke kamer of ru: 
te t~eft u een paàr foto's aan: een overiicht, soms een hoekje of vitrine. Onder~ 
schriften verduidelijken wat lJ-. ziet en soms wat- u niet ziet. Onze eigen secreta:ri{ 
Wiin Blok,· :;3chreef ter inleiding 11De geschiedenis van de Hoeksche. t>Jaard in vogel
vluchtii en_zette in een tweedekorte bijdrage 17 0nstaan en groei van het Streekmu
seum Hoek::oche \vaard11 ~en en ander nog eens d,uidelijk en compact uiteen.-
Ook zult u.·een d~idelijke plattegrond aantreffen evenals een n1oopwijzer 11 van het 
Hof naar de schuur van Oost-Lee11wenstein. Het museum "in a nutshellVIt , 
Het boekje is in de eerste pl~ats bedoeld voor bezoekers, als handige .wegwijzer. en 
toelich~ing tijdens hun ropdg~ng door het museum (ofschoon er niets haalt bij de 
heer Groenendijk in levende lijve ! ) • Maar het zal ook een prettige herinnering zi: 
voor.~en die bÏer geweest zijn-~n thuis hetgeen ze gezien hebben.nog eens willen 
ophálen'en i~ gedachten houden. . . . 
En voor u, vrienden, die overal in den lande verspreid woont en niet in staat bent 
vaRBr_.dan op de. Vriendendag naa;r. hiér te komen, voor u die een zwak hebt voor dit 
museuci en.bet eigenlijk met die bekende nostalgische blik in uw ogen best vaker 
00Udt willen zien - ook voor U ligt het boekje klaar ! 
De uitgave is qp het museum verkrijgbaar; een-goede regeling: de onkosten zijn 
geheel voor de rekening van de fotograaf geweest, doch wij delen wel mee in de in-
komsten uit de verkoop ~ · 
Prijs: Fl. 15,--; met eventuele verzendkosten Fl. 1?,65~. 
Postgiro 38.70.852 ten ~ame van Vr~endenkting van het $treekmuseum, Heinenoord. ( 

ÓNS VROU\\TENHOEKJE 

Voor één keer deze aparte rubriek ! 
We bieden u wat woorden, waarmee de Hoekschewaardse vrouw van oudsher liefdevol 
k d t 1 11k . sll zogez-egd,.- l·-n dJ." verse sch_ ake. ring .. en 'ruim on wor en oegespro~en, . cosnaampJe - . 
voorradig! 

hapschaar schelsmoel on tendel harp 
haaibaai pertret warspook kwebbel 
kaotekee viezepetiet kakmedam kleskont 
lellebel ootjie hosklos praetsmoel 
kledder schreuffie slaikreng lachkont 
sloerie ouwe me ut meu:lepaerd ruizeluit 
ei el scheurfachel zemelknoeier on tenkreng 
dwail teutkont . haereep spiespook 
kedee torentoffel 'ijsknijn 
klepper troel zaàiknest 

Voor de heren der schepping'klinkt één en ander iets gepeperder. Doch één brief
kaartje_naar het museum, en .u wordt op uw .wenken bediend ! 
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HET HOOFD KOEL! DE VOETEN DROOG 

Sinds 1953,· het jaar ~aarin de dijk~n Braken, 1835 mensen het leven lieten, 3400 
.'fl?tuks vet?: verdronk ·én het economisch-, sociaal- en cU:l tureel le,ven in een deel 
van .. ons J;arid werd· verstoord, is men wèer bezig dijken en dammen te bouwen, een 
complex .van waterkeringen met kunstwerken volgens een,,plan dat men de naam 
11DEdta-plan11 ·meegaf. 
Dit Delta .... :plan is·niet alleen bedoeld voor de grotere veiligheid van een lager 
l,a;ndiiJdeel, het· beoogt ook een verbetering van de zoetwaterhuishouding in Nederland. 
Daarbij wordt door ::een betere distributie zo weinig mogelijk zoet water naar zee 
afgevqerd en het zoute water zovee~ mógelijk zeewaarts. teruggedrong.en, zodat zoet 
water in· agrarische- en woongebieden kan worden ingelaten •. Ook een zo groot en 
goed mogelijk getijde-milieu moet behouden blijven. · .. 

De Deltawerken omvatten de primaire dammen tussen de vier zeearmen van Oostersehel
de tot Nieuwe VJaterweg, die voor een kustverkorting van plm. 700 km. zorgen .. B.e-

• halve deze dammen: in het Veerse Gat, de c:iosterschelde, het Brouwersha'ven.se Gat €m 
het Haringvliet zijn er· nog drie zogenaamde secundaire dammen opgenomen, die zorgen 
voor het·"verdeel en heersprincipe 11 in het Deltagebied. De Volkerak-dam scheidt 
rivier- van zeewater·, de Grevelingendam en de Zandkreekdam moeten niet te beheer-

-~en rondstromingen i~ het get~jdegebied v6orkomen. Ten~lotte zijn er nog een.twee
t~l z.g. comj?artimenteringsdammen in· aanleg of uitgevoerd, te weten_Hde Philipsdam, 
d1e Volkarak en Oostersehelde scheidt, en de Oesterdam, ~ie zorgt voor. het ontstaan 
van het z. g~ Zoöfnmeer. Bovendien vrijwaren b_eide dammen het nieuw aangelegde Ri.jn
Scheldek~naal van getijbeweging en-verkleinen zij het getijdegeb~ed van de obster
schelde. Voor waterbeheersing en scheepvaart zijn of zU:llén zo de volgende kunst-
werken in de dammen (worden) aangelegd: · 
Zandkreekdam - scheepvaartsluis - 1960 
Grevelingendam - idem · ~ 1965 
Volkarakdam - scheepvaart- en inlaatsluizen • 1970 

· Haringvlietdam - ui twateringssluizeri · - 1971 
Brouwersdam ··· - doorlaá tsluis - 1972 
Oosterseheldedam ~ stormvloedkering - 1985 
Philipadam : · - scheepvaartsluizen - 1985 
Oesterdam' ~: - scheepvaartsluis - 1985 

In h~t korte Be~tek va~ dit ~e~haal nog een enkel woord ovér de betekenis van dé 
Haringvlietsluizen in dit geheel. Het grote sluizencomplex in deze dam (17 slUis
openingen van elk 53 m. breed !) vervult een sleutelrol in het waterbeheer van 

'· 'Zuidwest Nederland. Deze "hoofdkraan" laat alleen water door bij hoge Rijnafvoeren. 
Normaal zijn de stalen schuiven van deze sluizen gesloten en dwingen zij het Maas-, 
Waal- en Lekwate·r langs _de Nieuwe Waterweg naar zee te stromeno Zo wordt de yer
ziltirrg in dElz.e vaar-v1eg van en naar .Rott.erdam (waaraan het Westland met zijn 
kassen ligt !)' voorkomen. Bij hoge concentratie van drijfijs op de benedenrivie
ren kan via d({-':Haringvlietsluizen worden geloodst. Door het hanteren van een inge
wikkeld regiem van inlating en lozing van zoet en zout water alsmede de nivelle
ring van waterstandshoogten in verschillende compartimenten ontstaat in het gehele 
Deltagebied een milieu, gelegen op de grens van zout en zoet, dikwijls met ee:n 
geheelnieuwe of aangepaste flora en fauna, die doorlopend intensieve studies ver
eisen. De binnen het gebied gelegen concentraties van bestaansmiddelen (visserij, 
recreatie, nieuwbouw en ·onderhoud van werken) eisen, dat de mens die ingreep, ook 
Vportdurend de aantasting van deze belangen dient te vermijden of in baYredigende 
banen te leiden~ Vooral het laatste is juist in dit Deltagebied een bron van uit
eenlopende inzichten. De afsluiting van de Oostersehelde is daarvan wel een spre
kend voorbeeld. 

Tenslotte nog een interesaante cijfervergelijking: in 1954 werden de kosten van 
de totale Deltawerken geraamd op plm. 2i miljard gulden. De kosten van alleen de 
Oosterschelde' ~et bi~komende werken iullen 1 thans geraamd, plm. 6 miljard gulden 
belopen= -

M~ All 
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HET STREEKHUSEUM 

Wat gebeurde er de laatst~ tijd zoal in Hof en Schuur ? Het Streekmuseum is nu 
bijna 12 jaar oud: de kinderschoenen 0ntwassen, en zelfs stabiele tiener geworde 
met -duidelijk volwassen allures, vol plannen en vast besloten daar wat van te ma· 
keno Het·dagelijks bedrijf gaat zijn gewone gang. N~g wel- maar een grote veran 
dering is 6p komst. Onze conci~rge; de Heér Ha Groenendijk, die al vanaf mei 196• 
het ll11.seum op zo eigen en uitmuntende wijze aan de bezAekers prèsenteert, gaat i : 
Sept~mber de dienst verlaten - met functioneel leeftijdsontsla~, z"als dat heet. 
Hij _ he~ft heel wat voetstapperi gezet in het Hof van Assendelft, van kelder tot 
znlder; hij heeft heel wat g~poetst en gebbend en heel wat kaartjes voor het 
genealf'lgischarc:h:l.ef ges6rteèrd; hij heeft heel wat tekst en uitleg gegeven aan 
bezoekers, in een ton~val die nau~ aanleunt tegen het Reinenoords en wat~ derhalv· 
zo goed klinkt en past bij al die zaken waar hij zo smakelijk over weet te verte 
;Len ! 
Het. aantai bezoekers · in he t ee:cste halfjaar 1980 bedroeg 4909. Daar waren w.eer V · 

groepen bij. Het gebeu!'t tegenwoordig nogal eens dat families die een "familieda, 
in ori~e omgevini organiseren ook enkele uren in het museum doorbrengen. Diverse 
schoolklassen zagen we weer binnen onze muren. Eén school maakte bijzo_nder veel 
w_~rk van het komende bezoek: tevoren kwamen enkele le'erkrachten enige maien een 
~idda~ rondkijken; ze stelden een alleraardigste puzzeltocht doet het museum sam 
waar~n v.eel informatiE?_ voor de kindei"s verwe:i:kt werd. De jeugd' was hier op de be· 
zoekdag yan 9-14 uur mee bezig ! · . _ . 
~qg een verandering voor het Hof: de 11 Boeker·ij 11 , de uitleenbibliotheek van het 
dorp, die we vanaf den beginne (vanaf ons begin, wel- te verstaan) me t veel genoe· 
gen onder ons dak hebben gehuisvest, gaat ons verlaten. Nen betrekt een eigen en 
grotere ruimte. We wensen de "Boeke-rijn bloei bij de groei ! Voor ons betekent 
deze verhuizing vrijkomendg wand- c.qo kastruimte, 
Toekomstmuziek in de vorm ~an twee tentoonstellingen: in het najaar vindt in het 
museum Theo Verhoeff onderdak met een expositie van aquare-llen van zijn hand. 
Onderwerpen: Veneti~ eD ' d~ Hoekscha Waard (Allebei aan het water !) De tweede te: 
toonstelling laat alle foto's zien welke zijn ingezonden voor de fotowedstrijd 
die werd uitgeschreven ~oor de Stichting Werkg~oepen Heinenoord. , : 
De Vriendenkring heeft momenteel 727 ledene Dat betekent, dat zich het afge.lopen_ 
anderhalf jaar per week t w9e nieuwe v·î'it;)nden bij ons voegdën ! Herinnert u zic;h 
dat we in het 22e bulletin vol verve riepen: 11 0:P naar de 1o000 ! 11 Dat ' leek toen , 
eigenlijk .wel wat overmoedig - maar als we zó doorgaan, zijn we er in de kortste 
kerenl 

. ; 
IN l'1EiVIORIAM 

H~laas, wij hebben een groot ' ~riend van ons Streekmuseum verloren. 
Opperwachtmeester der Rijkspolitie Van Treuren~ die altijd voor ons klaar stond 
om te zorgen voor een yiotte véfke ersaf~ikkeling op drukke en hoogtijdagen van 
ons museum is slechts enkele maa nden voor zijn pensionering plotsel i ng overleden 
op 4 augustgs 1980 . 

Onz o herinn.éring aan vri end VÇJ. n. Treur en beper k t zich niet tot ZlJn ambtelijk 
wer k, maar b ove na l g~at het om zi j n bi jzond~re ~erdi ens t e n t . a .v. r estaur atie va l 

- v oorwerpen uit ons museum. Hi j was de man di e z i ch .o , m. over de .wapens in onze 
~ollect i e ontfermde en zorgde, dat· tal ! van uurwerken in ons museum weer gingen 
lop en ~ Z elf~ h e t oude t or enuurwerk van He ineno o~d ~ist hij na demontags en eeD 
zeer grondige schoonmaakbeurt weer in elkaar t e zettE:m en aan de gang te krijgen . 
z6dat wij bet nu in be~ museum kunnen bew dnderen . Wi j maakten a l ve l e p lanneh om 
na: zi j n pensi oner ing verder te werken aan oriz e inuse~mcolle c t ie en bi jvoor beeld el 
ander oud torenuurwerk op te knappen om in h et Hof van Assendelft op te stellen. 
Maa r het he eft niet zo mo gen zijn • 

Het verlies voor ons mtiseum ~an e~ri ~d groot vriend :is .moeilijk te verwerken~ No1 
zoveel -g:r;-ot er i s .pet oh-verwa cht e verlies v oor zijn vrouw en kinderen . Wij wensen 
hen veel ~o~d en ~terkte t oe~in de komende tijd. 

J.E. de Rooy 
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DE KORENMOLENS VAN <MTJNSHEERENLAND 

.De eerste korenmolen van Mijnsheerenland stond aan het einde van de Blaakseweg, 
_,waar deze aansluit op de Blaaksedijk. Op een kaart van circa 1550, kaartnummer 

1889 Collectie Hingman, is deze molen getekend. Het bouwjaar zal uiteraard na 
1439 zijn; het jaar van de indijking .. De Heren van 11oerkerken zullen naast de 
stic~ting van·het dbrp en de bouw van de kerk ook aan een korenmolen hebben 
gedacht. In Strijen en Mijnsheerenland stonden de eerste korenmolens die voo~ 
de toekomstige Hoekscha Waard het koren hebben gemalen. 
De heer Frank van Moerkerken schijnt de molen te hebben verkocht, want in 1566 
koopt de familie van Frank van Moerkerken de molen weer terug. In 1612 wordt hij 
afgebrokén. (Zie: J.D. Treslirig,·Rondom de Binnenmaas, bladzijde 151) •. 

· Korenmolenaars van genoemde mole~ zbuden geweest zijn Roeland Tonisse, 1546-1§66 
(zie ·"Ons Voorgeslacht") en Thonis Aartsz, 1546-1566, maar geheel zeker is dit 
niG:t ~ Ook \Wrdt nog ene \1/illem Gerri ts in 1580 genoemd. 
Na•de sloop van de molen is Mijnsheerenland ruim 30 jaar zonder korenmolen 
geweest, Waar de inwonèrs hun koren toen hebben gemalen is niet bekend. Strijen 
lag niet naast de deur en de molen van de Greup moest nog worden gebo~wd. 
Tresling vermeldt verder op bladzijde 151, dat er circa 40 jaar later eert .koren-

) molen aan de Binnenmaas werd gebouwd, die ongeveer driehonderd jaar dienst· heeft 
· gedaano Deze molen "De Hoop" staat nog in al zijn glorie aan het eind van de 

Molenweg te Nijnsheerenland. 

Uit het beroepen-archief en het gehele kaartjes-archief van het Streekmuseum 
zijn heel wat gegevens te halen met betrekking tot deze molen. 
Enkele :::'.ragmenten uit dat archief: 
De er'ren van Cornelis Isbrants Goutswaert (in leven molenaar in de ambachts
heerlijkheid Cromstrien Nieu-Claeswael; hij was geboortig van Ouderihoorn) ver
kochten· ·de caorenmolen met den eygen damsteegh gelegen aen de .Maeskant voor 
f '1 )+50, -- aan de Heilige Geest Armen in 1669. 
De erfgen'amen van Cornëlis Isbrants Goutswaert betalen aan de Heilige Geest Ar
men een bedrag van f 660.18 .. -., ter aflossing hypotheek op Caorilmolen en damsteeg. 
(Gemeentearchief Mijnsheerenland, inv. nr. 72; 1673) · 

l!e beginjaren waren niet zo voorspoedig, verandering van eigenaar., huurder, de 
l~~ien, de hypotheken op de molen, rente en aflossing, mag geen complete boek
houding •.. De conclusie: armoede en narigheid. 
Uit rekeningeri, verpondingslijsten, recht van wind, pachten, rente en aflossingen 

1 1 is getracht de molenaars tê achterhalen. Tonis Sijmènsz (Slooter), 1655-1660, 
_,was waarschijnlijk d~ eerste. 

Over het maalloon, het wintregt, de verponding enz. hopen wij in een volgend 
bulletin nader in te gaan. 

Barend van der Bom. 
! PRIJSVRAAG 

JUs e~.:':ra 1 tj e, ter gelegenheid van het 25e bulletin, een Prijsvraag ! 
We geven hieronder een aantal beroepen die voorheen in de Hoekscha Waard werden 
uitgeoefend. Aan u om te zeggen hoe degene die dat beroep uitoefende heden ten dage 
Genoemd zou worden; of, als het beroep niet meer bestaat, om te omschrijven wat de 
maD/vrouw indertijd deed. 
Uw briefkaart met de gevraagde woorden c.q .. omschrijvingen moet uiterlijk zaterdag 
20 september op het Hof van Assendelft zijn, Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord. We 
loven een prijs uit ! Zijn er mé~r mensen die daar aanspraak op kunnen maken: 
sinds enige tijd bevindt zich onder onze vaste medewerkers een kandidaat-notaris; 
we zullen hem dan vragen met zijn eerlijke hand een gelukkige greep te doen ! 
Doet u mee ? Succes gewenst_! 

1 ;; 'I'l;.rftonster 5. Karrevrouw 9· Klapwaker 
20 VJe_aTsman 6. Fabrijk 1 o. KJ. aamster 
3v Ouv:;:ier laboureur 7. Journalier 11. Vettewarierster 
u 

( (; Honcieslager 
0 o. Schalidakker 12. Moldri 
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DE ST OOMTRAM 

De stoomtramlijnen op de eilanden en· dë boot- èri vèerdiénsten tussen de ver
schillende eilanden onderling betekendermeen óntsluiting.voor.de Zuid-west hoek 
van Nederland& Voor d~ Hoeksche ~aard werd speciaal d~ tramverbinding met Rott~r
dam van groot belang, zowel voor personenvervoer als ~oor 1 t vervoer van vee en 
goederen• In 1898 opende de Rotte:rdamsche Trainweg Maàtschappij haar eerste lijn
dienst hierheen, snelle trams (20 km/uur) begonnen aan hun ritten vanaf de Rotter ... 
damse Rosestraat 11 cinder de boomert11 naar Zuid-Beyerland. Later volgden de lijnen 
Oud-Beijerland - Goudswaàrd en Blaaksche Dijk - Strijen. 
Krooswijk werd een belangrijke wissél- en overstapplaats waar ook.water werd 

·ingenomen. De R.T.N. trad eveneens als reder op: via Numansdorp-Haven liep de 
verbinding met andere eilanden en Brabant, de tram heette daar·dan ook "de 
boottrein"! De oudste tramlijnen lagen veelal in de wegbermen, in de dorpen tramde 

·men soms ,rakelings langs de hu±zenkaht !_ In Oud-Beyerland placht als waarschuwing 
voor de·· aankomende tram, de stoker met eén rode vlag voorop te ],open ! .";. Motor
trams en autobussen volgden-de oude staemiractie op, dié hiei i~ 1956 definitief 
zijn einde v~nd. · 

Gebaseerd op gegevens uit! De stoomtrams op de Zuid-Hollandse eilanden en in 
· · Ze'eland, door Dijkers en Hesselink. 

,"'t.·· 


