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Open ingstijden : dinsdag t/:in zaten:}a g 14- 17 uur ; zaterdagochtend 10- 12 uur
D e hofstede uitsluitend zaterdag 2~ 5 uur
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SPEK MET PEREN !
Na de vorige uitgave in mei j .l. zij n ,;;e nu nog wel wat vroeg met wat heet het
"Halfjaarlijks Bulletin"~ Het is nog " zomer", de vakanties zijn ternauwernood
a fgelopen .. Maar ·gezièn onze vro1ijke knipoog naar de komende herfst, een knippeg ·ctie gericht is öp de welvoorziene dis van spek-met -peren, waarbij :w,e, elkaár·, weer hope11 te ontmoeten , -gezien dat festijn, · besloten we tot een vervroegd
Bull~tin .. \.Vant om u nu alleen te berichten wat u moet doen· om aan deze maaltijd
deel te nemen, terwijl we u voor hetzelfde postzegelgeld weer van diverse museale belevenissen op de hoogte .kunnen brengen, kijk, dáár zijn we nu te uitgek:iend
economisch voor. Door zó .te werken werd immers al negen jaar. een klein ·museum
groot ! Goed -voor u allen en zeker voor de nieuwe "vrienden" volgen hieronder
nog een de gegevens voor dè dag van 1 october. Introducees zijn eveneens welkom ...
MAAR : weest snel met uw opgave, wie het eerst komt, het eerst maalt; er is
ons een grens qesteld aan het aantal deelnemers -en uit de voorlopige opgaven
bleek dat we die grens al dicht genaderd zijn ! Weet dat u van harte welkom bent !
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En nu even zakelijk: 2-2 .. 30 uur ontvangst in het museum, kennismaken met
nieuwe "vrienden" en oude vriendschapsban~en wee r aanknopen, de nieuwe aanwin sten bekijke n en om
3.45 uur aanwe z ig z ijn in de concertkamer, waar de, heer
De Zeeuw, voor velen v:an U ge e n onbekende, ons z al vermaken met zijn ·}ioeksche·vlaardse verhalen.
5 u ur aántreden 'f oor d e maaltijd die i n de Hofstede zal
wor den opgediend o
.
.
Hopelijk smaakt het ieder zó g oe d en i s de s temming zó opperbe st d at i e dereen
e r n og la ng ove r z a l n apraten ! Eén abso lut e v oorwaa rde: wilt U dit fee s t n.iet
missen, stort dan beslist vóór 15 september het benodigde bedrag ad f 17,50
per pers oon op gironummer 52 .. 77 .. 13 t . n . v . Penr1i ngmeester Stichting Stre ekmuseum Ho eksche V/a a rd , Stougjesd i jk 205,. G reup . Vergeet v ooral niet te vermelden: Maaltijd e n aantal per sene nG
ANJERFONDS
Voor de tweede m aal in zijn bestaan he eft het museum een subsidie vari he t Anjerfonds Zuid Holland gekregen~ Een wel
'welkom bedrag van f LOOO,-- is voldoende öm met de in aprill..l .. ontvangen subsidie va n f 700, - - van he t N.O.T.
fonds te Den Haag tot onmiddellijke aankoop van een leesapparaat voor microfilm
over te gaan. De werkgroep genealogie is met dit toe s tel in staat elders gefilmd
archiefmateriaal zelf te projecteren a De a r chieven gaa n er name lijk steeds meer
toe over microfilms van hun kostbare, onvervangbare stukken te maken. Van één
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negatieffilm kunnen namelijk oneindig veel afdrukken worden· gernaakLï zodat de
stukken zelf niet meer geraadpleegd behoeven te worden~ waardoor ze minder
aan slijtage onderhevig zijn. Een belangrijk voordeel voor de houdbaarhe~d van
de archiefstukken.
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MEDEDELING VOOR DE VRIENDEN
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De vriendenadministratie zal v·2reenvoudigd worden. Het innéri. der Üdmaatschaps. gelden hopÈm wij variä:f 1 )anuari i 978 op efficiëntere 'wijzè te doen plaatsvinden.
Plannen zijn in CÈ maak om u in ~~f begin van het nieuwe kalender jaar uw lidmaatschapskaart van de HVriendenkring van .het Streekmuseum Het Hof van Assen.. delft"· toe :te sturen, tesamen mèt een acçeptgirokaarto Middels deze acceptgiro., " . kaart .zullen wij dan .gaarne Uw contributie ontvangen, minimaal f 5,--.:- Het bestaande gironummer van .de vriendenkring ·wordt denkelijk gewijZigd. :Wij verzoeke
u . çlus ni.et uit eigen beweging · te gaan betalen, maar. onze acceptgirokaart af te
wachten en slechts die voor betaling -te gebruiken. Mocht er bij de omschakeling
onverhoopt ,een vergissing ontstaan', dan gaarne een berïchtje naar het musEUm o
:Zoals gezegd, de platirien zijn nog niet rond, maar we hopen dat ze doorgang kun·
nen vinden; in dat geval bent u op de .hoogte van wàt staat te gebeuren., Voor de
"Vrienden" diede-P. T.T .. gemachtigd hebben tot automatische àfschrijving van hur
contribl;ltie, _geldt het bovenstaande uiteraaard niet - hun wijze van betalen gaat o
de oude manier voort. Moge-n wij u e:t tenslotte aan herinneren om wanneer u verhuist ook aon ons uw nieuwe adres , onder· vermelding van het oude, op te geven ?
We :vinden de Noorderzonners altijd wel weer terug, maar het kost de nodige tijd
en moeite"
MUSEUMBEZOEK

Waren wij in het vorige, 16e Bul_letin, al zo verheugd u te kunnen mededelen dat
he.t a:àntal bezoekers và:n ons museum in het qehele jaar 1976 het getal van 8.000
.,. ''')'' had overschredèn, in het eerste halfjaè:r va~ 1977 mochten wij al meer' dan 5.000
bezoekers ontvangen. Om precies te zijn 5129 ! Dit is al meer dan in het gehele
jaar 1970·' W<i~'en:er- in 1.976 ruim 30 bezoekers per dag dat het museum geopend
was, in het eerste ha~fjaar 1977 zijn het er ruim-39 per dag geweeste,OvergroeiE
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en bloeien gèsproken.:... het zal goeie grond zijn, dieHoek;sche Waard_!.
.
Waá:tschlj'nlijkdank zij 'riët don k~re vakantiewe~r in-Juli ~n augustu~-~ie_vep. de
,- bezoekersaantàllen h~og. Middagen met 60,70 lrien~,§fi l.n huis wa~en ge~~- uit·'· ·zöridering. Er was·zelfs e~n week met ruim _300 v~rkochte kaartjes~ Ee~ hoogte. punt wa:s de middag ·van de 'tweede paasdag, waàrop 347 bezoekerswe~den geteld.
Een hoogte punt was ook de donderdag waarop we 230 echtgenoten van in Rotterdam
congresserende .Nederlandse en Engelse accountants mochten ontvangen. Vijf
autobussen zochten hun weg over d::: dijk en een plaats bij de kerk.. De heer Groe·
nendijk en z;even dames waren beschikbaar voor het Hof en de schuur van OostLeeuwenstein. De dames van de Nederlands Hervormde Vrouwenvereniging zorgden voor koffie in de zo fraai gerestaureerde kerk, die ook ter bezichtiging open
stond .. V1á.k tevoren had· mevrouw Dekker nog eeh schoolklas in het museum rond~
. geleid~ na afloop stond ze al. weer een bruid te ontvangen.
~

r

I

.AANWINSTEN VAN HET MUSEUM
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De afgelopen maanden heeft onze conservator weer heel wat voorwerpen in ontyangst kunnen nemen . Zo alles achter elkaar opgesomd misschien een wonderlijk
' allegaartje' maar als alles op zijn plaats is terechtgekomeh' weer een verrijking
van het museum. Wij zijn de gevers zoals altijd dan ook zeer dankbaar !
\1e_noemen: meelzakken uit 1870-1912, een bakkersbroek en -muts, brillen, twee
brugpalen, ~en tuigstandaard, een lias, een hutkoffe r, bikkels, zakjes blauw (mooi
voor d_e grote winkel) , het PoliÜeói~d, ja~rgangen 194 7-195 7, portretlijstjes,
scheermessen en een glassnijder,, ,eeri qenen penhouder, een frontje, naaigerei
(naalden.k:oker' knoopjes' vingerhoeden en een centimeter)' ijzeren ban~n voor
een houten wiel, dame sendergoed ,, drie blikken trom !hels, serviesgoed, een acte
_uit 1830, een schoollei, een dreghaak, een dubbele papierrol (voor de toonbank in
de winkel).,' een hakbijl, een bilha~er, een foto van het schilderij "De Wacht" van
Jan van Goyen (via Sotheby, Lo~don), twee oude Petrus Regout sch~len, kleding,
omslagdoeken, ondèrdelen van de molen Simonia te Piershil, een slee eri de Atlas
van Kips met register. Tenslotte: sinds enige tijd staat er in de schuur van Oost
Leeuwenstein een kost€üijke" vitrine van wegen e n meten" te kijk. Het is een fraaie
glazen uitstalkast, deskundig bekl~ed, waarin de uitgestalde maten, gewichten en
andere· zaken die hiermede te maken hebben, goed tot hun recht komen. Er' staan
_ oude graanmaten in (geijkt en wel) _, ~alansen, Dortse achtendelen, en ja, ·dat een
greintje niet veel is, is zo wei te zi~n. Ma(:lr wie herkent
deze uitstal kast de
oude bakkersvitrine van vroeger ? In een vorig bestaan op zaterdagochtend gevuld
met versgebakken bolussen, allerhande, evenveeltjes en botertiesjes ? U ziet:
alles is wel ergens voor te gebruiken!
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CONCERTEN

)

Niet alleen bij bezoekers, ook bij de uitvoerende ~u.sici k;int he.t museum steeds
meer -in trek . Der traditie getrouw zet de Culturele Raad Hoeksche Wa~rd zijn
conce rt- serie dit seizoen dan ook voort met een aantrekkelijk en gevarieerd progr;amma. Het zijn op woensdag 2 3 november '77 Anna Vreede-Mees, piano en
Lola Mees, viool; woensdag 25 januari 1 78 Erika Waarde nburg en Dierks Visser,
fluit; woensdag 22 maart '78 het "Erasmus Ensembie" met Peter Goedhart, bariton,
Frank Minderaa of Eve rhard Spelberg, hobo, Wim Spruijt, gitaar.
Abonnementen f 15,-- p . p. Bejaarden, jeugd tot 18 jaar en C.J.P. houders f 10, -.
Losse kaarten resp. f 6, -- en f 10,--.
De C ulturele Raad heèft echt~r niet alleen de organisatie op zich genomen van de
museum-concerten, maar ook die van 3 Raadzaal conce:r:-ten in Oud Beijerland.
De_mogelijkheid bestaat nu zich van een combinatie-abonnement te voorzien . Zo'n
abonnement komt dan op f 25, -- resp. f 15,--, d .w. z. 6 concerten voor de prijs
van 5. Inlichtingen over het .;olledige programma en abonnemen.ten kunt u verkrijgen
bij mevrouw A .I. de Rooy-Hoogeboom, Dorpsstraat 13 te Heinenoord (tel 018622010) o bij de heer J. W.A. Ort, El. van Loonstraat 2, Mijnsheerenland (tel 018621513).
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DE BRUIDEN VAN HET MUSEUM
Met verwaarlozing van alles wat bruidegom is, heten de jonge echtparen die op de
huwelijksdag hier hun foto's komen hten maken~ bij ons: de bruiden. Pars pro toto,
naar het meest oog strelende deel: de pruiden. Hoe harder het regent 's zomers,
hoe kOUder. IS WinterS buiten' Z?Veel tè ' meer bruiden zoeken de beschutting Van het
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. mus~um. Ze komen van heinde en ver; van Rotterdam; uit Dórdrècht;Berkel-Roden. LTij-s·, zelfs van een ander eiland, Goeree Overfl!::tl\:ke~ ~en ·:I1:~tburlij,k ,_ü-(o~ze eigen
Hoeksçhe Waard. Volop! Als het goed hardregent.we~aÇht.op eèri middag !
Want waar kun je mooier een deel van je fotografisç;he)1U;Welijksreportage' laten mc.·keJ;l.cl;a;n .in de keuken van het Hof van Assendelft ? $a!nenbij, de schouw? ja gezellig !
Temidden van gietijzeren pannen en wafelijzers, wat. je als bruidje uit het plastic .
tijdperk ook nog een aureool van gedegenheid geeft,
alsof je het koken op een kolenfornuis beheerst e11:,alsofde inmaak in waterglas en het gebruik van een· op het
vuur verwarmd strijkijzer: dagelijkse klussen zijn die je met gemak en ll~fde -voor
·hem- zult verrichten.·
- Dp· bruiden -in zachtr~se of lichtgroen, h~t. echte wit of fel-lila-óp-dé-hippe-toer-,
hoe: ze. er ook uitzien, de. bruiden komen tot ru'st in onze keuken. De zenuwentoestand
:·;is voorbij, ze ziE:;n:eLl(aq.r weer zoq.ls ze. "elkaar kennen; ze mogen weer gevlron pra. ten, mà~ten dat zelfs, want onze G;roenendijk staat erbij, èn een chauffeur èn een
fotograaf. D~ wa.t mooie omgeving is ~1 everi,e.cht ofppecht als het paars en de
n~euv,.r,e blue jea,ns ,, qls het:wit en het ..keurig zwart~, H:et vw·mt sleèhts_ een accent
, , i-n de.z~dag. Maar de ..br1liden kunnen mi weer lopen
praten en lachen zo0-ls ze
qewynd Wpr~n, want het bÜjkt nu.da~-het gewoi}e leven bet~ekkelÜk g~woon ~erder
.. gap.t ,; alle~'n Samen. rie..f~tO IS zijn gemaakt, een OntSpannen ,bruid gaat OrJ,S Weer Ver. . lat~p •.We. knikken en felidt~re~ ,en soms zeggen we_: "~at Zie je er Jief\1It l"
. Gepermitteerd ? het zijn tqch àn?,e bruid~n .!
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wrLLEM BLOK EN ·zrJN v oóRv ADEREN

Onze nog maar kort in functie zl.jnq$' sèc:tE~tm;is Wim Blok, een van de ca. 550 nazaten van.Commer Adriaanszoo11 Block~-die zich vanuit_Oqs~erlfout in 1646 aJ$_. kleer1
• maker. te Haasdam vestigde., heeft in.de H()eks~he Waarcî"ar\~eei' vari iich d~èn spre·ken.• Van,zÜn veertiendf j;;tar 'af he~ft hij zi~h 'al,v~rdiept in .de g~schiedenis van
he,t, Blok~en-;.:.ge_$lacht. 3<50 jaqr' is bij al't~ruggegaan i~ de ti]d om vast te ·~·t~llen
. dat boyengenoemde Comme,r d~ ldein~QQ~ was van Ço~-}TI~r .Jansz, blockrn~ker,
. e~n f?ra bantse klompenmaker die in_ 162'7 s:d~r·f.
. . . .
.
'
Dit en nog ve~l. J1ileer kunt.:Û l~zen inde. "Genealog~e ~an .eep gesLichi Blok", 'na
ve.el speur~erk i~ 6.ude archieve.n geschreven door bovengeooemdeWillem •. Bij kwan.J
tot de conclu~i~ dat aÜe Hoeksche V!aardse Blokken op ctë e.ei1 of 'an~ ere Wij~e verwant zijn;. D<?.:t ,bracht hem op het idee -in het Streekrr;us2u~: op tw~i? z~.t~rd~g,midda. gen een Blokken-r,?unie te houden. Een groot succes ! Niet alleen wat betreft de op~<omst, maar ook wat betreft de ~e:rkoop van zijn boek. Zeker verdiend na- a~ht jaar
intensief speuren ! Zelfs dat is hij .nQg niet moe, want al .staat' alle~n vast dat de
vader van Commer Jàns.z, · b~,Öckmake_r·, e9r z~kere Jan)''as ~- ·h~t is. ervàn 'overtuigd
in de archieven van Oosterhout~ die terugga,an tot de tweede helft van de 14e eeuw,
nog meer over zijn v-oorvade~en terug ,te vinde,n.!
•
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VlEET TJ .• ~ e e e
de hoefstal zo scheef stond ctat h,ij is· afg_èbroken en dat de onderdelen tijdelijk
opgeslagen liggen ?
.
'
dat de
nieuwe
.. klaar
is ?
.
. . . folder
.
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..
men onze conse;rvator gevraagd. h~ef.t tç ~i3.r.fvi~F,=rE:n bij nieuw op te richten musea
elders
den lande ?
Vlt...:: r1aast de '\lerschillend.e archie·ven ool< een
van huismerken hebben ?
dat d·2 conservator van het
Gern-'~?ente
het
w:m het
1
?
een
met foto s aan ons museum heeft
c
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