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STICHTING STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD 
... ~------~-------------------.. -- ""''"~·::·-- ~·- =- --

Hof van Ass~ndelft 
Hofweg 13, Reinenoord 
Telo 01862 - 1535• 

Hofstede Oost Leeuwenstein 
Dorpsstraat 13, Heinenoordo 

Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 1~-17 uur, zaterdagochtend 10-12. 
De Hofstede uitsluitend zaterdag van 2-5 uur. 

18e BuJ.!.;"-t;-~<~ 
februari 1978. 

Postrekeningnummer 3870852 van Vriendenkring Streelr.museum Hoeksche \ITF~<'!rfl ·· 
Hofweg 13, Heinenoord. 
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TWEEDE LUSTRUM 

3 oktober 1968. Een dag zo stralend mooi als je iedere zomerdag zou.wensen. 
Juist op diè dag werd het "Hof van Assendelftil officieel geopend door mr. 
J. Klaasesz., toentertijd Commissaris der Koningin in Zuid--Hollande In zijn 
openingsrede sprak mr. Klaaseszo de hoop uit, dat het ee:1 Ièvend museum zou 
worden, gonzend van activiteiten. Zijn verwachtinaen zijn niet beschaamd. 
De heer De Rooy die na vele ups en downs tien jaar na een geslaagde ten-

-~ toonstelling in de toenmalige HoB.S. van een huis dat bijr:a een puinhoop 
was, een écht museum wist te maken, weet zijn nede~re:rkers altijd opnieuw 
te inspireren. Saai en vervelend, volgens sommigen passend bij een museum, 
zijn dan ook geen woorden die in zijn vocabulaire voorlwmeno Integendeel, 
nauwelijks bekomen van de spectaculaire opening, werdsn e~ alweer nieuwe 
plannen beraamd. Oost Leeuwenstein werd yoor b·2woning gGsêhilçt gemaakt en 
de schuur daarvan werd letterlijk en figuurlijk uitge~est om de gestaag 
groeiende stroom van kleine en reusachtige werktuigen onderdak te kunnen 
verschaffeno 19 oktober 1973 bij het eerste lustru~ is het zover. Mr.-M. 
Vrolijk verricht onder het toeziend oog van zijh voorganger de opening met 
het 11koekslaan 11 , een handeling die onder hilariteit Yan G:e aan1're.zigen niet 
geheel feilloos verloopt. 

Nu, winter 1978 gaan we ons alweer bezinnen op het t:•-Jeede lustru:,1o Het· 
museum zou het museum niet zijn als daarvoor geen (;iroc·tsebeepse plannen 
ontvouwd zouden worden. Er komt van alles ter tafel T·raa:-.:·<li t ten slotte enige 
voorstellen gedestilleerd worden die praktisch en fir. .. anci eel uitvoerbaar 
lijken te zijn. \'lat denkt u bvo van een feestelijk ccn:cert, een bustocht 
voor de "vriendenkring" door de Hoeksche 'i'laard vraarl<ij io1troductie zou 
zijn toegestaan, de uitgave van een kalender met al·s onderwerp "het museum" 
natuurlijk! Want hoe dan ook, we willen het museum een steeds grotere 
bekendheid geven en u als 11 vrienden11 kunt ons daarbij he~: .~:,en door niemve 
vrienden te verwerven of door bijv. niet alleen een kalender voor 
uzelf maar ook ~~n als kadoetje voor familie of kennissen te kopen. 
Er zijn namelijk nog meer ambitieuze plannen zoals de uitgave van een 
prentenboek over de Hoeksche Waard met daarin afbeeldinGen van schil-

/ 

derijen, tekeningen, etsen, gravures, aquarellen etc. 
vlat denkt u er van? Wilt u ons helpen het lustrum te doen slagen? vli 1 t 
u ons daadwerkelijk steunen, kom dan eens praten met de heer De Rooy. 
Wilt u ons financieel steunen, dat is altijd mogelijk, zie gironummer 
hierboven. Trouwens, als de plannen wat verder zijn ui tG<:::'.•.rsrkt en wij 
ze in ons volgend bulletin verder ontvouwen~ zult u waer:::~hijnlijk zo 
entt1ousiast n, dat u -vanzelf naar uw giro~..-..-~•,.. -""'' ""·:::te O:ns museum 
is het waard, dubbel en dwars! 
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TERUGBLIK 

! : ·-· :.:-: .· 

Na de voorafgaande "warming-up 11 in verband met het komende,•-tienja:rig · 
bestaan van het museum (in de volgende bulletins zult u de voórpret; 
de pret en de napret mee kunnen beleven) past vervolgens een terugblik 
op het laatste kwartaal van het afgelopen jc:.ar. · · · ··'· 
Een verheugde en dankbare terugblik -~re bereikten in ' 197? ·-·het aantalr·. ' 
bezoekers waar onze verwachting naar uitging: de magische grens van 
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10.000 werd oversch~eden, royaal 9verschreden zelfs!'Was het zó~ethtiis , : 

·~ ·. · 

van Oost Leeuwenstein op de · zaterdáge'n · iri '·decembei:· een .poel van .:ozonde :;'; •--. ' . 
en Verderf geworden dOOr de \veddCllSChappeh die daar-' Werdèrl i : af'gè~l-Oteh . .. . L,: . 

van ja - of - nee tîehduizend 1 op de middag ·van de tweede kerstdag 
leek het ~uséum, opengesteld, 'wel ee11 -- hebsenketel r Liéfst· 556 bezoekers ·-· -· · 
passeerden tussen twee en vijf uur de -•cordeur, waar de · heer --·Ve'rhoevéri :•·• \ ·.· ·, .. _. ·. 
kaartjes · stond te verkope01 alsof zijn J:ev e n · e~ van afhing·.· · Gaan ·ve "gooche.;;. 
len met getallen (wat·altijd leuk is), dan komt dat neer op elke 
twintig seconden &~n binnenkomende b~~óeker, drie uur lang -stel het 
u voor! Het was overal mudjevol, mensen stonden op hun ienen te 
reikhalzen ·om 11 tussendo o r 11 of 11 6verheen 1; . toch n o g .-vrat. te ·• z}-en t ~ ... , ... . 
!'-rijgen, het leek (in alle besciieiçleniteid )· qua drukte ··'-'l.el. :een . Rembrandt.- ., : . , . 
exp()l;l_:itie in -qet Rijksmuseum! , ·· .. :,,.;,;. '- · 
: .1. :sl:').el na twee UlJ.r kvram di~e · mi ddàg de_•· t _iendui ~end_ste .. biqnen .... )iet ·. bleek:• i ·!. .· 

de heer- .. J.·.J •. Ho.Ll te zijn, 88 jaar, .. . im-ro.ner van Alphen aan. ; _q~ IvJaas. ·. (G),_,;· ·: ",: 
logerep.d bij zijn in de Hoeksche! ;\{aarq •;WOI'lepde -.. zoon . .. De · JJ.e~r .Ho l,l,- 1 · . ,:-

vroeg~r ,roef:"1mid . van beroep, was :v.çorq,l_ erg in.: h~t : mqseum . ge~n~Ej:!re13s~erd, 1 : . , 

omdat -_·;i.n' Qost Leeuwenstein nog ee~ ~ i7chi;.e .. Ol.J.jle ; '~ -t:~avalj é u te .. bezi chtig_en . . . . 
is. , ~q,n~elf~prekend was hij zeer _')~:;.-ras;t: :;:;9 :fee.st.elijk te i....-()rden. binnen-. 
geha~Jd~ .· Een zeer verheugde heer• De _Rqoy, .ov.erJ:?.an.çli,gde J1em namelijk, een, . . · 
boeket al'}j ers,, eef'l pop in klederdrq,cht .. e n . e~n,. bo.E* • . Een· allerple4ier~gst .. .. 
even~~ent! dat eVen later nog eens _werd · her6~ald , . terwille van d~n ~n~ : ... . 
middels : gearri v~erde fotografe ::-ende en. · schri jvend.e pers .! Zo ais . g(;!:z;egd: 
- de :Oe~q.eJ::I .:_:_~-s ble;en toestromen . e~ .het valt te begrijpen dat er . ~arkeer:""' 
e n verkeer.sproblemen dreigden te : ontstaan. Een· compliment aan de heer . 
C.J. ~an T~eure~ van de Rijkspolit~e die tijdig ingreep is dan ook ~~~ 
op z:i,jl?- plaa-t:sJ 

Ook na deze wel hee~. bijzondere middag bleef het de ~aatste dagen 
van het jaar druk op het Hof van Asser1delft. 1.-Je sloten het jaar 1977 .af _. 
met een totaal aantal bezoekers van 10.85~. Nog even go6chelen met 
getallen? !~ 1976 ruim 30 bezoekBra per openingsdag , . in 1977 ruim 4~. 
Eeri g .o.ede . aanzet voor 1978! . !\:laar. WÇ) zouden · terug-blikk.e.n op het af.g_e.l,.Ç>pen 
kwart~-~i en zodoende ko!!1en we dan. ~ranzelf terecht bij ,de•, spek-m.et~p~~e~..., , . 
maal tijd van, 1 . oktober ji. De _. aü:re:z;:i:gen 'l'leten niet. ~rf.!-t:: z~: gemisi;. h .ebben:; . ,.,, . 
en: dat .~unnen · 're· ze dan · bet .er _ m;~ar , n.i et. , vertellen oo!<!. · Zowel çie .maal.- . ·:, ; 
tijd als. de. ve:r;zorging in het Ar::ders,enhuis was Hi!J.fn, de organisatie even- ·. 
eens ( o _, die t -elefoon van . te . voren!) ·t?;:.t _· de" he.er De Zeem·! met zijn 
voordrachten. 'I--ras uit de kuns-t ! ,_,_De, p -re tt ige sfeer sprak zeker ook uit het 
toespraakj~ : van de heer _De Jóng,u~t · Hilversu~ aan het einde ~an de dag. 
De werkgroepen , floreerden : ook dit : lpv:artaal. · De dialecten-groep heeft wat _:. 
mee r ger:i.ch~ _plannen uitgestJ:nne:ld •.en· toe·tst die aan .d.e praktijk. Het ''· :: , 
bezoek aan het genealogisch . archie.f . op . d e. zater<iagmiddagel,'l -neemt toe • . : :·. · 
Soms is het ~om.erhui-s a 'hve er. _ a an. :qe ls-:leil}e i~ant ~oor zÓv~e-;1. mensen die .. · 
zitten ·::ç 'gr aven :en te speur e .:1. Ïi]. , ,de·· ,lade:::1 met gegev.ens . En. _ d~ . schr-ijv:ers , 
de: samen :;; t e l1~-rs :·v an · h et:· ar c hi-e :f? : . Zij: zi e n , hee l in .de . vert~ nog;· maar 
al duidelljk li çht end-met - zi jn-g~u~en-randje , -het miljoen$ te k aartj e ! 
Het het t_o enemen· van h et ,ml.ls e;.lmbei'._oek .valt :. e r _ui-:t e raa r d_ i n.·hei? •. g e h el e:;· 
:rbedr i j f" m.eer -werk · te · verr i chtena · 9m p!p.ar ,_een paar · dipgen . te ,· noemen : 
de teleÎoon rinkelt aanzienlijk vaker dan enkele,. -jq.-:q~n,f.gejl.;ede~ ., çle . ylqeren. 
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,rorden aanzienlijk vuilera Hulde aan mevrouw Dekker! Hulde aan de heer 
Groenendijk en bij voorbaat een béétje hulde aan de heer Bo.s, die 
sinds kort vast is aangesteld voor de werkzaamheden in de schuur ~n 
voor het archief-materiaalo 
Tot slot nog een woordje over één van onze toeleverende werkgroepen: 
de bruidene Ook d~t floreert! Uat zegt u van een vrijdag in december, 
waarop liefst 21 bruiden elkaar haast voor de voeten liepen? Vanuit 
Rijswijk, vanuit Bergschenhoek! Voor een dramatisch hoogtepunt zorgde 
de bus, mvaar beladen met bruiloftsgasten, die achter het museum ging 
)<:eren en zich op het bruggetje klem reed; de gasten in hun goeie goed 
in weer en wind riaar buiten, heren in feestkledij hurkend op het 
modderige asfalt om aanwijzingen te geven, de bus die nog vaster kwam 
te zitten en mevrouw De Rooy die vertwijfeld uitriep: "Nu is alles 
voorgoed voorbij!! ! 11 Omvetend van dit alles :;oat binnen het jonge stel 
samen gelukkio te zijn' in een arreslee - en liet zich fotograferen" 

GOED VOORBEELD 

De heer B. v.d. Bom, een enthousiast Vriend en medevrerker van het 
museum,-deskundige bij uitstek op het grote gebied van de prent
briefkaart, zond onz ~mderstaand artikelo He zijn hem zeer dankbaar 
voor zijn bijdrage! Hopelijk werkt dit stimulerond op anderen, 
die ook hun gedachten eens op ons papier gezet ;villen hebben? 

DE PRENTBRIEFKAART IN DE HOEKSCHE UAARD 

Omtrent 1900 kwamen de eerste series prentbriefkaarten in de Hoeksche 
1ilaard. in omloop a De· grote steden: Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam 
en Utrecht ''raren hier in 1896 al in voorgegaan, maar het zou nog · 
vier jaar duren eer de pr,mtbriefkaart in het gehele land een algemeen 
verschijnsel !/óOU zijn ge•:mrdeno Dit alles is op te maken uit het post
stempel, dat de tijd van afstempeling, datum en jaar aangeeft" In 1899 
werd,er reeds een kaart van 's-Gravendeel uit ~erzonden, maar algemeen 
houdt men het jaar 1900 aano 
De prentbriefkaart is een eerste vorm van topografische afbeelding die 
in grote oblagen verspreid werd. Belangrijk is deze kaart ter docu
mentàtie·van de vele veranderingen die ook in de Hoeksche Waard hebb~n 
plaatsgehad. 
Het aagtal prentbriefkaarten is omtrent 2200 stuks. De vorm is niet 
veranderd, maar de afbeelding wel, Vroeger was een straat belangrijk, 
liefst.met mensen, groepen van kinderen, een wagenfu-de straat, deuren 
van ee~ werkplaats die 6penstaan. Het gaf de straat een levendig aanzien. 
Voorbeelden hiervan zijn: de dorpspomp in Hijnsheerenl~d, het '~<racht
huisje. voor d~ .nachtwakers in 's-Gravendeel, het wachthuisje voor de 
veldwachters in Oûd-Beijerland, de ophaalbrug in Strijensas en Putters
hoek, het gem_eentehuis in Goudsvraard, Leemvenstein en Heinenoord, de 
Pastorie te Mastland in Westmaas enz. 
De prentbriefkaarten ~an.de laatste jaren daarentegen zijn kleurfoto's 
met veel groen, een klein gedeelte van een vronin~, rechte straten, bijna 
Qeen verkeer. De allereerste uitgaven waren van Duitse uitgevers, pas 
later werden de plaatselijke winkeliers of böekhandel-drukicerij als 
uitgever vermeld. 
Er zit· meer aan vast dan een simpele afbeelding. De uitgevers-drukkers 
gebruiken een eigen nummering. Soms is hieruit een en ander op te 
maken, zoals de kleur, met en zonder rand, kleurverschillen van dezelfde 
afbeeldinQ met en zonder nummer. Soms is helemaal niets vermeld, noch 
de plaats, noch de uitge·verv l/Ieestal lcorn je er \Vel uit als je gaat ver
gelijken en vragen. 
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Ruim 75 jaar prentbriefkaarten in de Hoeksche vJaard~ · 
Een mensenleeftijd, waarin veel is gebeurd. Een bepaalde straat 
in de loop der tijden tot heden in kaarten uitgebeeld geeft 75 jaar 
geschiedenis van die straat. De Voorstraat in Oud-Beijerland~ de 
Langestraat in 1 -s-Gravendeel, het Schouteneinde in Puttershoek, 
de Kerkstraat in Nieuw-Beijerland. Let op de gevels in de. straat, 
de versierselen aan de daklijsten, de deuromlijstingen. Alles is 
on prentbriefkaarten terug te vinden. Aan de hand van die kaarten 
z~u men kunnen nagaan wat is veranderd en wat nu nog is overgeble~en. 
Het was gebruikelijk series prentbriefkaarten van ~~ 6, 12 of meer 
stuks, al naar gelang het dorp groot is. uit te geven, eventueel 
voorzien van een nur:m,er. Aan de hand f·:··.··.:-van kan men ui trekenen hoe 
groot zulk een serie is. Het boeiende vs. kaarten verzamelen is de 
nog ontbrekende op te sporenl de serie kompleet te maken en in het 
Streekmuseum onder te brengen? opdat velen daarvan kunnen genieten. 
Geen der series prentbriefkaarten is gelijk, elke serie heeft een 
eigen gezicht 1 ze geeft een bepaald beeld van een periode. Veertien 
dorpen in de Hoeksche ~;Taard en veertien series prentbriefkaarten 
tonen heel duidelijk hoe het vroeger was en hoe het nu is. De p~ent
briefkaarten hebben als document '·raarde gekregen. 

B. v.d. Bom, ~-Gravendeel. 

DE AAN\HNSTEN VAN HET lvîUSEUH 

ZÓveel 1 dat vre m.:::.2.r kriskr2.s (doch met gerichte dankbaarheid!) gean 
opsommen; straks zal het buJ.letin nog te klein blijken om 2.lle aan
winsten te vermelden! 
L2.mpeglazen 1 een makelaar, oude boeken, een broek; een exemplaar 
van. het boek van U elker, een n:n2.rmeren 11 stoppenbord van een meterkast, 
gedroogde pastinaken) emaille :;.~eclalT!ebordje van Akkertjes., idem ve.n 
Br2.sso; de schoolvlag van ds oude school aan de Greup 1 een aardappel
sorteermachine, een w2.nmolen, eenvoudige dekenkist, mahonie kast, drie 
koekblikken, ingelijst diplona 25 jaar trouwe dienst aan de Mij van 
Landbou\·J, haartuig 1 een trommeltje, riet dekkersgereedschap 1 vlasstamper, 
zwart n2.nspak, 2 petroleucblikken 1 enig keukengerei, exemplaren van 
I:Jllandsche Studien, ï·ritJc:::o Rago,_rtborde:'l, een lokkenpers, teil, stoeltje, 
blikjes condensmelk, kachelpoets, roodmerk koffie - en ja heus! iets 
wat we nog niet hadden: 2 zeer oude closetrollen - hoe is het mogelijk! 
T;vintig pakjes oude zopen e:t schuu~~poeders, de dubbele stukken Si.mligt 
zeep, Radion, een st2.llantaarn, vier verftonnetjes, kruidenierswaren, 
oude ansichten: een breimandje om mee na2.r de breischool te nemen, 
deksel van een koperen tabaksd~osj nog een makelaar 1 glazen koakdoos, 
beschuitsnijmachine en een knijpkat - want ook die is al verleden tijd,a 
Iets w2.t je rüet zo dikwijls ziet~ 2 beeldige lniartelkooitjes!, banket
bakkersspullen, broodvormen, deegrol met ribbels (ooit gezien?), vormen 
voor repen chocolade en bonbons) een scheermes, een schoolboekje, anno 
1822, een slangeru'l.aspel 1 een paar rijgl2.arsjes en o! hoe vertederend 
werkt dat ineens: kinderspeelgoed bestaande uit een brandweerwagen met 
mannetjes erop en de ledders, pJppe~huismeubeltjes, zÓ zorgvuldig door 
de vader voor het dochtertje gemaakt, precisiewerk voor vele lange 
avonden. 


