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TERUGBLIK EN TOEK01'1SU1UZIEK . ·. 
Aanvang 1980 werp je onwillekeurig een terugblik op het afgelopen .jaar en een blik in de 
toekomst. Om met het afgelopen jaar te beginhen. Het was vanzelfsprekend niet mogelijk 
wat het bezoekersaantal betreft het jaar 1978, ons jubileumjaar9 met zijn vele aktivi~ 
te i ten te evenaren. Toen waren het er 14. 158 ~ in 1979 kltJamen er 10.776 !1ezoekers. '"Je 
hopen echter dat dit niet het plafond zal zijn> en dat 19RO weer een flinke stijging te 
zien zal geven. Aan de collectie zal het niet liggen. Er zijn weer altijd nieuwe dingen 
te bewonderen en wij dachter-dat er voor U 9 lezer of lezeres van dit bulletin9 altijd 
~Jel een aanleiding kan zijn om weer eens richting Heinenoord te koersen en dan speciaal 

"~o~~ Streekmuse~m als ein~doel te kie~en. Bij~?rbe,~ld ~1s opa en oma een we~k-en~ over 
11~t'Z1Jn, als de k1nderen, d1e verleden Jaar net 1ets te Jong waren, weer een JaartJe ouder 

zijn gevmrden of met logees uit Canada of Australië. t~e hebben het zelf ondervonden en 
wij kunnen van harte zeggen: succes verzekerd ! 
•Over succes gesproken: ook aan cf.s boek 11 Eilandgeschiedeni s in beel d11 ontbreekt dat 

.. niet.< Het is werkelijk overweldigend! D'at het boek zo plotseling in de algemene be
.. langstelling kwam te staan was in niet geringe mate te danken aan het feit, dat na de 
·officiële presentatie op 12 oktober 1 .T. een radio:--interview met de voorzitter van de 
stichting Streekmuseum Hoeksd1e Naard/ ~1r. D. ~'lüller werd uitgeionden. Dit gebeurde in 
het programma t'1uzikaal onthaal van Herman Emmink, een klaarblijkelijk veelbeluisterd 

. programma. Hoewel de heer r1üller nog veel meer had willen vertellen, kreeg hij daartoe 

. niet de gelegenheid. Toch was de i'nteresse van :~;enigeen ge\'/ekt 9 \'Jant_daarna stroomden 
{le bestellingen hi.nnen. f·1evrouw Dekker 9 onze tràu1r1e huismeesteres, werd helemaal zenU\\/-
achtig van al die telefoontjes van particulieren en boekhandelaren en van de drukte van 
verpakking en verzending~ die dit met zich meebracht. Als het niet te ver uit de huurt 
was, gaf ze er zelfs de voorkeur aan de boekhandel eigenhandig te bevoorraden. 
Bent u nog niet in het bezit van een exemplaar en heeft u U\'11 bestelling een beetje op 
de 1 ange baan geschoven 3 dan moet u zi eh nu toch haasten 9 anders gaat het u\v neus voor
bij, want de oplage is bijna uitve~kocht~ Maakt u dus f 32.50 + f 6 9 50 verzendkosten 

,_,over op gironummer 38.70.852 t.nA/. Vriendenkring Streekmuseum en u krijgt het thuisge-
1.::..' stuurd. U kunt het natuurlijk ook persoonlijk komen afhalen> dan heeft u dubbel plezier: 

een bezoek aan het museum en een fraai boekwerk ! 
1·1et het kopen van dit boek kunnen ~-Jij als vrienden van het museum letterlijk een steentje 
bijdragen aan een uitbreiding wanaan zo 1 n dringende beh t:fte bestaat-. Een ui tb rei ding 
die niet alleen doelmatia moet zijn~ maar ook het uiterlijk aanzien van het Hof van . 
Assendelft niet mag aant~sten. ~ , 
Wa~rtoe moet deze uitbreiding eigenlijk dienen ? Wel 1 zij die ooit het genealogisch 
archief met zijn meer dan een miljoen fiches hebben bezocht om daar gegevens over voor- . 
ouders of ander~e voor het belangrijke feiten op te sporen~ zullen u dat kunnen vertellen.· 

1 Het komt namelijk vele malen voor dat er in het Zomerhuis van Oost-Leeuwenstein, waar de 
archiefkasten zich thans bevinden~ zo'n drukte heerst~ dat er voor de belangrijkste per
soon van het museum~ de conservator drs. J.E. de Rooy. geen aats meer is om zi . 
~at houdt natuurlijk ook v11el verband met het. feit dat zijn tegenwoordigheid alom vereist 
ls, maar toch ... ook een duizendp0ot als hij ongetwijfeld is. moet men zijn rust gunnen. 
Een tehoorli ke studie-leeszaal dus, Verder moet het plaats bieden aan een vestiaire en 
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· SECRETARIS OP HET DAK 
: ; ~·. 

De schoorsteenkappen, jubileumgeschenkrvan de dames die de al gemene bibliotheek in 
het museum runnen , zijn kortgeleden geplaatst. Dat was geen eènvoudig karwei . De 
kappen zi jn zwaar , ze vangen veel wind .. en het dak moet gespaard \IJOr den. r1et man en 
macht is men er in geslaagd de kappen zodanig te_verankeren 9 dat ze menige storm 
k,~nnen doorstaan. Onze secretaris de heer !.,!.Blok heeft zelfs2ijn hachje gewaagd 
en is hoogst persoonlijk het dak op gegaan om de gehele gang va~ zaken in het oog te' 
houden en zich van de soliditeit van het werk te overtuigen. 
Overigens zullen de gulle geefsters van dit geschenk binnen afzienbare tijd uit 
het museum verdwijnen. De uitleenbibliotheek zal .dan in een andere accomodatie 
worden ondergebracht~ zodat er voor het eiqen boek~nbe~it~ d~t zi~h steeds .meer 
uitbreidt~, YJeer wat. m~er ,Plaats vrijkomt.- - · 

.· C' 

AANHINSIH-l ·. 

U zoudt de trio~fe~~nde . k1arik in ooze stem eens moeten horen Va~k vragen bezoekers. 
nadat we verteld hebben over het ontstaan van het ml's~um en hoe letterlijk 
alles door Hoeksche Waa~ders geschonkeri werdJ vaak vr~gen ~e dan wat jaloerserig . 
en een negatief antwoord _venHchtrnj : 11 En nu 5 na tien jaar, krijgt u nu noÇJ ~Iel . , 
eens iefs ? 11 0~ trionrt: waarmee wé dan in de pres springen · voor onz~ bewoners:al.~ekelijks t. 
~Je kregen 'een lei+ griffel 5 foto, ' programma ·van den Landdag van den Bijzonderen Vrij
willigen . ~anfjS,torm, 11 0ranje 11 tijdschriften~ watersnoodnummer van Hoe Spi~:gel 11 , kinderboek
jes, tekenH,-gen _:R. T. î•1. -remise Kro9svrijk-Nuinansdorp 5 di verse bewijzen van eigendom\) : ~en ·.· 
enkelloops en ~e~ dUbbellobps geweer. Dat .we ook :van weienschappelijk nut kunnen . zijn · 
blijktuitpe · afstude~r-ppdracht die we mochten ontvangen van iemand die dit vlerk had . :, 
geschreven ril~t gebhiikmaking van o.q. in ons musPum aanwezige gegevens. Een feestartikel ~ 
degel pers, .houten SllUbonenmolen 5 noötmuskaatrèp,sje met een kreuineuttie, een 1 innen . · 
boord met.ouwe z~1arte -stroppies. Kastje voor dameshorloge. Niet mis: een collectie gra -: 
vures var 11DeNederlandsche stad- en dorpsbeschrijver L. van Ollefen .. , deels . inge1ijst ; . 
met de bijbehorende t ekst (1793 - 1801). Nog meer stroppies en boordjess en ~el stro~pjés 
met lihtjies ! SchoenspaRners5 oude .motorrijdersmuts met onder~utsen, sous -pied~, 
ciga;e~~enkbker ~ dit ~~ Jt voor di~ tijd een chic heer zijn gewe~st ! Herdruk van 
nstrijeri door het vuur verteerd": kerkelijke redevoering op de .ijselijke en nooit meer 
alzoo gehoorde bran~ (Mijnsheerenland 1759). Schilderijtje van Hr. van der Perk: 
het vee r van Goidschalxoord. Kled ing 5 botertorinetje met deksel~ de geschiedenis van de 
kerk t e _•s- Grav~ndee l (art. reèks uit een kerkblad) door M. Visser Czn. Fotocopi e van 
het jOI'l:·§ns boek 11 De ri etheuve l 11 door t~. 't Ho0f t (Numansdor p) uitca.l910. 
Diverse boekwerken~ Regoutschaal, naaidoos en - mandje~ stemvork~ beddetijk~ houten was· 
mand 'met 2 stampers~ wasbok, was plank~ slijpplank9 een stillet je9 schoenma,k~rsnaaimachi.!. . 
ne m~t toebehore~, een rek-leest 9 bedstee-tafeltje~ schilder.skielen, ·een .grote 'broek . 
en een geërnejeerd koekepannetje' .een v.ergrootgl as~ goot~ teenborstel' boek en 11 de ge
schiedenis van . de molen van Sint Antoniepolder te r;ïaasdam {na f·estaurátie/ingebruikname ) 
Een oranje-b 1 anje-b 1 eu - vlag~ portretten~ e 11 emaat, foto Barendrechtse . bruq ,. kleding 
(rouwgoed),, twee klepbroeken, zwarth'l}it baaien . (?) rok~ een treeftje, een avegaar twie 
v~eet _wJ ~~t is ~a:~ ~-~t · zegger_1 ! ) , spanzaag_, een beddeborr~gi e, tuigkist, en . de · .. 
ba~ust~ade ~ van. "~,et - ho"t:el dat ~roeQer op Schan~ stond. Ho.e 1s het toch.ç:llemaa~ mogel1Jk 
-va.lt' u ook -va_n de ene verbazH!9 1n de q.ndere 1 Kqusen~ een kapothoed,Je~ ges~1kte deken, : 
bJee paar schöéri.e.n, . twee achterkratten v·an een .boerenwaqer.;. twee i derr, _gekken s polder
haken~ een burri_e; 'draagstel, geselbloks slikslee ~ drie verschillende zwingen, een karn· 
ton en een bijbel uit 1913. · · · 
Tot slot: on'ze secretaris vond iets heel moois in Zutphen ; het is maar de vraaq ,of het 
t.z.t. naar 'Onze r ègio :overgebracht kan .itmrden. 
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... OUDE ~EKENINGEN \", : 

orof •. Or ~ .. J. L. van der' GOlJYJ~ noogJeraq.r in dt? archi êfwetensèhappen te Amsterdam~ 
~eeft· en i ~e ~-J~id g~l eden J~én.J ezi ng ·gehouden voor het. hjs tori sçh genootschap Roteródamum .· 
over d.Of!l?lnbeheerslng .op.Put:t~n omstreeks. 1~00. . . .. _ . . 
l·lisschien zt,~]t U ze:ggen~llklat hebben w11 ip Çie Ho!!'"ksth(1{aard met Pûttélite maken?". 
~e heren van Putt.en echter· hadden op hun ei l.~nd. s 1 ed_1ts: w~ini g 1 and·;.-doch ·des te· meer 
in wat thans çie, .. MoeksdJ~-· Hpar~ is .. Nu ja 9 .land. ? Landv1as een dubieus bezit in die· tijd~ 
1~ant als",de stroonLzich mac,n' ~ven 95J19,. ver1eggen9 liep hee·l het 'gèbied;onder en dook ·;n: 
andere gedaantEm weer: op in qJe onpëdijkte. Befjerlanden. . . .·· · ··' · ·..• ' 
In het Rijksq.r.~hiefberustpr. een amitÇJ,l_ rentmee·~te'rs re·k~ningen. Prof. van:: dèr Gouw 
~aat.de~e u1tgeven in. 's Rijks Ge?~l,1.iEidkupdi.g~ Publ_icàt"iën. Dé ''}·~k~~~ngen11 ·tij!)'dè'' 
verantvword1ng van rentweeste-rs9 d1e dè goe.aerên beheren 9 de pacht l!Hiè_n·e·Dlonen en 
koste~l. ~i.tp.etalen, .. ,Het ouds ;te ~tuk a van D79~ bevat, pok gegevens over s·trién 9 over ·· 
tiel k .porp vi"ijviE:!:l geen~ archi efsfu:-.K..en b~staeîn: 'Dè-' ·r~nttrteester:: heette' Hi dë'nudê" 
taal rultla-é\Td çl.vr.z. v0:ogd9 waarnèm~r,~. afgeleid van het franse reqärd9. dat ''regent"':· 
betekent. De ruv-Jaar~ inde de pq,cht met behulp var'!. de dorossehouten (ru~1i'lard betekende 
daarom ook.baljuw d.i. po1itié~a,utoriteit) mc~t net Hruwaardsöóek 1

i '1n d(:f händ.'Vaak werd. 
de inning van de pacht tot een~ \'li\i\r .. Volksfeest:. 40als in de middeleeüi~é'n hët geV'al · .·c · 
r 1z~ht t~, zijno. ' ···. ~ .·' . ..·' . ··'.; :l. . ~. . . .{~.:· .-: .... :: ~ . 
!·l~t·' v1erd er verpacht? ·A 11 es ! De dUken voor hooi.en, en vJei den~ de grienden voOr·cr1et''·, '' · 
en biezen9 ~e,.gorzen {rietland) .. voor'sd1apen-\·J~iden~~ het \;;Jater voor landaän~Jàs~ de viSserij 
de mole_ns .3 de. moerr.ering;;(darinkdelvgb), de vogela,rij (eendekooien Zijri nog _èen rèstant 
hiervan)~ de pal i ngvi sseri j eb1-: · De _gêl dên wenjen besteed aan onderhoud va:n mol èns ~ · . ·· ·· 
sluizen,. diJk:en 3 aan het huren va,n soldaten voo~· de verdecli']ing eh onderhoud van·· 
vest i gingen ~het uitdiepen van . grachten" aan i nkqop van spijkers~ scha.rnf~ren 9 haken. ·· 
tralie~.1'\ÖJ11~s; fle.r-.. gewicht eri.nü::t per tal ; aa.n liefdadigheid ten gunste van de 
armbesturen, aan :kame,rl enen (1 ijfrenten) voor ambtenaren 3 bastaards àrii_; ~ en natuur- · ., .. ·· 
lijk oàk nog aan cie .. kosten van de .. hofhouding,. die veel. êge'1d had door cte·tal rijke· 
verhuizingen mede vèroorzaakt doo~·: de stroomverleggingen; èn t:enslotte'werd ·er ook , " 
oog g~ld.besteed aan missen voor het zieleheil van de ~eren van Putten! ~t· 
Curieus is dat de gelden voor d::=: erfpacht van hu·izen in ' 1 kapoen~geldeti'' .moesten 
worden beta.àlrl, dat vJil zegg~r! dat men in plaats van geld in zijn pacht ·m~t kippen· 
moest bet~lèn ' · · 

A.Nielson~ Rotterd~m~: 
·.~.·. · .. ~._ 

. . ' : ' . 

\~ist U dat: ,;· .. ·. 

'') 

~.wij ook in het laatste kNartaal van 1 Ï9 veel groepen hebben gehad. Uit: Per. Ha~g ~·. d(· 

380 bezoekers. verdeeld over 6 bustochten~ enkele weken achter elkaar. De Hciinehoórdefs 
l~erden al gaÛvJ deRvJalÏ'teit van de Heinenoordse vtir.k2liers kennen: ze deden gevwon 
h1er hun inkopen. Gevol9 : de bakker was in één dag al, zijn bolussen k1tJijt3 de slager 
\•tas donderdags al door de levelnworst heen! rJ!evrmuvtDekkèrheloonde de (telkens zelfde) 
buschauffeur met een ei gen , gebakken appe 1 taar·t, 

· .. ~~lij op een · vr~iJdag _een brüiden-record haal den? ;?6 brui den o;J één middag ! 

· ·. het Kerstnum:-ner van "Koni-post'' met een foto·~pu-zzle kvt~m ? 24 fo.to's van .oude· 
geb:uiksvoorvJerpen vlerden in ons museum gefotografeerd, f\·1eh had er viel· e.enmul"tiple-
cho1ce puzzle van gemaakt. ·· ·. . .-•. · . 
···de heer C.Monster uit Dordrecht. een trouwe gast op de zaterdag~i~dagen in het 
Zomerhuis, de volledige Burgeli jke Stand tussen 1812~, 1855 afv'lerkt op Voorne=Putten 9 

het Eiland van Dordrecht en IJs se 1 monde" op zoek n;;.a.r daarheen geëmigreerde 
Hoekschewaárders. he.ei~ f•:ionster tikt :t:ijn vondsten vervol-gens keurig, t. Dit les 
t~n van sch archi van hef museum. Uniek : " 

!.·-
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CPGRAVINGEl\f VAN DE RESTEN Vfo.N HET iiiDJIJS TE GOIDSCHALCX-üORT". 

In d:e ·'perio:Cte"-van- ·31-.:T t·ot 1.:..:t2-î979 zijn een aantal-medeNerkers van het streek-
· .... ·museilm: .eu..:.C).lldere vrij11rilligers bez'ig~geweest met het zoeken .naar 1.-mt er in de grond· 

.over 1;as gebleven.~ het voonna.lige ambachtsherenhuis- "Huijs te Goidschalcx-oort"~ 
.·Dit· speun\ferk is :gedaan' op ,initiatief en onder leiding van Him Blok, secretaris 
. van óns museum....-De.ze was bij het --samenstellen van het. jubil.euniboek ·ttEila.nC:eeschiedenis· 

, . fu"-heeidH. afbe-eldingen V8n·· dit hui j S tegengekomen en hij I·JÎ lde graag Onderzoeken 
· wat '9!' rn>li'·va::n terugtE vinden zou .zijn. Op grond van gegevensvèrkregen uitärchie

,, ven en -e-en .. eerderê-vondst· (een be,..rerkte gevelsteen) kon hèt' Ituijs gelocaliseerd 
_1:iOrden op eert ~~eiland_ beho:r,ende 'lij de "?oerderij van c. Vàl1. de Erve aan de T·TeStdij~ .. 

·· Het. Ruijs .heeft hier gestaap.. .van rO'nd 1640 ·tot het in ongeveer 1800 .afgebroke'rr werd • 
. Begonnen: \~e:t;'d ·met het gi"iwen van een sleuf op dè vermoedelijke plap,ts van dit gebou~or. 
in ,.de h-oop-· vroeg of laat (liefst .. vrQi3g na-tu,-;,..lijk) op nm.u:ruerk-' te. ~ui ten •.. Dit · ·. 

· · --gt?beurde:.o]:l._d-e-;twood-e.· g:i:"éi,<i-Idag. ·Bij verder graven bram de .:fundértrig·-eh_.de vloer 
van eert ke1cler tevo~hijn ... Van daaruiLwerd verder gegraven eri steeds meer fuy::d:eringe 

· .- · '1fJE!rden bloqt.' ge l:egd. ·. · · 
D'it JrJas ge.e0. gemakkelijk. W€lll'k1 niet alleen omdat op somm.ige-plaa:tseu het muurw9~Jc,.gehe 

. ve;rdtvehE?n'.t·la>$:ma:ar''ook'omü:at-op-·sommige plaatsen de !f'::s~•:m.=..,tosn tamelijk diep in"'àe gron 
zaten. De diepte· var-ieerde maar \~as gemiddeld ongeveer ·80 .cm .. _fioe1·Jel er flhl.door- .. 

··---·gegraven .. 1;-Jerdi:op ·~en .avond -1:.raren er zelfs tHaalf mensen aan het -~M'erk, ''"\·Jas het kanrei 
zo orrrvàngri.jk geworden dat er geprobeerd uerd er een graafmachine bij te krijgen.; 

'Dit lukte dankzij de berei&dllige mede\,rerking van Combinatie Greup B~V. · · 
De graafmachine ·haalde van een flink stul<:: van het Nelland een. bovenlaag ·van: 50 en: 
af en dit verlichtte het graaf1rJe.rk voor--ons natuurlijk enorm • 

. . Uiteindelijk zijn blootgelegdg de zijvleugels van het gebou~'it een b'iaterput met 
· groene en gele tegeltjes en tc'ree .. kelde.rs~ De funde·ring van he.t hoof'dgebouu is vermoe-
. delijk bij de .slc.,p_ ·~reggcli.aald t<Jant deze ';Jé).S niet terug· te v:inden. ' 
Haren l1e in het begin' blij als et een ::::icheri' gevenden v?erd, uiteindelijk 'bleken. er 
ki.st-eri voLmet scherven 'uit, de· gl'Ol;id te· zijn 'gekomen. In al.lerlei kleuren en met 
veréclti.llende 'Vèi'13ierirtgsmoti.even: Eén van -de-mo:gLSte ·vondsten is· ·een. majolica. bord 
gemaakt tussen 1580 en 1620. Veroer 1-mrden gevonden{ een 70--.-<mL hoog beeld met fruit
motieven;· pap-testen •. pijpekoppen.-uit .de 17de en-18de_ eeu1j11 en delen van glas -en 
ij~arwerk. · 
Teneinde e-en goed overzicht te krijgen van het--~terrein, met allemaal gaten en sleu,ven, 
k1.<Jam Him Blok op het idee een helicopter in te schakelen, hetgeen hem gelukt. is. 
Met· behulp van de.~e helicopter· werden van verschillende hoogt-en· foto's gemaakt. die 
een overz~èhtelijk .beeld geven. :Nadat alles opgemeten t..ras 1.,rerden op 1 december de 
gat-en en sleuven dicht~gdo:Ld en het--terrein gelijk· gerqa.."!kt. . . 

· Ter afsluiting .van )-~ .... qpgraying is' èr op 8 deéember een avond .in hèt -rnnsetun .. gehou-
den .. Hierop l~erden·:ae -diats getO.Ond .die·Him Blok ge.dnrende de Öpgravingen had gemaakt.· 
Tot slot een.J·roord van dànk. aan ·de ~amilie- -vcm -de Erve voor hun .. medewerking (en de 

- vele .kopjes koffie die ·de grawrs.._er· kregen). 

R" · van der Haal.. . -

GESCHEiifK VAN DE VRIElifDE:r.T 

.. , Het -verheugd··ons .ooer u -te .. kunnen mededelen~ dat Hij al·s· Vrienden in de. gelegenheid 
~>Jaren . .het rnuseum een zeer uee:rdevol ge-schenk te hebben .k:urmen aanbieden. 'Ti~ ~ebben 
n....L. de ...hand kunnen.leggen op het Verzameld 1rerk van Hendrik, _baron -Collot d"Escury, 
Ambachtshee.r van Heinenoord. De titel lui.d:t g KDnsten en Hetenschappen in l'Jeder;land. 
De tien. delen zijn gevat in zeven banden en uitge-geven in ·de jaren 1824-1845. 
Een uniek geschenk dust dat door het museum in grote dankbaarl:teid t.,yerd aanvaard ... 

VRIENDEJ:ffiAG 
~ .-~ 

·. Voorts hebben vre- 1oreer een mooi plan in petto voor een Vriendendag .. Het prograrruna 
1;ve ü nog niet verklappen, het belooft :z,eer ahrisselend te HOrden. 

Binnenkort hoort U er m~r \ran~ 
dit~ ue. overschrijden de grer;.".,"Jn van het eiland .. 


