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Sara, Vrouwe van Heinenoord, en Mozart
Door Janny Roos
Het is dit jaar 300 jaar geleden dat de Ambachtsvrouwe van Heinenoord, Sara Louisa du Faget
van Assendelft, werd geboren. In 1767 liet zij haar buitenhuis ‘t Hof van Assendelft bouwen.
Dat bestaat nu dus 250 jaar. Dubbel feest, dat Museum Hoeksche Waard in de loop van het
jaar viert met tal van activiteiten voor jong en oud.
De ambachtsvrouwe lijkt erg van muziek te hebben gehouden. Zo is bekend dat zij een
gezelschap aanvoerde van bewonderaars van een destijds gevierde zangeres, La Longeau. Ook
zong Sara zelf en zal waarschijnlijk vaak concerten hebben bezocht. In elk geval is zij aanwezig
geweest bij een concert van het wonderkind Mozart, dat samen met zijn ouders en zijn
eveneens begaafde zusje Nannerl in 1765 en 1766 op tournee was in Nederland. Vader
Mozart heeft daar brieven over geschreven en een lijst aangelegd van aanwezigen bij één van
de concerten, waarop ook de naam van de ambachtsvrouwe prijkt.
Vader Mozart beschrijft de reis vanuit Antwerpen naar Nederland, met daarin de oversteek
van Moerdijk naar Strijensas. Dat betekent dat Mozart via de Hoeksche Waard is gereisd naar
Den Haag en Amsterdam. Het kan haast niet anders dan dat de familie vanaf Strijensas de
route over de Keizersdijk heeft gevolgd naar Kuipersveer bij Puttershoek voor de oversteek
naar Heerjansdam. Dat was in die tijd een deel van de hoofdroute van zuid naar noord. In
Holland werd de familie geteisterd door ziekte. Beide kinderen scheerden langs het randje van
de dood, maar gelukkig herstelden zij. Mozart heeft tijdens zijn verblijf in Holland ook nog
flink wat gecomponeerd.
Zijn muziek wordt gespeeld tijdens het concert ‘Mozart in de Hoeksche Waard’ op 25 maart in
de Hervormde Kerk in Heinenoord, dat de opening vormt van de feestelijkheden, samen met
lezingen, rondleidingen en een publicatie over het leven van de ambachtsvrouwe. Het Sara
jaar loopt van 25 maart tot 25 november 2017. Meer informatie over het concert en andere
evenementen met het thema Sara vindt u op www.museumhw.nl.

