Boeken en DVD’s in de museumwinkel
De Barendrechtse brug
De Barendrechtse brug (1988-1969) was eerst een rustige doorgangsweg.
In de jaren zestig nam het autoverkeer toe en kwamen de eerste files. De
brug werd een te groot obstakel voor het verkeer. De Heinenoord tunnel
bood toen uitkomst. Voor Barendrechters en Hoeksche Waarders zijn de
herinneringen aan de brug 50 jaar na de sloop nog springlevend. Het was
meer dan een verbinding tussen twee eilanden. Het blijkt uit hun verhalen,
anekdotes en foto’s in dit boek.
Cees Veerman
Oorlog in de Hoeksche Waard 1940 – 1945
Het boek ‘Oorlog in de Hoeksche Waard 1940 – 1945’, waaraan vijf
schrijvers mee hebben gewerkt, is een prachtig document geworden over
de geschiedenis van de oorlog in de Hoeksche Waard. In vijf hoofdstukken
(Strijd in de Hoeksche Waard, Dagelijks leven onder de bezetting, De
Joden, Het verzet in de Hoeksche Waard en Onder water, over de
inundatie en evacuatie) wordt het verhaal van de oorlog gedetailleerd
verteld. Ook persoonlijke verhalen over onder meer onderduik, verraad en
liquidatie, de Vijf van Greup, het monument “Moeder” kunt u in dit boek
lezen.
(Het boek is een parel van regionale geschiedschrijving. Ad van Liempt)
De derde druk ligt in onze winkel.
€ 17,95
De glazen natuur.
Beeldend kunstenaar Theo Verhoeff (1937) uit Mijnsheerenland viert zijn
80ste verjaardag met een overzichtstentoonstelling in Museum Hoeksche
Waard (oktober 2017 – 4 maart 2018). Hij heeft in de loop van decennia,
waarin hij talrijke kunstwerken vervaardigde die de publieke ruimte,
gebouwen en woonhuizen sieren, een welsprekende beeldtaal ontwikkeld.
Zijn grootste inspiratiebronnen zijn de Binnenmaas en het landschap in de
Hoeksche Waard, glas is het materiaal waarmee hij het best zijn verhaal
kan vertellen.
Ten gelegenheid van deze tentoonstelling is een catalogus gemaakt welke
te verkrijgen is ons museum.
€ 10.00
Geschiedenis van de landbouw van de Beierlanden
Documenten en bijlagen
C. Baars.
€ 3,00

Buitensluisse Paardenmarkt (DVD)
Sfeerverslag van de feestweek 300 jaar
Buitensluisse Paardenmarkt.

€ 2,50

Sara, vrouwe van Heinenoord.
Het verhaal over Sara Louisa du Faget van Assendelft gaat over vervlogen
tijden en deftigheid die niet meer bestaat.
In deze publicatie wordt gepoogd om haar contouren uit de nevelen van de
tijd naar voren te halen.
€ 2,50

t’ Hof van Assendelft
Het 250 jaar oude Hof van Assendelft is bevolkt geweest door een bonte
stoet van kleurrijke persoonlijkheden. In dit boekje worden verhalen verteld
over het gebouw, een baron, rentmeesters en andere bewoners van dit
fraaie pand. Als de muren konden spreken…….
€ 2.50

De krant van mijn grootouders door Frans van der Straaten
In 1878 kreeg deze streek voor het eerst een eigen krant. Wat die krant
vanaf dat jaar als nieuws bracht is de bron geworden van 'De krant van mijn
grootouders'. De jaren tussen 1878 en 1978 vormden een boeiend tijdvak
voor ons land en voor de Hoeksche Waard. Het eiland kwam uit zijn
isolement door de bouw van de Barendrechtse Brug en de stoomtram van
de RTM (het zogenaamde 'moordenaartje').
Heel wat aspecten van het dagelijkse leven ondergingen veranderingen. Er
kwam waterleiding, gasvoorziening en elektriciteit. Hoe beleefde men al die
veranderingen? Hoe kwam men de beide Wereldoorlogen door? Op deze
en andere vragen heeft de schrijver van dit boek geprobeerd een antwoord
te geven door het leven van alledag te beschrijven aan de hand van
krantenberichten.
€ 19.95
Zôô grôôs azz 'n bezem
Alweer het vijfde verhalenboek geschreven door de dialectgroep van
Museum Hoeksche Waard. Naast verhalen uit de Hoeksche Waard zijn er
ook 10 gedichtjes vertaald uit de boekjes Poepelegointjes en Op 't Huisie
welke oorspronkelijk in het West – Fries zijn geschreven.
€ 9,95 (tijdelijk uitverkocht)

Gewone mensen in vroeger tijd door Harry Aardoom
Korte verhalen uit de akten in de archieven van de Hoge Vierschaar
van Zuid-Holland, van “de Hooge Vierschaer der heerlyckheijt van Strijen”,
en van het
Gerecht van Dordrecht, “de Camere Judiciale der stadt Dordrecht”.
Naast Gewone mensen in vroeger tijd hebben wij ook Justitieklanten in
vroeger tijd en het laatste boek uit deze serie Mededogen in vroeger tijd in
onze winkel te koop.
€ 14,95

Hoekschewaerse Durrepetocht en Hoekschewaards Woordenboek
Geschreven door de dialectgroep van Museum Hoeksche Waard.
In ‘Hoekschewaerse Durrepetocht’ vindt u verhalen, verhandelingen,
vraaggesprekken, gedichten en een toneelstuk. Het boek gaat vergezeld
van een DVD.
Het Woordenboek spreekt voor zich.
Per stuk kosten de boeken € 10,00
Samen kosten ze slechts € 15,00

4000 jaar Hoeksche Waard.
In het dubbeldikke 3e katern van het museum, staan de 50 columns uit het
Kompas gebundeld.
Deze columns houden verband met de 50 vensters van de Canon over
4000 jaar Hoeksche Waard.
Een bijzondere uitgave die tevens een mooi beeld geeft van die periode.
€ 5,00

Een zee van water. Februari Vloed 1953 over de Hoeksche Waard en
het Eiland van Dordrecht
door Rien Allewijn
Een gedetailleerde beschrijving van het gebeurde tijdens de
watersnoodramp in 1953 op de twee eilanden.
€ 2,50

Zoet en Zilt
Gedichten voor en over de Hoeksche Waard.
Ingrid van den Oord.
€ 17,50

Op zoek naar Pella
Een familiegeschiedenis die begint in de Hoeksche Waard,wordt vervolgd
in amerika en eindigt in Noord-Frankrijk tijdens de nasleep van de Eerste
wereldoorlog
€ 14,95

De Joodse gemeenschap van Oud-Beijerland
door A. van den Berg en R. van den Berg
Beschrijving van de Joodse gemeenschap van Oud-Beijerland vanaf de 2e
helft van de 18e eeuw. Met naamlijst.
€ 2,50
Terug naar Kassel. De ballade van de waanzin
door Wim de Vries
Toen Wim de Vries na 37 jaar terugkeerde naar Kassel, waar hij als
dwangarbeider jaren verbleef, ontstond deze cyclus van eenvoudige, maar
indrukwekkende gedichten. Zowel in het Duits als het Nederlands.
€ 5,00
Zuid-Beijerland in grootmoeders tijd
door N.W. Andeweg-van Brakel
Foto’s van vroeger met uitgebreide beschrijvingen van Zuid-Beijerland, de
Nieuwendijk en Tiengemeten.
€ 2,50

Nijntje in de boerderij
door Dick Bruna
Een bijzonder leuk boek voor peuters.
Het is een “voelboek”. De vachten van diverse dieren worden zo tastbaar.
€ 12,95

Nijntje in het museum
door Dick Bruna
Naast alle boeken over de Hoeksche Waard en zijn geschiedenis is ook het
boekje ‘Nijntje in het museum’ bij ons verkrijgbaar.
€ 6,95
Naast boeken verkopen wij ook ansichtkaarten met diverse
afbeeldingen.
Enkele kaarten

€ 1.15

Dubbele kaarten met envelop

€ 2.25

Mapjes met 10 kaarten en
enveloppen

€ 9.00

