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Se jaargang nr. 1 januari 2003 

By Clockgeluy 

By Clockgeluy is een uitgave van de Historische Kring Nieuwpoort en verschijnt 2x per jaar. 
De redactie bestaat uit Jan van der Oord en Joanne Plattel. 

Het bestuur van de Historische Kring Nieuwpoort bestaat uit: 

Voorz: H.P.J. Keukelaar Driesprong 2 2965 AG Nieuwpoort 0184 601514 
Seer. J.B. Kersbergen Hoogstraat 57 2965 AK Nieuwpoort 0184 601830 
Penm. A. Domburg Liesdel 27 2965 AR Nieuwpoort 0184 601763 
Leden. A. Boesberg Lekdijk West 8a 2871 MK Schoonhoven O 182 3 82612 

M. Budding Lijsterstraat 10 2964 CD Gr. Ammers 0184 661302 
T. Verveer Bij de Waterschuur la 2965 AN Nieuwpoort 0184 602956 

Ere-voorzitter: 
G. Stigter 

Ere-lid: 
G. den Hartog 

Nieuwpoortseweg 3 

Buitenhaven 5 

2965 AW 

2965 AD 

Nieuwpoort 

Nieuwpoort 

Ons correspondentieadres is: 
Historische Kring Nieuwpoort 

Ons bankrekeningnummer: 
Rabobank 32 35 11 953 

Hoogstraat 53 2965 AK Nieuwpoort 

Kopy voor het volgende nummer graag via de redactie of per e-mail: 
joanneplattel@hotmail.com 

Meer informatie over onze vereniging vindt u op onze website: 
www.histkringnieuwpoort.myweb.nl 

De tekening op de voorzijde is gemaakt door Jos Hummelink 

Inhoudsopgave: 
V an de voorzitter 2 
V an de penningmeester 2 
2003 Jaar van de boerderij 3 
Internetsite www.histkringnieuwpoort.nl 4 
Uit de geschiedenis van de P.J.G. te Streefkerk vervolg 5 
Restauratie van de wallen van Nieuwpoort 11 
RADIOVORDERING IN STREEFKERK 12 
Reactie op: Een Graaflander in dienst van Napoleon! nl:Gerrit Pieterszn. Goudriaan 27 
Ledeninformatie: 27 
Ontvangen voor de oudheidkamer: 28 
Genealogie nieuws 28 
Verzameling rouw-, trouw - en geboortekaarten 28 

1 



Van de voorzitter 

Ze vliegen als een schaduw heen. Inderdaad het jaar 2002 ligt weer achter ons. Zonder twijfel 
mogen we terug zien op een, voor onze vereniging, geslaagd jaar. Wel geen jaar met 
bijzondere hoogte punten, maar een jaar waarin, door de inzet van velen, heel wat is bereikt. 
Zo brachten er, dank zij de zeer geslaagde tentoonstelling "Over wegen in Liesveld", dit jaar 
2515 personen een bezoek aan onze oudheidkamer. De Waag werd een beetje in oude staat 
terug gebracht. Het aantal vrijwilligers nam gestaag toe. 
Zo kon er onlangs een enthousiaste groep dames aan het werk gaan met het inventariseren van 
onze historische kleding. Twee heren zijn druk bezig met het inventariseren van onze 
bibliotheekboeken en het scannen van onze collectie oude foto's. 
Ook onze redactiecommissie zat niet stil, er wordt door hen hard gewerkt aan artikelen voor 
De Stede Nieuwpoort 7, terwijl auteur Teus Korporaal goede vorderingen maakt met zijn 
nieuwe boek over de ondernemers van Streefkerk rond 1950. Daardoor is het mogelijk om 
eind dit jaar weer een nieuw boek uit te geven. 
Onze timmerploeg is thans druk bezig met allerhande verbouwingen. De oude burgemeesters 
kamer is door hen omgetoverd in een prachtige werkruimte voor de ontvangst van 
genealogen, die in onze computerbestanden opzoek zijn naar hun voorouders, maar ook . 
Bovendien beschikken we nu over een eigen administratieruimte. 
Onze collectie van historische voorwerpen uit Liesveld breidde, dank zij uw giften, enorm uit. 
Vele voorwerpen liggen in depot, maar worden in de toekomst zeker een keer tentoongesteld. 
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat in de nacht van 31 januari op 1 februari ons land getroffen 
werd door een vreselijke watersnood. Grote delen ook van de Alblasserwaard kwamen onder 
water te staan. In Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak werden de getroffen 
boeren opgevangen. Vele boeren in deze gemeenten stelden hun stallen open voor de opvang 
van vee. Met zes historische verenigingen en de medewerking van het Hoog Heemraadschap 
organiseren wij een tentoonstelling over deze watersnood. T erwij 1 er op zaterdagmiddag 
1 februari voor genodigden een herdenkingsbijeenkomst is in de kerk te Wijngaarden. Op 
vrijdag 24 januari om 16.00 uur zal wethouder A.J. van Barneveld deze tentoonstelling 
officieel openen. 
Daarna is deze tentoonstelling voor het publiek geopend op zaterdagmiddag 25 januari, 
zaterdag 1 febr., zaterdag 8 febr. en zaterdag 15 febr. 's middags van 13.30 tot 17.00 uur in de 
oudheidkamer ( trouwzaal) op de Dam te Nieuwpoort. 

Hans Keukelaar 

Van de penningmeester 

In deze By Clockgeluy treft u de jaarlijkse acceptgiro aan voor de betaling van de uw 
contributie voor 2003 en uw donatie voor de oudheidkamer. Bij voorbaat zijn hartelijke dank 
voor een vlotte betaling. Herinneringen sturen is lastig en bezorgt hem veel extra werk. 
Ab Domburg 
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2003 Jaar van de boerderij 

Om aandacht te schenken aan de architectonische, monumentale en landschappelijke aspecten 
van de Nederlandse boerderij is 2003 uitgeroepen tot Jaar van de Boerderij. 
Op landelijk niveau worden er veel activiteiten rondom dit thema georganiseerd, maar het 
hoofdaccent zal liggen op provinciale en regionale activiteiten. Eén van de landelijke 
activiteiten is de verkiezing van de Boerderij van het Jaar. Ook onze regio zal hieraan mee 
doen. 
Op initiatief van Boerderij en Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zal in samenwerking met 
bijna alle historische verenigingen uit dit gebied een verkiezing georganiseerd worden van de 
Boerderij van het Jaar Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ook onze historische vereniging 
werkt hieraan mee. 
Inmiddels hebben we een inventarisatie gemaakt van alle boerderijen uit onze gemeente en 
aan de hand daarvan een selectie van voor de titel in aanmerking komende boerderijen 
opgesteld. 
Aan de hand van onze selectie hebben we een drietal boerderijen gekozen die mee zullen 
dingen naar Boerderij van het Jaar uit de gemeente Liesveld. 
Ook u kunt als lid van onze vereniging of als lezer van dit blad uw mening geven. Welke 
boerderij verdient volgens u de titel Boerderij van het Jaar 2003 uit de gemeente Liesveld. 
In dit blad treft u een inlegvel aan, waarop u uw mening kunt geven Vul dit in , stuur het voor 
15 februari a.s. op ( of stuur een e-mail : keukelaar@freeler.nl) Onder degenen die dezelfde 
keus als de jury hebben gemaakt wordt een fles Vestingbitter verloot. 

Rond het thema vinden nog meer activiteiten plaats. 
Onze nieuwe tentoonstelling in de oudheidkamer staat in het teken van de boerderij 
Open Monumentendag op 13 september zal in het teken van de boerderij staan. 
Het is de bedoeling dat er medio augustus een gezamenlijk orgaan van alle historische 
verenigingen uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verschijnt met als thema: "De 
boerderij. 

Boerderij A: 
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Boerderij B: 

Boerderij C: 

Vergeet niet op het inlegvel uw keuze kenbaar te maken en 
door te geven aan de Historische Kring Nieuwpoort. 

Internetsite WWW .histkringnieuwpoort.nl 

Steeds meer personen weten het adres van onze website te vinden. We zitten nu aan een 
gemiddelde van 12 bezoekers per dag. De redactie is druk bezig om in april weer een nieuwe 
pagina over Groot-Ammers te laten verschijnen. Dat onze site over de hele wereld wordt 
bekeken, blijkt wel uit de vraag die ik kreeg van uit Nieuw-Zeeland. Daar was iemand aan de 
universiteit op zoek naar een toneelstuk dat in 1450 gepeeld was in Nieuwpoort en geschreven 
was door iemand uit Brugge. Ik heb deze meneer maar uit de droom geholpen en hem het 
adres van mijn collega in het Belgische Nieuwpoort gegeven. 
Inmiddels is de site al door meer dan 900 mensen uit 24 verschillende landen bezocht. De 
meeste bezoekers komen in volgorde uit Nederland, Verenigde Staten en België. Er komen 
echter ook bezoekers uit Uruguay, Nieuw Zeeland, Mexico en Rusland. Mede door de inzet 
van de webmaster Henk van Doom, blijven deze gegevens actueel. 

4 



Uit de geschiedenis van de P.J.G. te Streefkerk vervolg 

In 194 7 komt er een verzoek van burgemeester Dekking : "willen jullie in het vervolg de 
rattenbestrijding voor jullie rekening nemen?" In onze hedendaagse ogen een vreemd 
verzoek, maar inderdaad wordt de komende jaren de bestrijding van de ratten door de groep 
ter hand genomen. Het wordt zelfs een langdurige traditie. 
In de late jaren '40 zijn er steeds minder lange cursussen. De oorzaak is duidelijk: de meeste 
jonge agrariërs bezoeken in ieder geval de lagere landbouwschool, de boeren worden 
geschoolde vaklui. Dat is goed te merken. Vanaf december 1950 toen er voor het eerst 
landbouw begrotingen van regeringswege worden ingediend( voor de oorlog is er geen eens 
een ministerie van landbouw). De landbouwproducten beslaan wel zo'n 50% van alle uitvoer. 
In de beginjaren '50 zijn er steeds minder "boeren onderwerpen" en waarschijnlijk is er 
minder contact onderling. Vandaar dat de vraag om iets meer te vergaderen steeds weer op 
komt. Mij best zegt de voorzitter in 1950, maar dan moeten er wel gespreksonderwerpen ter 
tafel komen. Vanaf 1951 zijn er al geen melkcursussen meer en voor de kaasdagen in 1953 is 
totaal geen animo meer. Het melken van koeien staat wel in de belangstelling en men heeft 
oog voor het nieuwe: de melkmachine. In Denemarken ligt n.l. al een heel eind voor met deze 
apparatuur: 75% van de Deense veehouders melkt al machinaal. 
In 1954 is er ook wel grote deelname aan een kalver fokwedstrijd Ook een motorcursus, 
gehouden in de school te Bergstoep, heeft nog de nodige cursisten. Veeartsen houden nog in 
die jaren enkele lezingen over b.v. vruchtbaarheidsziekten en abortus bij vee. De PJG gaat 
verder met de organisatorische weg voor zich zelf en is dan ook tegen aansluiting bij de 
Jongerenorganisatie der Hollandse Maatschappij van landbouw. 
In 1956 wordt het 25-jarig bestaan gevierd en is het buitengewoon druk. De oud-voorzitter 
A.B.Nieuwpoort is nog aanwezig op die heuglijke dag. Uiteraard zijn er vele sprekers o.a. de 
burgemeester en veel afgevaardigden van verschillende verenigingen uit de wijde omtrek. En 
er komen op die avond weer een aantal nieuwe leden bij. Verder zijn er nog enkele 
belangrijke lezingen. Er wordt aandacht besteed aan fiscale aangelegenheden, het goed 
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invullen van het belastingaangifte formulier en wat dies meer zij. Iemand die de grote 
landbouwtentoonstelling in Hannover heeft bezocht, geeft er een lezing over en de leden 
bestuderen ijverig de reclamefolders. Het wordt een gewoonte, een Streefkerkse traditie 
kunnen we wel zeggen, dat er na vergaderingen gratis verlotingen zijn. In het jaar 1956 zijn er 
nog bijeenkomsten over veevoeding en veefokkerij. 
De gezellige avond van 23 januari 1957 heeft weer het karakter van een propaganda  
feestavond. De afdeling Bergambacht voert een toneelstuk op en het plan komt boven 
Streefkerk- toneel op te nemen in het tournee. De muziek op avonden als deze komt niet meer 
uit Loosduinen(Veldini's). Dat wordt de club te duur. Op genoemde avonden is het weer 
"volle bak" in café Den Butter. Dat was anders in januari 1958 op de avond in het "stamcafé". 
Sneeuwstormen jagen over dit vlakke land, uit Bergambacht kan niemand komen want het 
veer is uit de vaart. Ook de muzikanten uit Gorinchem laten verstek gaan omdat de chauffeur 
tegen de moeilijke rit opziet. Kortom het weer was zo winters dat niemand op pad ging. 
Ongeveer 15 mensen waren wel gekomen en hun uitlekkende sneeuwjassen maken dat het bij 
Den Butter wel een "badhuis" leek aldus de notulist. De avond wordt uiteraard uitgesteld tot 
een week later De "Melody Boys"uit Gorinchem kunnen nu wel komen en de 
Bergambachtenaren voeren een toneelstuk op onder de toepasselijke titel: "Storm over de 
polder". 
Het jaar 1958 is het jaar dat de schapenteelt de aandacht krijgt. De heer Roeper uit Stolwijk 
geeft een lezing en geeft ook aan hoeveel schapen er gehouden kunnen worden( 5 à 6 op 20 
ha). Schapen zijn goed voor de onkruid bestrijding en zorgen voor een stevige graszode 
vormmg. 
In 1959 vraagt de voorzitter de mening van de leden over de oprichting van een 
damesafdeling. Er is veel belangstelling voor, wel moet de contributie worden verhoogd tot 
f 3,50. In 1960 zijn er dan op de jaarvergadering voor het eerst dames aanwezig. In die jaren 
gaat de belangstelling verder uit naar het buitenland. Er zijn films en diavoorstellingen over 
het land en volk van Nieuw-Zeeland (het land waar veel Nederlanders naar emigreren). En 
ook Denemarken trekt de aandacht met z'n moderne landbouw en veeteelt. Voor cursussen 
voor zowel mannen als vrouwen is minder belangstelling. Wel weer voor volksdansen, mits 
een goede docent gevonden wordt. De gedachten gaan ook uit naar het oprichten van en eigen 
toneelgroep. Op de jubileumavond wordt het toneelstuk opgevoerd getiteld:"Het meisje met 
het leeuwenjong". Een regisseur wordt aangetrokken uit Lekkerkerk, de heer A.v.d. Graaf. 
Het is druk die avond van het dertigjarig bestaan. Hoofdbestuursleden van diverse landbouw 
en veeteeltorganisaties zijn aanwezig. Burgemeester Dekking geeft in zijn toespraak een 
overzicht van die afgelopen dertigjaar. Voorts kwam hij met de mededeling dat de jongeren 
groep niet meer hoeft te zorgen voor de rattenbestrijding. Maar in zijn toespraak uit hij ook 
wat onverholen kritiek. Hij zegt ondermeer: "de feestavonden van de jongerengroep hebben 
al een zekere roem. Hiertegen is geen bezwaar, maar ik meende dat de groep een hóger 
streven naleefde n.l. het verder ontwikkelen en vooruitbrengen van de plattelandsjeugd ..... ". 
Deze opmerkingen gaan met de muziek van de "Melody Boys"waarschijnlijk een beetje 
verloren. Deze groep geeft aan het woord ontwikkelen een andere inhoud. 
In de eerste helft van de 60-er jaren is er ook veel vergaderd en zijn er leuke dingen en alle 
activiteiten komen steeds verder van het agrarische leven te staan. In 1961 staat er geen 
veearts op het podium, maar de bekende huisarts V an der Zande, die een lezing houdt over 
jeugdproblemen. Volgens hem is er een groot gebrek aan voorlichting. Problemen waar de 
jongeren niet uitkomen, uiten zich in uitwassen. De dokter stelt zich beschikbaar om 
voorlichting te geven aan jonge mensen op seksueel gebied en kan hun helpen met de keuze 
van goede boeken. 
Bij de bespreking van het winterprogramma in oktober 1961 is het eerste punt het opvoeren 
van een eigen toneelstuk. V oor de cursus 'Spreken in het openbaar"is zeer weinig 
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belangstelling I.p.v. een motorcursus komt er een veilig verkeersavond. De Sinterklaasavond 
zal gevuld worden met sketches om verborgen talent te ontdekken voor de eigen toneelgroep. 
Er is in die jaren wat afgereisd in het buitenland gezien een verslag over een verblijf op de 
Volkshogeschool te Friederichsdorf in Duitsland. Op de propaganda avond komt er iemand 
uit Gouda om het gespeelde toneelstuk van die avond te beoordelen. Misschien kunnen ze dan 
meedoen aan de toneelwedstrijden van de Landbouwjongeren Groep. 
In 1962 staat Frankrijk op de agenda: een verslag over landbouw bedrijven aldaar. Er is een 
bezoek aan de fokveedag en een K-I station. Ziedaar toch nog boerse zaken al is er totaal geen 
belangstelling meer voor een melkcursus. De landbouwscholen hebben dus invloed gekregen. 
Ook Denemarken blijft nog wat in het nieuws door middel van lezingen met dia's. Toch blijft 
het amusement belangrijk. In 1962 praat men over een dagje uit naar het nieuwe Cinerama 
theater in Rotterdam( een bioscoop) of naar de ijsrevue. Met lezingen en inleidingen slaat de 
groep dezelfde weg in als b.v. de Plattelandsvrouwen(lezing over het verschil tussen mannen 
en vrouwen). In 1963 doet zich, waarschijnlijk door invloed van de t.v. het verschijnsel 
"forum" voor het eerst voor. Op zo'n avond zijn politieke, huishoudelijke zaken en problemen 
van de "nozems" het belangrijkst, maar toch ook: is een eenmansbedrijf van 25 ha op z'n 
plaats in de Alblasserwaard?" 
Op een avond in 1964 komt door de voorzitter de onvermijdelijke opmerking dat de naam 
landbouwjongeren niet meer op z'n plaats is. Steeds meer jongelui die niet van boerenkomaf 
zijn, worden lid. Zo is er vanaf 1965 sprake van de Plattelandsjongeren groep, afgekort tot 
P.J.G. afd. Streefkerk. 
Tussen 1965 en 1970 passeren de volgende onderwerpen de revue: Het werk van de Ned. 
Heide Mij, films over Mallorca, Barcelona, het werk van de verzekeringsmaatschappijen, 
lezingen over Zuid-Zweden, de Biesbosch, Londen en de Kanaaleilanden en fluor in het 
drinkwater. Maar het amusement neemt een steeds grotere plaats in met volksdansavonden, 
toneelwedstrijden, dagjes uit, maaltijden (nasi goreng), en muziek van eigen mensen. Naast 
zakelijke vergaderingen komen er contact -feestavonden en blijft de samenwerking met 
zusterafdelingen uitstekend. 
Na 1970 gaat men schaatsen in Utrecht, bezoeken ze het Russisch Staatscircus en zijn er 
dansavonden. Zelfs is er een kerstbal en komen er bingo -avonden en hersengymnastiek. Op 
excursie gaat men naar Bobbejaanland en naar de Hoge Veluwe. Naast een toneelvoorstelling 
in Streefkerk, is er ook een optreden in zaal Mourik te Groot-Ammers. 
In 1970 volgt B.de Lange voorzitter A.v.d.Berg op. Onder zijn leiding gaat men meedoen aan 
5-mei viering, Sinterklaasfeest en de jaarlijkse braderie. De Kop van Jut wordt algemeen 
bekend. In 197 6 telt de groep 112 leden. In dat jaar moet er een nieuw huishoudelijk 
reglement komen, want de kring Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt ontbonden en men 
sluit zich aan bij de landelijke P.J.G. 
In dat jaar is er een grote "Boerenbruiloft"en is er een jubileum avond vanwege het 45-jarig 
bestaan met toneel en eigen sketches. 
In 1978 laat men zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en gaat er tevens iets nieuws 
van start n.l. "de dropping" In de bossen bij Breda wordt men in groepjes gedropt en het is de 
bedoeling om zo snel mogelijk, met behulp van een telefoon, een café te bereiken. Eén 
groepje verdwaalt en moet worden opgehaald. 
Vanaf 1980 wordt er niet alleen meer toneel gegeven voor de eigen achterban, maar men 
treedt ook op voor de bejaarden. In het midden van de jaren tachtig wordt het duidelijk dat al 
het werk van de groep een ietsje onderhevig is aan een zekere slijtage. Er zijn weliswaar 173 
leden, maar de discoavonden krijgen steeds minder bezoekers. 
Uit het jaarverslag van '84/'85 resumeren we het volgende: men gaat kegelen in 
Bleskensgraaf, maar ze zijn maar met z'n achten. 
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In januari 1985 gaat een discoavond niet door. Het gemeentebestuur heeft tot april alle 
discoavonden afgelast, vanwege de regelmatig voorkomende ongeregeldheden( niet bij de 
PJG avonden). De goeden moeten onder de kwaden lijden. In januari wordt er geschaatst op 
natuurijs en de bezoeken aan de ijsbaan in Utrecht gaan zo niet door. Wout Sterk treedt af als 
voorzitter en wordt opgevolgd door Marja Sonneveld. Zij is de eerste vrouwelijke voorzitter. 
Er is die winter voor het eerst een spelletjes avond, met dammen, sjoelen en kaarten. Achttien 
personen gaan zeevissen, een zeer gezellige bezigheid. 
In 1986 gaat men zwemmen in het golfslagbad te Nieuwegein en in Amsterdam wordt het 
wassenbeeldenmuseum bezocht. Men bestaat 55 jaar en de festiviteiten staan in het teken van 
de jaren '50. Er wordt getwist en gerock en rolled. De toneelavonden trekken volle zalen. Er 
zijn vele bestuurswisselingen want Marja wordt al snel opgevolgd door Irene Schippers en die 
weer door Vera van Wijk. 
In 1991 wil men alle activiteiten die weinig belangstelling trekken afstoten, gelukkig gaat dit 
niet door, wel gaat men verder onder de officiële naam PJG-toneel. 
In 1995 lezen we dat Annemiek de Winter inmiddels voorzitter is en dat het gehele dagelijks 
bestuur uit dames bestaat. Ze doen mee aan de optocht ter gelegenheid van de SO-jarige 
bevrijding. Het jaar daarop voeren ze in de nieuwe muziektent op het Kerkplein het sprookje 
Sneeuwwitje op, naar een idee van plaatsgenoot Herman van Hoorne. Het voorzitterschap is 
inmiddels in handen van Marco Schouwenaar gekomen die dat op heden nog vervult. 
De PJG is niet meer weg te denken uit de Streefkerkse dorpsgemeenschap. Hoewel de naam 
nog duidt op betrekkingen met het platteland, zijn die heden ten dage ver te zoeken. De naam 
jongeren dekt maar ten dele de lading, want een aantal leden valt onder de categorie 
"belegen" en "rijp". Begrippen uit de tijd toen de leden nog kaasmakers waren, zodat dit 
artikel beter de naam kan dragen: Van kaasmakers tot smaakmakers! 

995 +R#Eris het kontakt # • eer+sm.ezsa 
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·+ e De bank geeft de geheimen niet 
prijs. 

'Bankgeheimen' 
door PJG-toneel ':Tr 

STREEFKERK - PJG-toneel geeft 
op zaterdag 2» november en vrij 
dag 1 december een toneelvoor 
stelling in Het Wapen van 
Streefkerk. Beide uitvoeringen 
beginnen om 20.00 uur: zaal open 
vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt op zaterdag 7,50 gulden 
en op vrijdag 8,50 gulden (feest 
avond met Die Original Albläser). 

De toneelgroep speelt ditmaal het 
blijspel 'Bankgeheimen', dat is 
geschreven door J. Memmink 
Kamp. Het toneelstuk speelt zich af 
op een bankje in een park. Alle 

personen die plaatsnemen op de 
bank leven in hun eigen wereldje, 
met vrolijkheid maar soms ook met 
stil verdriet. Vol grote en kleine 
problemen. Jongelui met kritiek op 
hun ouders. De bewoners van het 
verzorgingshuis met kritiek op 
elkaar. De tuinman met zijn huwe 
lijksproblemen. Zelfs 's nachts is 
de bank bezet. Door zwervers, die 
hun leven en werken op ongewone 
wijze indelen. Oäk zij hebben zo 
hun problemen. En do' bank zelf? 

Die vertelt niets verder. Het is alle 
maal zijn bankgeheim! 

Jan van der Oord 
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Nijs Heijkoop behoorde tot de ware Poorters. 

Steigers ... 
De ouwe Nijs Heijkoop was een beste steigermaker en hij kon hier best over vertellen. Als hij 
vertelde rezen de steigers om hem heen op, hecht gebonden en wel doortimmerd, als in de tijd 
dat hij voor dit werk graag gezocht werd. Goeie steigermakers waren d'r niet veel. En toch 
Nijs Heijkoop heeft het zichzelf geleerd. Hij heeft steigers gebouwd in noord en zuid, in oost 
en west.Zo bouwde hij een steiger voor de aanleg van de Fordfabrieken in Amsterdam en de 
bouwpolitie maakte hem er een compliment over. Maar ook deed hij dat later voor de 
restauratie van het Nieuwpoortse stadhuis, helemaal in de rondte. 

Marmotten ... 
Nadat hij een beetje slecht ter been was geworden, heeft hij z'n eendenkooi in de Singel laten 
schieten en hij hield toen een hok vol kroelende, krioelende marmottwen. Marmotten, 
bontgekleurd als hoofddoeken en vlaggen en in alle leeftijden en afmetingen., van drie dagen 
oud en een duim lengte, tot een paar jaar en een voet lengte. 

Onbewoonbaar verklaard ... 
Nijs Heijkoop woonde in een oeroud poppenhuisje aan de Ireneweg( nu Bij de Waterschuur), 
"onbewoonbaar verklaard"stond er met veel te nadrukkelijke letters op. Net of de gemeente 
zeggen wilde: Wij kunnen het ook niet helpen, dat er toch iemand woont. Maar waarom zo'n 
lelijk bord erop, zolang er nog iemand woonde? De zelfrechtvaardiging van de gemeente was 
daarvoor geen voldoende rechtvaardiging. 
Onbewoonbaar verklaard of niet, de bloemen stonden nog goed voor het huisje, ze vormden 
een haag van geel en groen voor de vriendelijke ruitjes. 

Herinnering ... 
Tussen de naar buiten bollende muren woonde Nijs Heijkoop. De voorkamer was gevuld met 
herinneringen. In de vazen op het kabinet stonden zwanenveren, glanzend als tin. Aan de 
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muren hingen vele foto's, van zijn vrouw die zo graag schapen hield en van z'n pleegdochter 
Z'n vrouw was (toen dit interview werd afgenomen) vijf jaar geleden gestorven. Er was ook 
nog een pleegjongen in het gezin, die kwam ook nog graag eens naar het kleine huisje aan de 
Ireneweg, naar het voorkamertje, met de kralenlampen de talloze kleine snuisterijen, die de 
weemoed van het verleden opriepen. 

De Poort ... 
"De Poort" heet Nieuwpoort in de volksmond. Poort kan stad maar ook haven ( handelsplaats) 
betekenen. Maar voor de Nieuwpoorters is er maar één stad, maar één haven, maar één Poort 
en die Poort weten ze terug te vinden ook na vele omzwervingen. 
Nijs Heijkoop werkte tot z'n zeventiende bij de boeren en op de steenoven. Toen trok hij weg 
om meer te verdienen.In Nieuwpoort kon hij maar een dubbeltje 'tuur verdienen, in die tijd. 
Elders veel meer. Maar zo wijd kon hij niet zijn of 's zaterdagsavonds was hij terug in de 
Poort. 't Is maar eenmaal in de week zaterdagavond en dan hoorde een goede Poorter in De 
Poort. En Nijs Heijkoop was zo'n goeie Poorter. 

Harten van steen ... 
Die ouderwetse steenbazen moesten wel harten van steen hebben gehad. Nijs had het nog 
meegemaakt, die tijd van de steenoven in Langerak. Kinderen van negen, tien jaar werkten er. 
Vrouwen werkten er. Alles werkten er van's morgens vijf tot's avonds zeven. Nijs had van 
alles gedaan in die steenoven. Hij had de stenen gekrojen, met of zonder hit. Hij smeet turven 
Met zekere worp in de lange gangen onder de helse gloed van de oven. Hij had de vette 
rivierklei uit de rietvelden gehaald. Overal langs de Lek werd toen de klei weggehaald, 
daaruit zijn later de gevaarlijke putten en kolken ontstaan, die 't zwemmen in de Lek 
gevaarlijk maken. Nijs was altijd een beste werker. Als 't nodig was sprong hij overal op en 
m. 

Dierenvriend ... 
Evenals z'n vrouw was ook Nijs een warm dierenvriend Hij vertelde vol ontroering van z'n 
hond die altijd bij hem sliep. Net zolang tot het beest suikerziekte kreeg en afgemaakt moest 
worden. De veearts moest hem een spuitje geven Hij liet mij de plek zien waar het gebeurde. 
't Beest deed nog een paar stappen en toen viel 't. De hond kreeg een graf met een bloemetje. 

Plumeaus ... 
Toen dit interview werd afgenomen was Nijs eenentachtig. Op die leftijd was hij nog druk 
bezig. Hij onderhield zijn marmotten, die hij bij tijd en wijle verkocht. Ook haalde hij kalkoen 
veren bij Koos van der heiden, de kippenslachter. Niet om daarmee de Nieuwpoortse 
opperhoofden van een passende veerdos te voorzien. Nee, om er degelijke en praktische 
plumeau's van te maken, een bos veren met een stevig touw gewonden om het bovenstuk van 
een essentak. Voor tien stuivers per stuk kon men ze bij Nijs kopen, met de veren ingepakt en 
al, omdat 't anders zo gek stond. V an de overkant kwamen ze trouwens ook nog wel eens 
veren halen, van een vereniging uit Schoonhoven zeker voor een of ander Indianenspul. 

Boutschieter ... 
Nijs was van alles geweest in z'n leven. Hij had niet alleen het turf vuur onder de steenoven 
met een jachtgeweer aangeschoten. Hij was ook boutschieter geweest langs de Lek. Met 
smaak kon hij vertellen hoe hij erop uit trok met z'n bootje naar de overkant, onder 
WilligeLangerak, bij de opslagplaats van 't dijkcollegie. Daar ging hij vaak in het riet liggen. 
Maar veel bracht het hem niet op, dat boutschieten in de oude tijd. Negen stuivers een bout, 
als 't goed ging. 
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Katten, kikkers en monniken ... 
Is het waar dat de Nieuwpoortse katten allemaal op kikkers lopen te muizen in het vette gras 
van de wallen? Jawel, maar ze vreten ze op en spoegen ze weer uit. Hij kon dat weten want hij 
maakte graag z'n ommetje door de Poort. Langs de dromerige Lindengracht( Binnen- en 
Buitenhaven) met de huizen genaamd: "De Arke Noach's, " 't Coemt al van God" en "In de 
vier biekorven" ( hier maakte de interviewer een foutje). Langs de "monniken" zoals de twee 
rolronde verdedigingswerken aan de oostkant van Nieuwpoort worden genoemd. En langs de 
vervallen kerk met de geweldige steen ervoor, die wel niet zo groot was als z'n roemruchte 
Amersfoortse collega, maar die toch best de naam Nieuwpoortse kei zou kunnen dragen 

Vruchtbare boomgaard ... 
Nijs Heijkoop woonde blijkbaar op vruchtbare grond. Want niet alleen de marmotten planten 
zichzelf voort geheel zonder menselijke kunstgrepen, maar ook was de boomgaard achter het 
kleine huisje uit z'n eigen kersenboom ontsproten. De appelboom had hij zelf geplant en die 
was best gegroeid en gaf al vele jaren vrucht. Het was een kleine boomgaard, maar een 
opmerkelijke, want men vond er nog ouderwetse soorten vruchtbomen als peperzoet en 
kleipeer. En welke peren worden zo rood in de pan als kleiperen? 

Naar een interview in de Schoonhovensche Krant. 

Restauratie van de wallen van Nieuwpoort 

Een halve eeuw geleden lagen de vestingwerken van Nieuwpoort er verwaarloosd bij. Sinds 
de beëindiging van de vestingfunctie in 1816 door de inwerkingtreding van de oostelijker 
geprojecteerde Nieuwe Hollandse Waterlinie, was er weinig gedaan aan de instandhouding 
van wallen en grachten. Omdat Nieuwpoort bij een watersnood als toevluchtsoord moest 
dienen voor mens en dier uit de wijde omgeving van de Alblasserwaard, waren de wallen 
echter niet geslecht. 
Het gemeentebestuur ondernam pogingen om te komen tot restauratie van de uit 1672 
daterende noordelijke verdedigingswerken en de zuidelijke, die in 1698 werden aangelegd. 
Het vond gehoor bij het provinciaal bestuur, dat aan de Provinciale Waterstaat van Zuid 
Holland opdracht gaf een plan uit te werken voor een algehele restauratie van de historische 
wallen en grachten van Nieuwpoort. 
De werkzaamheden begonnen in 197 4 met de restauratie van de wallen en grachten ten zuiden 
van de doorgaande dijk langs de Lek. Inmiddels had Nieuwpoort de status van beschermd 
stadsgezicht gekregen, inclusief de verdedigingswerken, zodat ook de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg bij het project was betrokken. In het Monumentenjaar 1975 kwam deze 
eerste fase van de restauratie van de wallen en grachten gereed. Sommige gedeelten van de 
wal moesten zelfs met 2 m worden verhoogd. 
Na de voltooiing van de eerste fase, was het wachten op het toegezegde vervolg: de 
rehabilitatie van de noordelijke wallen en grachten van Nieuwpoort. Die wallen waren 
onderdeel van de waterkerende dijk van de Alblasserwaard, maar vormden een te zwakke 
schakel. De eisen waaraan de dijk moest voldoen, waren echter van hogerhand nog niet 
vastgesteld, wat een vertraging van jaren tot gevolg had. 
Ruim tien jaar na het herstel van de zuidelijke wallen en grachten, kwamen de plannen voor 
de restauratie van de noordelijke eindelijk in voorbereiding. De door de provincie ingestelde 
Coördinatie Commissie Dijkverzwaring met deskundigheid van Waterstaat en 
Monumentenzorg adviseerde niet alleen aandacht te schenken aan de dijkversterking, maar 
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ook aan landschap, natuur en cultuurhistorie en zelfs aan de verkeerssituatie, stedenbouw en 
vooral aan de belangen van de bewoners. Het had tot gevolg dat het oude karakter behouden 
bleef met handhaving van de karakteristieke boom beplanting. 
Nog geen jaar nadat de plannen in voorbereiding kwamen, liet de minister van Verkeer en 
Waterstaat een onderzoek instellen naar de mogelijkheden voor de bouw van een 
stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg, een kunstwerk van groot belang voor Rotterdam, 
maar dat zelfs van invloed was op de hoogte van de noordelijke wallen van Nieuwpoort. Door 
het aanbrengen van een dergelijke waterkering om te voorkomen dat het opgestuwde zeewater 
ver landinwaarts zou kunnen doordringen, konden de Nieuwpoortse wallen een paar 
decimeter minder hoog worden. Doordat de uitkomst niet vast stond, liep de restauratie weer 
vertraging op. 
Nadat was besloten de Nieuw Waterweg te voorzien van een stormvloedkering, kon medio 
1989 worden voortgegaan met de uitwerking van de plannen met betrekking tot Nieuwpoort. 
Inmiddels was ook de Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken van kracht geworden. 
Als gevolg van de veranderde inzichten met betrekking tot onder andere de 
dijkringbenadering, golfslag, veiligheidsfactoren enz. moesten de aanvankelijke ontwerpen 
voor versterking van de dijk worden aangepast. In de plannen was overigens steeds sprake 
van dijken en niet van wallen, zoals in het jargon van het met de uitvoering belaste 
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheeerenlanden gebruikelijk is. 
Op 9 oktober 1995 namen de werkzaamheden van het Grachten- en Wallenproject 
Nieuwpoort een aanvang: reconstructie van de noordelijke wallen, herstel van de buitendijkse 
grachten en inrichting van het Hooft aan de Lek. De helling van het buitentalud van de wallen 
en de bomenrijen op de wal bleven gehandhaafd, evenals de coupure aan de noordzijde naar 
het Hooft, waarin de deuren ter afscheiding kwamen in plaats van schotbalken. In verband 
met de stabiliteit was het noodzakelijk de circa 5 m brede bermen voor de wallen te verbreden 
tot 10 m. Ter verbetering van de erosiebestendigheid van het talud vonden open 
grasbetonstenen toepassing. Door de afdekking met een laagje grond en inzaaiing met gras, 
bleef het groene karakter van de wal behouden. Aan de westzijde moesten de wallen met circa 
40 cm worden verhoogd. De onderwallen tussen de bastions werden gereconstrueerd. V an de 
stenen beer aan de oostzijde waren door ophoging van de weg alleen nog maar de beide 
monniken zichtbaar. Door verlaging van de weg en het verschuiven van de waterkering 
richting rivier kwam de beer weer te voorschijn. 
De afsluiting van het project vond plaats op 26 juni 1998. De gehele vesting Nieuwpoort lag 
er toen weer even keurig bij als 3 00 jaar eerder. 

A.J. Busch 
Correspondent Stichting Menno van Coehoom 

RADIOVORDERING IN STREEFKERK 

1. DE NIEUWE RADIO 
Het is eind 193 7. In het begin van 193 8 verwachten prinses Juliana en prins Bernhard hun 
eerste kind. Om vooral maar niets van het betreffende nieuws te missen, besluiten Hannes en 
Kee Ooms uit Streefkerk dat dit een mooi moment is om een radiotoestel te kopen. Eigenlijk 
worden ze een beetje overgehaald door André Janse. Hij heeft een garagebedrijf annex 
elektro-zaak in Groot Ammers en gaat langs de boerderijen om radio's te verkopen. Janse 
noemt de vele voordelen op van het eigen radiobezit; het kunnen volgen van de feestelijke 
gebeurtenis in de koninklijke familie geeft de doorslag. De prijs van het radiotoestel, een 
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Philips, is f142,50. Dat is weliswaar een fors bedrag, maar de aankoop kan op afbetaling 
gedaan worden. Janse zal regelmatig, 'als hij toch in de buurt is', de termijnen komen innen. 
Jo, de oudste zoon in het gezin en leerling van de afdeling Timmerlieden aan de 
Ambachtsschool in Gouda, timmert een tafeltje voor de radio en voortaan zal het ritme van 
het leven op de boerderij, althans gedeeltelijk, bepaald worden door de radio-uitzendingen. 
De familie is verzot op het Kilima Trio; dit trio is in 1934 begonnen met Hawaiiaanse muziek 
te maken. In 1942 wordt de groep uitgebreid en gaat Kilima Hawaiians heten; onder die naam 
worden er tot in de jaren 70 platen opgenomen en uitgebracht. 
Een andere favoriet van het gezin is het koor Vrij en blij onder leiding van Wessel Dekker, 
maar het absolute hoogtepunt is Ome Keesie, dat door de VARA elke zondagavond wordt 
uitgezonden. Om daarvan vooral niets te missen, worden in de winter de koeien om kwart 
voor vijf gevoerd; dan wordt er gegeten en pas ná Ome Kees ie wordt er gemolken. 

Gert, de jongste zoon in het gezin, nu 77 
jaar jong, heeft onlangs een schetsje 
gemaakt van het toestel. Jaren lang zullen 
radio 's er min of meer zo uitzien: aan de 
voorkant één knop voor aanzetten en 
volume en één voor het afstemmen op de 
diverse radiostations. Een schakelaar om 
van de midden-golf te schakelen naar de 
lange golf en/of naar de korte golf zit 
(waarschijnlijk) aan de zijkant. Bij dit 
model is boven de afstemknop een ( naar 

boven toe schuin naar binnen lopend) glazen plaatje waarop de schaal met de diverse 
golflengtes en stations is aangegeven. 

2. INLEVEREN 
Op 15 april 1941 verschijnt overal in Nederland de afkondiging dat alle Joden hun 
radiotoestel moeten inleveren. Het illegale Het Parool voorspelt in de editie van 26 april 
1941, dat tenslotte alle radiotoestellen wel in beslag genomen zullen worden. De voorspelling 
komt niet snel uit. Bij de Duitse autoriteiten is een strijd tussen enerzijds politici en anderzijds 
politie- en veiligheidsdiensten en Wehrmacht. Rijkscommissaris Seyss-Inquart beseft, dat 
algehele confiscatie niet alleen moeilijk te realiseren zal zijn, maar bovenal een politieke 
nederlaag betekent. Bovendien zou ook de Nazi-propaganda haar belangrijkste instrument 
verliezen. Hij weerstaat de druk van Sicherheitspolizei, SD en, vanaf 1942, van de 
Wehrmacht. Éénmaal roept hij daarbij zelfs de hulp van Hitler in. Maar na de April-Mei 
stakingen in 1943, die alleen maar op zo grote schaal kunnen plaatsvinden door oproepen via 
Radio Oranje, moet hij zwichten. Op 13 mei 1943 wordt besloten, dat nu alle 'radio 
ontvangtoestellen' (zoals de radiotoestellen in de ambtelijke stukken heten) ingeleverd 
moeten worden. 
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DILFSTM, VN: R. DIOTO/ELL.EI. 

Do Joodsché, la\or)dors noutn hun ra0fotocstclcn çn den 
vdJnd' ult±övoron, ondér gt or coni&o yr&acdin u&oven wordt voor 
dit opgovordordo b ,dt. Ilot1,s ou nicue. lvolmtrool, n:rmodo. do Du1toch~r onze Jo !adha landgonoton' opniu in n ultzondorinsspos1tle 
bronst. iaarschi, (lijk is dit on inloldin, tot re.r owvagrijk d1o 
1iatrvo)on. lu, .doroon - ondnkb gtoorzendors on, sayon!sgtru'f  
nnr-do BBC, blijft luiatcron, zul mon er al. toe ovor&aan or nalle 
rndiotoostollun tcnt lotto in bol to neron, lid rnl or in elk £çeval 
r;oud anon doon, lch hicróp voos to rotd door or t!juig vbr to oren, 
oen god toostol vrons uitcn hot'ort! van du uzi's op to stollen, 

Geen enkele gemeente kan zich aan de maatregel onttrekken, maar misschien wordt er niet 
overal even veel haast gemaakt met de voorbereidingen van het inleveren. In ieder geval lijkt 
het er op, dat de Gew. Politie-president Boelstra de gemeente Streefkerk er van verdenkt, 
weinig voortvarend te werk te gaan. In een ongedateerd, handgeschreven briefje wijst hij 
burgemeester Dekking er op, dat de inlevering vóór 5 Juni moet hebben plaatsgevonden, want 
'anders is er wat uit te leggen'. 
Vanaf 26 mei maken raambiljetten [zie bijlage 1] duidelijk, dat de burgers van Streefkerk 
geacht worden hun toestel afte geven in de Raadzaal (in café Stuurman in de Kerkstraat). De 
inleverdatum: vrijdag 4 juni 1943, de dag na Hemelvaartsdag. 
Het inleveren is grondig georganiseerd: het toestel moet van een naamlabel worden voorzien 
en voor de vastlegging van alle gegevens is voor de prijs van vijf cent een formulier 'ter 
beschikking gesteld'. 
Evacué 's ontsnappen niet aan de inlevering: als hun radiotoestel nog in de oorspronkelijke 
woongemeente staat, moeten zij iemand machtigen om het op te halen. Schrale troost: het 
machtigingsformulier is wél gratis. 
De Streefkerkse wijken A, B en C zijn verder onderverdeeld ten behoeve van een gespreide 
inlevering. Hannes Ooms is tussen drie en vier uur aan de beurt. Om te voorkomen, dat hij 
zijn nog niet eens helemaal afbetaalde toestel kwijt zou raken, heeft hij met een kennis, laten 
we hem Piet noemen, een afspraak gemaakt. Piet heeft een goed plekje, waar de radio het 
einde van de oorlog kan afwachten. Verder heeft hij nog wel een afdankertje, een oud, 
gammel geval, dat door Hannes ingeleverd kan worden. Na de oorlog kan hij dan de goede 
radio weer ophalen. 
En zo komt het, dat Ooms, Johannes, adres B 108, om ongeveer drie uur in de Raadkamer 
verschijnt met een Philips 2514 ; toestel plus luidspreker. Hij denkt, dat hij alles mooi voor 
elkaar heeft, maar dát blijkt een vergissing te zijn! 
In de Raadkamer is een radiotechnicus (met helper)aanwezig. Het is zijn taak om de 
ingeleverde toestellen te beoordelen en te voorzien van een kwaliteitsklasse-aanduiding 
volgens het Cebuberaboelge 1941/42. Een administratieve kracht registreert het hele 
gebeuren. 
Verder zijn er één of meer NSB-ers en die letten goed op! Één van hen ziet het verouderde 
toestel waarmee Ooms binnen komt. De volgende dialoog ontstaat (althans, daar komt het op 
neer): 
"Is dit uw eigen toestel?" 
"Ja, natuurlijk." 
"Laat dan maar eens zien hoe dat ding werkt." 
En dat lukt niet! 
Hoewel Hannes handig en technisch is (is hij vaak niet één van de eersten bij het invoeren van 
nieuwe apparaten, zoals een automatische kantensnijder en een elektrische wringmachine?), 
weet hij die verrekte radio niet aan de praat te krijgen. Daarvoor verschilt de Philips 2514 té 
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veel van het vertrouwde eigen apparaat. En bovendien: misschien mankeert er ook wel iets 
aan het toestel; het is niet voor niets door iemand anders afgedankt! Hij had het natuurlijk 
vooraf moeten uitproberen, maar dat is achteraf makkelijk praten. Na een ongetwijfeld zeer 
benauwd kwartiertje wordt uiteindelijk tóch genoegen genomen met het meegebrachte toestel. 

De Philips 2514 (uit 1927/1928) lijkt sterk op het eerste 
complete radio-ontwerp van Philips: de 2501. 
(De 2501 bestond uit drie delen: behalve het feitelijke 
radiotoestel en de losse, schaalvormige luidspreker, was er 
een apart 'plaatstroomapparaat' (= gelijkrichter) om 
wisselstroom om te zetten in gelijkstroom. Bij de 2514 is 
de gelijkrichter in het radiotoestel ingebouwd, waardoor het 
huis ongeveer 6 cm breder is.) 
Dit type radio is in 1943 uiteraard sterk verouderd en de 
bediening ervan verschilt sterk van de radio van Hannes 
Ooms! 

ajb.: www.hoenmeuffels.nl/oldradios/25 l 4 .html 

Hannes Ooms is bepaald niet de enige Streefkerker, die in 
plaats van zijn goede radio een aftands geval inlevert. Uit 
de handgeschreven lij st met de ingeleverde toestellen blijkt 
dat minstens 38% van de ingeleverde toestellen niet 
speelbaar is. [Zie bijlage 2.] Later zal blijken dat dit 

percentage overeenkomt met de landelijke cijfers. 
Op 4 juni worden ook twee verzamellijsten opgemaakt;de ingeleverde toestellen zijn 
gerangschikt naar kwaliteitsklasse. Minstens één van deze twee lijsten gaat naar de Höheren 
Polizei- und SS - Führer (de Dienststelle Rauter) in Den Haag. 
Op 8 juli gaat er weer een 'lijst' naar Den Haag. Op deze lijst (opgesteld 28 juni) prijkt één 
radio; waarderingsklasse 29. Dit toestel is later ingeleverd, omdat het op de inleverdag 4 juni 
in de reparatie was; zo blijkt uit de brief van de eigenaar aan de burgemeester. 
Weinig Streefkerkers zullen rekenen op een vergoeding voor hun ingeleverde toestel. Tóch is 
dat wel de opzet: de aanduiding van de kwaliteitsklasse volgens het Cebuberaboekje is juist 
bedoeld als uitgangspunt voor de vaststelling van een 'passende schadeloosstel-ling'. Voor 
heel Nederland wordt het totaal van de vergoedingen begroot op f 52,5 miljoen, te betalen uit 
de schatkist, maar tot uitbetaling van de schadeloosstellingen is het nooit gekomen. 

r 

De uitgever van de Cebuberaboekjes, het CEntrale BUreau tot BEscherming van de 
RAdiohandel, probeerde sinds 1937 prijsontduiking door handelaren te voorkomen. Het 
belangrijkste instrument bestond uit registers die de handelaren moesten bijhouden. Hierin 
werd van elke verkochte radio vermeld: merk en model, de naam van de koper en de prijs. 
Toen het duidelijk werd, dat veel Nederlanders een onbruikbaar toestel ingeleverd hadden, 
raakten de Duitsers zeer geïnteresseerd in deze registers. Er werd besloten om ze in de 
ochtend van 9 juni in beslag te nemen. Gelukkig werden op grote schaal radiohandelaren 
getipt door 'goede' politieagenten, zodat veel lijsten tijdig vernietigd konden worden. 
Wie denkt dat nu het dossier 'radiovordering' gesloten kan worden, vergist zich deerlijk. De 
bezetter en zijn trawanten zijn niet zo naïef om te denken dat iedereen braaf zijn radiotoestel 
ingeleverd heeft. 
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In pogingen om de achtergehouden toestellen boven water te krijgen, wordt intimidatie niet 
geschuwd. In het najaar van 1943 verspreiden de Duitsers via de dagbladen berichten, dat het 
mogelijk is om radio's met meetapparatuur (kompas) op te sporen en verder zou men 
beschikken over lijsten van alle toestelbezitters. 

- Hier en dar. wordt gesuggereerd 
dat er hans instrumenten klaar zouden 
zlJn om tdlo's op te sporen, Voor het 
grootste deel ls at bnngnaken]. Ook een 
par jat geleden toen het luister@nu nar 
de Engelsche zender nog @ea vaste gè woonle was geworden, lieten sommigen 
zich bang maken'dat opsporing mogelijk 
was! 
L wrerkellJkheld zlt de taak zoo: ra. 

dios met koptelefoon zijn nle£ op te spo 
ren: eletro dynamische en agnetody 
amlsche luidsprekers wh, lthans in 
theorlc. De opsporing vn belde soorten 
luidsprekers mo geschieden met een 
compas: hoogftenos op l a 2 metcr al 
stand geelt de comps een u\slag die dan 
ook not van nndere l]eren voorwerpen, 
als kachels, ·stotzulgcrs. sui]dJzcrs cnz. 
afkostlg knn rijn, 
Dre [unr tlJds bebbn de Dutt«chrs 

het regelmutlg, luisteren van mlll/oenen 
Nederlntders niet kunnen verhinderen, 
hoc onvoorzichtlg de mnschen ook vak 
varen, nu zullen zl] het luisteren van 
die enkele duizenden zeker niet onmode 
lijk kunnen maken. Gaar rustig door met 
luisteren. allcs wt U over oppor~ng en±. 
hoort, Ls zuiver bangmakerij 

uit Het Parool; 10 september 1943 

LAAT UNIET BEDOTTEN 
De Duitschers zitten et zó mee in de 

mgen dat .wl] onze rdlotoestellen niet 
net]n hebben Ingeleverd. dt z/] nu een 
vrresnn]gingcmpogne zl]nu begonnen 
om de nchterhoud4rs ertoe te krijgen. nls 
nog met hun tortel voor den dag Ie 
koten. 

Lont u niet om den tutn leiden, lnd- 

oenootema! De Dultu!hers beschtkken niet 
ver de lijsten van de toestelbezitters, 
want de hele administratie was tijdig 
grondig in de war gmalt en om er wccr 
cn bete kijk op te krtjgen, hebben de 
moffen gelast, dat wij onze oude luister 
vergunningen moesten inleveren. We 
dat wt]elijk heelt nagelaten behoeft niets 
te vrezen. , 

uit Het Parool; 15 oktober 1943 

De illegale pers geeft tegenwicht: Het Parool spreekt van 'bangmakerij' en 'vreesaanjaging 
campagne' (10 september, 15 oktober) en legt uit, dat opsporing praktisch onmogelijk is en 
dat de (luistervergunningen) administratie van de PTT tijdig in de war is gemaakt. 
In een bekendmaking van 16 oktober 1943 wordt in Streefkerk een na-inlevering 
aangekondigd. Op dinsdag 19 oktober 194 3 des namiddags van 2 tot 5 uur zijn de 
administratieve kracht en de radiotechnicus, dit keer zonder helper, weer aanwezig in de 
raadkamer. Gedurende deze drie klokuren kunnen de Streefkerkers alsnog hun radio 
inleveren. Het schamele resultaat: zes toestellen. 
Het REGISTER VAN INGELEVERDE RADIO - ONTVANGTOESTELLEN wordt diezelfde 
dag getekend door de radiotechnicus. Uiteraard moet aan de Höheren SS- und Polizeiführer 
verslag uitgebracht worden; dat gebeurt op vrijdag 22 oktober. Het bericht gaat vergezeld van 
de lijst met de zes radio's die 'in beslag genomen' zijn. Drie van deze toestellen, waaronder 
een zelfgemaakte radio van J. v. Holten zonder lampen en luidspreker, krijgen de 
kwaliteitsklasse-aanduiding OJ. 
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3. VRIJSTELLING? 
Op de lijsten van 19 en 22 oktober staan twee toestellen van burgemeester Dekking; er wordt 
bij aangetekend: 'Luchtbescherming'. Bij de inlevering van juni krijgen een aantal 
overheidsinstanties, zoals Politie en PTT, een ontheffing voor toestellen die voor 
dienstdoeleinden gebruikt worden. Burgemeesters krijgen geen ontheffing, maar Dekking is 
ook de Politiegezagsdrager en de Leider plaatselijke Luchtbeschermingsdienst van 
Streefkerk. Dit is wellicht mede de oorzaak van de verwarrende situaties die met betrekking 
tot de twee radio's ontstaan. Juist hier slaat de bureaucratie stevig toe! Een kort overzicht. 

□ Op de inleverdag 4 juni stuurt Dekking naar de Höheren SS- und Polizeiführer het 
formulier voor de opgave van de 
'bij onderscheidene politie-instanties en ambtenaren en plaatselijke luchtbeschermings 
leiders in gebruik zijnde radio-ontvangtoestel-fen, alsmede van de dienstgebouwen en 
woningen, waarin die toestellen zich bevinden.' 
In de kolommen moeten worden ingevuld: 
'dengene die het toestel in gebruik heeft/ plaats waar het toestel zich bevindt/ Merkl Type/ 
Nummer' 
De burgemeester heeft er als 'leider plaatselijke luchtb. dienst' twee in het woonhuis tevens 
gemeentesecretarie (adres B76): een Philips 895X met nummer E7276E05 en een Owin 
192B met nummer W330348. De Owin is een gevorderd toestel; het is een accuradio en 
wordt ter secretarie als reserve gehouden voor het geval dat de elektriciteit uitvalt. 

□ 24 juni '43 : Dekking stuurt naar het Directoraat-Generaal van Politie te 's Gravenhage 
een opgave van de 'radio-ontvangtoestellen welke vrijgesteld zijn van inlevering wegens het 
in gebruik zijn bij de politie en de luchtbeschermingsdienst' 
Het betreft de twee toestellen van Dekking, een toestel van A. Burgers (hoofdwachtmeester 
marechaussee, groepscommandant Streefkerk, op dat moment nog woonachtig in 
Nieuwpoort) en een toestel van J. Pakvis (opperwachtmeester marechaussee; woonhuis 
Streefkerk C26C) 

□ Op 8 sept. '43 schrijft Dekking: 
'Aan den Heer Gewestelijk Politiepresident, te R 'dam 
Ter voldoening aan uw schrijven van 4 dezer, no 1865 R.P., zend ik u hierbij een afschrift van 
de aan de Directeur-Generaal van Politie [gedane] opgave van radio-ontvangtoestellen, 
welke voorlopig van inlevering zijn vrijgesteld' 
De opgave waar Dekking naar verwijst, is de lijst van 24 juni. 

□ 19 okt. '43: bij de na-inlevering worden ook de twee toestellen van Dekking genoemd als 
zijnde beschlagnahmt. De voorlopige vrijstelling is blijkbaar weer vervallen; maar de in 
beslagname is uitsluitend formeel; feitelijk gebeurt er niets. 

□ 3 febr. '44: de burgemeester schrijft: 
'Aan den Heer Districtsleider Zuid-Holland der Radiocentralen, P.T.T., Westerstraat 37 
Rotterdam 
betreft: radio-ontvangtoestellen Burgemeester 
bijlage: 1 ontvangstbewijs 
In antwoord op uw schrijven van 2 dezer, nummer 36-6-3-01-634 deel ik U mede, dat ik 
gaarne gebruik maak van de machtiging om mijn toestel tot nadere beslissing in mijn bezit te 
houden. Het ontvangstbewijs (bewijs van inlevering) sluit ik hierbij in. 
Dat bewijs vermeldt: 
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·Philips 895X (type) 7276 (apparaatnr) ingeleverd 19-10-1943 nr. lil waardeering: 42'. 

D 5 april '44: brief van de waarnemend Districtsleider: 
'Aan den Heer Burgemeester van de gemeente te Streefkerk. 
1. In vervolg op mijn brief dd 28 Februari 1944 nr. 36-6-3-01-751 verzoek ik Umij voor 9 
April a.s. te berichten of inlevering van uw radio - ontvangtoestel heeft plaats gehad. 
2. Mocht inlevering niet zijn geschied, dan verzoek ik U mij te berichten, op welke gronden dit 
achterwege is gebleven.' 
De brief is een voorgedrukt formulier, waarop o.a. 'te Streefkerk' ingevuld is. Dekking zal 
het in zijn reactie een 'circulaire' noemen. 

D 13 april '44: reactie van Dekking: 
'Ter voldoening aan uw circulaire van 5 dezer, 36-6-3-01-829, deel ik U mede, dat ik mijn 
radio-ontvangtoestel weder heb ingeleverd.' 

[ De laatste datum, 13 april 1944, is de dag waarop de verbeurdverklaarde toestellen uit 
Streefkerk afgevoerd worden. Het heeft er daarom alle schijn van, dat de Philips van Dekking 
nu écht ingeleverd is. De Owin wordt na 24 juni 1943 in de correspondentie niet meer 
vermeld; waarschijnlijk is dat toestel in Streefkerk gebleven.] 

4. EN VERDER 
De mededeling op 15 oktober 1943 van Het Parool, dat de hele administratie (van de PTT, 
Dienst Radio - Luistervergunningen) grondig in de war gemaakt was, is juist. Sterker: al bij de 
opzet van deze dienst (in 1941) heeft Algemeen Secretaris van Royen van de PTT een 'uiterst 
betrouwbaar ambtenaar' aangezocht 'een dienst op te bouwen waar zo min mogelijk uitkomt 
voor de Duitsers'. Dat doel werd op ingenieuze wijze bereikt, door alle Nederlandse 
radiobezitters in één alfabetische cartotheek onder te brengen, zodat het ondoenlijk is om een 
overzicht per gemeente te produceren. Enkele mensen van de praktische postdienst, die van 
de Duitsers de opdracht krijgen de cartotheek te hersorteren op plaats en wijk, weten de zaak 
vervolgens tot een complete warboel te maken. 
Begin februari 1944 begint de Districtsleider Zuid-Holland der Radiocentralen, PTT te 
Rotterdam klaarblijkelijk weer zicht op de situatie te krijgen. In ieder geval gaat hij zich nu 
erg actief met Streefkerk bezighouden. Na zijn brief van 2 februari [zie hierboven], volgen er 
twee (5 februari, 10 februari) betreffende nog in te leveren radio-ontvangtoestellen en, 
eveneens op 10 februari, een brief betreffende het afvoeren van de opgeslagen toestellen. 
In de brief van 5 februari [niet meer aanwezig] wordt een lijst aangekondigd van 
radiobezitters die hun toestel niet ingeleverd hebben. De tweede brief vermeldt ten eerste dat 
deze lijst nog gecorrigeerd moet worden en dus later komt. Ten tweede wordt meegedeeld dat 
'velen' een Ablehnung ontvangen hebben en op grond hiervan hun radio-ontvangtoestel 
alsnog zullen inleveren. Ongetwijfeld betreft de Ablehnung een afwijzend antwoord op een 
verzoek tot vrijstelling van inlevering. De inlevering van de betreffende radio 's zal op 
dezelfde wijze als in juni 1943 uitgevoerd worden. Maar ze moeten op een andere plaats 
worden opgeslagen en mogen niet aan de Duitse autoriteiten worden afgegeven. De reden: de 
'bedoelde toestellen moeten mogelijkerwijs aan de eigenaren teruggegeven worden'. Het is 
dus blijkbaar mogelijk om tegen de afwijzing in beroep te gaan. Een lijst met de betreffende 
gevallen zal zo spoedig mogelijk volgen. 
[In het dossier is hierover niets terug te vinden]. 

Op 8 maart 1944 kan De Hoofdambtenaar voor de inneming van radio-ontvangtoestellen 
namens het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie dan eindelijk een lijst naar 
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Streefkerk sturen met '47 namen en adressen van personen welke in aanmerking komen om 
op het politiebureau te ontbieden, zoomede ruim voldoende formulieren, waarop u naam en 
adres, dag en uur van aanmelding gelieve in te vullen'. 
Adressen met mogelijk meer dan 1 radio-ontvangtoestel worden met een rood kruisje 
aangegeven. Het resultaat van elk onderzoek moet beknopt ingevuld worden op lijsten 
(gelinieerd: Duits, ongelinieerd: Nederlands) die vervolgens aangetekend verstuurd moeten 
worden naar 'de Gewestelijke Politie President in Uw ressort'. 
De namen zijn genummerd van 1394 ZH tim 1440 ZH; volgens adres oplopend. Eén naam is 
vervallen; het zijn er dus niet 47, maar 46. De betreffende personen krijgen een voorgedrukt 
briefje met dreigende tekst: 

1. Volgens de gegevens, ontleend aan de Kartotheek van uitgereikte luistervergunningen 
was u in 1943 nog in het bezit van een radio-ontvangtoestel. 
2. Voor zover dezerzijds kan worden nagegaan aan de hand van de beschikbare gegevens 
heeft U echter geen radio-ontvangtoestel ingeleverd. 
3.lndien U derhalve niet zoudt kunnen aantoonen - zulks onder overlegging van 
deugdelijk bewijsmateriaal - dat U Uw toestel voor 13 Mei j. l. hebt afgeschaft, of dat U in 
het bezit bent van het erkende bewijs dat U Uw ontvangapparaat mag houden, zoudt U 
het bepaalde in de Verordening van 13 Mei j. l. hebben overtreden. 
4. Teneinde te voorkomen dat de aan deze overtreding verbonden strafbepalingen op U 
zouden worden toegepast, stel ik U in de gelegenheid U op ... dag om ...uur op mijn 
bureau te vervoegen. U gelieve het in punt 3 van dit schrijven genoemde bewijsmateriaal 
mede te brengen. 
5. Mocht U achteraf niet in staat zijn het bedoelde bewijs te leveren, dan geef ik U in 
ernstige overweging alsnog Uw radio-ontvangtoestel binnen 24 uur ná ontvangst van dit 
schrijven in te leveren, daar anders noodgedwongen van een en ander meededeeling zal 
moeten worden gedaan bij de bevoegde Duitsche instanties. 
6. Verbeurdverklaring van uw geheele inboedel kan hiervan het gevolg zijn. 

De Politiegezagsdrager. 

[Het dossier vermeldt niets over het resultaat van deze actie.] 

5. OPSLAG, TRANSPORT, BESTEMMING. 
De door Hannes Ooms ingeleverde Philips wordt, samen met de overige 98 toestellen, 
tijdelijk opgeslagen in een zaaltje van Café Stuurman in de Kerkstraat. Maar omdat Huib 
Stuurman de ruimte nodig heeft, moet naar een alternatief worden omgezien. Dat wordt 
gevonden aan de overkant van de straat: in de pastorie is nog wel een kamer beschikbaar. 
Op 10 februari 1944 wordt door de waarnemend Districtsleider Zuid-Holland der 
Radiocentralen, PTT een brief ( de tweede van die dag) naar Streefkerk gestuurd. In deze brief 
wordt het afvoeren van de opgeslagen radio's aangekondigd. De Rotterdamse vestiging van 
de firma Kühne & Nagel is met het vervoer van de toestellen belast. De werknemers van deze 
firma zullen zich legitimeren met een 'fotocopie van de lastgeving van de Duitsche instanties' 
die op de rugzijde door de schrijver van de brief, de Districtsleider, getekend moet zijn. 
Verder wordt er opdracht gegeven de aantallen goed te controleren. Burgemeester Dekking 
brengt na ontvangst van deze brief (11 februari) onverwijld dominee Godthelp op de hoogte: 

'Aan den Heer Ds. J. Godthelp, Alhier 
Hierbij deel ik U mede, dat door mij bericht is ontvangen dat binnen korte tijd de verbeurd 
verklaarde radio-ontvangtoestellen zullen worden overgebracht naar algemeene 
opslagplaatsen. In verband met bovenstaande verzoek ik U personen, die zich hiervoor bij U 
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melden niet tot de toestellen toe te laten, maar naar mij te verwijzen, opdat ik de noodige 
contrôle kan doen houden.' 

Donderdag 13 April '44: de verbeurdverklaarde radio's worden afgevoerd naar een 
verzameldepot ("Concentratie-magazijn', 'Sammellager') in Rotterdam. De mensen van 
Kühne & Nagel geven een reçu af: 

'ex sub-magazijn Kerkstraat te Streefkerk 
103 Radio-toestellen totaal 20 cub Meter 
1 condensator, 36 luidsprekers, 7 plaatstroomapparaten 
ontvangen en afgeleverd aan het Concentratie-magazijn te Rotterdam. 
Handteekening van den controleur 
(B. Kalkman)' 

In totaal moeten in Nederland zo 'n 800 000 radiotoestellen naar de verzameldepots afgevoerd 
en vervolgens 'verwerkt' worden. Deze gigantische klus is nog niet voltooid op het moment 
van de bevrijding: een deel van de toestellen heeft de plaats van inlevering nooit verlaten. 
Ongeveer 100 000 Nederlanders hebben daardoor het geluk, dat ze na de oorlog hun toestel 
weer gewoon op kunnen halen; de naamlabels komen dan goed van pas. Veel van de wél 
afgevoerde radio's worden gesloopt om diverse onderdelen en materialen (o.a. koper) terug te 
winnen of worden door oorlogshande-lingen vernietigd. Een klein gedeelte wordt ter 
beschikking gesteld van de Wehrmacht en de rest gaat naar Duitsland ten behoeve van 
'Bombengeschädigten' in de gebombardeerde Duitse steden. Een overzichtje: 

100 000 zijn vrijgesteld (w.o. 45 000 NSB-ers) 
260 000 hebben niets ingeleverd 

1 160 000 800 000 hebben een 
50 000 toestellen naar 

vergunning- toestel ingeleverd 
Wehrmacht 

houders 250 000 naar Duitsland 
(waarvan 323 000 400 000 gesloopt/vernietigd 
onbruikbaar) 100 000 terug naar eigenaar 

Volgens een voorzichtige schatting zijn er (afgezien van vrijgestelden) 
meer dan 400 000 mensen nog steeds in staat naar Londen te luisteren: de 
260 000 die niets ingeleverd hebben, wellicht de helft van degenen die een 
onbruikbaar toestel inleveren plus enkele tienduizenden zwartluisteraars en 
zelfbouwers. 
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6. DE KOSTEN 

1 e inlevering ( 4 Juni 1943) materieel 
bureaubehoeften 
telefoon 
vergoeding radio-technicus met helper 

gedurende 9 uur 
vergoeding administratieve krachten 

gedurende 9 uur 

2° (na -)inlevering (19 October 1943) materieel 
bureaubehoeften 
telefoon 
vergoeding radio technicus 

gedurende 3 uur 
vergoeding administratieve kracht 

gedurende 3 uur 

f 4,58 
,, 0,85 
,, 0, 18 

,, 45, 

,, 18, 

f 68,61 

f l,04 
,, 0,36 
,, 0,12 

" 

" 

7,50 

3 ' 

f 12,02 

Totaal f 80,63 
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Vanzelfsprekend wordt er een nota opgemaakt voor de kosten die de gemeente Streefkerk met 
betrekking tot de inlevering gemaakt heeft. Op 11 december 1943 wordt hij verstuurd naar 
deCommissaris Generaal voor de Openbare Veiligheid, Stelle Raufer, te 's Gravenhage. 
De Duitsers betalen de rekening niet. 

Verder moet voor de ruimten waarin de toestellen opgeslagen worden, huur betaald worden. 
Beginjanuari 1944 maakt de burgemeester een berekening van de huurpenningen [zie 
hieronder]; donderdag 6 januari stuurt de gemeente twee rekeningen naar het Staatsbedrijf 
der PTT, District Zuid Holland der Radiocentralen. 
Één rekening 'Debet aan H Stuurman te Streefkerk' voor 'Huur zaal opslag verbeurd 
verklaarde radio-ontvangtoestellen' en één 'Debet aan de Kerkvoogdij der Nederlands 
Hervormde Gemeente te Streefkerk' voor Huur pastoriekamer opslag verbeurd verklaarde 
radio-ontvangtoestellen'. 
Dekking tekent een dag later voor akkoord van de opgegeven tijdvakken. Waarschijnlijk 
hebben Stuurman en de Kerkvoogdij de bedragen van/ 8,75 resp.f28,75 wél ontvangen; de 
Nederlandse schatkist is maandelijks ongeveer f 30 000,- kwijt aan huur van de 
opslagruimten. 

[Het dossier vermeldt niets met betrekking tot de huur over de periode van 1 januari tim 13 
april 1943.] 

Heer Stuurman 
Pastorie kamer 

4 Juni 24 Juli 
25 Juli - 31 December 

= 7 weken á 1,25: 
= 23 weken á 1.25: 

f 8,75 
128,75 

f 37,50 
7. EPILOOG 
En dan komt eindelijk de bevrijding. Maar dat wil niet zeggen dat het dossier direct gesloten 
wordt; let maar eens op de data in de volgende correspondentie! 

Op 22 oktober 1948 ( de brief vermeldt abusievelijk 1949): ontvangt het gemeentebestuur van 
Streefkerk het volgende schrijven van het Bureau Financiering Wederopbouw 
publiekrechtelijke lichamen. 
'Nummer A.Z. 861/34460/9.41 
onderwerp: radiotoestellen 
Te mijnen kantore berust nog een opgave van ten laste van Uw gemeente gebleven kosten 
voor het inleveren van radiotoestellen tot een bedrag van f 80, 63. Alvorens te kunnen 
bevorderen, dat aan Uw gemeente terzake een voorschot wordt verleend, verzoek ik U mij te 
berichten, of Uwerzijds werd getracht de onderwerpelijke uitgaven op andere wijze te 
vereffenen en zo ja, in welk stadium deze poging verkeert. 
Het hoofd van het Bureau, voor deze, De Chef van de afdeling AZ., w.g. v. Brederode. 
Voor eensluidend afschrift, Het Hoofd van het Bureau Financiering Wederopbouw 
Publiekrechtelijke Lichamen, voor deze, De Chef van de afdeling AZ., ' 

19 Maart 1949: Dekking reageert met een briefje aan: de Heer Minister van Financien te 's 
Gravenhage: 

"radiotoestellen. 
Naar aanleiding van Uw brief van 22 October 1948, No. 861/34460/9.41, heb ik de eer U 
mede te delen, dat de declaratie voor kosten van inlevering radio-ontvangtoestellen ad 
f 80, 63 op 11 December 1943 is ingezonden en dat daarna op geen andere wijze is getracht 
dit bedrag te vereffenen." 
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Uit de definitieve afwikkeling op 12 november 1952 blijkt, dat het voorschot ad f 80,63 werd 
verleend en dat het bedrag der 
'VERGOEDING voor a) Schade, geen schade aan goederen zijnde' 
wordt vastgesteld op /80,63, zodat het 'thans uit te betalen bedrag' nihil is. 
Eindelijk is de zaak helemaal afgewikkeld. Het is precies negen en een half jaar nadat tot 
confiscatie van de radiotoestellen besloten werd! 

En de radio van Hannes en Kees Ooms? 
Na de bevrijding neemt Ooms contact op met Piet om zijn mooie radio weer terug te 
krijgen.Maar Piet doet een beetje moeilijk en heeft allerlei vage verhalen, waarom het op dit 
moment niet schikt. Na herhaald aandringen om de radio weer boven water te brengen en 
terug te geven, komt de aap uit de mouw: het toestel is er niet meer! Piet kan geen 
bevredigende verklaring geven; de gedachte komt bij Hannes op, dat Piet het toestel verkocht 
heeft aan iemand die zijn eigen toestel ingeleverd had. Een hooglopende ruzie is het gevolg; 
uiteindelijk betaalt Piet een deel van de aankoopprijs van de radio aan Hannes. 
Het zal nog even duren voordat de familie Ooms weer naar de Kilima Hawaiians en Ome 
Keesie kan luisteren. 

Bijlage I. 
Beschrijving van de aankondiging van 26 mei 1943 m.b.t. het inleveren. Voor alle 
duidelijkheid: deze aankondiging is voor heel Nederland hetzelfde. De gemeente Streefkerk 
heeft, afgezien van de tabel, alleen de plaatsnaam, en de datum (met het jaartal op de 
verkeerde plaats) ingevuld. 
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INLÉVERING V AN RADIO-ONTVANGTOESTELLEN 
De politiegezagsdrager te STREEFKERK maakt bekend , dat op grond van de beschikking 
van den 
Höheren SS- und Polizeiführer dd. 13 Mei 1943, de verbeurdverklaarde radio  
ontvangtoestellen met toebehoren en eventueele reserve - onderdeelen bij den 
politiegezagsdrager behooren te worden ingeleverd. De inlevering moet als volgt geschieden: 

Straat of Wijk 
Inlevering 

Datum 

Plaats 

Wijk A. 1 tim 52 
A. 53 tim 95 
A. 96 tim B. 20 
B. 21 tim 60 
B. 61 tim 104 

B.105tlm 142A 
C. 1 tim 50 

C. 50 tim 107 

VRIJDAG 
4 Juni a.s. 

v.m. 8.30- 10 
,, 10-11 
,, 11-12 
n.m. 12-1 

2-3 
,, 3-4 
,, 4-5 
,, 5-6 

RAADKAMER 

Voor de inlevering worden formulieren ter beschikking gesteld, die door belanghebbenden 
tegen betaling van 5 cent per formulier aan de loketten der postkantoren kunnen worden 
afgehaald. Op elk formulier moeten het type, het nummer van het toestel alsmede de naam, 
het beroep en het adres van dengene, die het toestel heeft ingeleverd, met de schrijfmachine 
of in blokletters worden vermeld. Elk apparaat moet bovendien van een label worden 
voorzien. 
Geëvacueerden, wier radio - ontvangtoestel zich nog in de vroegere woongemeente bevindt, 
kunnen het formulier afhalen ten postkantore in de huidige woongemeente, het dient na 
invulling ingeleverd te worden bij den politiegezagsdrager in deze laatste gemeente. Voorts 
moeten zij een persoon, woonachtig in de vorige woonplaats of de politiegezagsdrager aldaar 
machtigen, het radio - toestel of de reserve - onderdeelen uit de ontruimde woning weg te 
halen. Voor deze machtiging zijn formulieren bij den politiegezagsdrager gratis 
verkrijgbaar. 

STREEFKERK , 26 MEI 1943 19 

De politiegezagsdrager voornoemd, 
(get. Dekking) 

N.S. 20689 11 
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Bijlage 2. 
De handgeschreven lijsten hebben de volgende opzet: 

Juni1943 
Datum inlevering 4 

Gemeente Streefkerk 
Lijst van ingeleverde radio - ontvangtoestellen met toebehooren en onderdeelen. 

Dan volgt een tabel met 9 kolommen: Volgnr I Naam van degene die een toestel enz. heeft ingeleverd I 
Adres Wijk en huisnr. I 

Omschrijving van het ingeleverde ] Fabrieksmerk [ Type [No 
Waarderingsklasse I 

Aanteekeningen 

67 
Voorbeeld: 
Ooms, Johannes 
NI 

Bl08 t + 1 Philips 2514 136594 

Opmerkingen: 
D De allereerste radio's bestonden vaak uit meerdere componenten: het eigenlijke 
radiotoestel, een losse 

luidspreker en soms een plaatstroomapparaat (=gelijkrichter). Het is daarom niet 
verwonderlijk, dat in de 
kolom "omschrijving van het ingeleverde" de letters t (= toestel), 1 (= luidspreker) en p (= 

plaatstroom 
apparaat) voorkomen. 

D De kwaliteitsklasse - aanduiding is die volgens het Cebuberaboekje 1941/42 
Naast de klasse OJ zijn er genummerde klassen: 

1-65: fabriekstoestellen 70: zeer oud eigen bouw 71 - 73: betere 
eigen bouw 

80: kleine Amerik. 81-83: groote Amerik. 
Toestellen in de klassen OJ zijn 'niet-speelbaar'. Op de lijsten uit Streefkerk komt ook de 

klasse NI voor; 
vrijwel zeker waren ook toestellen in deze klasse zo goed als onbruikbaar. 

D In het volgende tabelletje staan de frequenties van de kwaliteitsklassen volgens de opgave 
aan de Höheren 

SS- und Polizeiführer (gedateerd 4 Juni). Het totale aantal is volgens deze lijst 89; terwijl 
er 99 ingeleverd 

worden (foutje bij klasse 71). Volgens de "Recapitulatielijst van ingeleverde radio 
ontvangtoestellen", 

eveneens gedateerd 4 Juni, is het totale aantal ingeleverde toestellen 98. Het aantal 
onbruikbare toestellen is 

38 (dus ruim 38%; dat correspondeert met het landelijke percentage van ongeveer 40%). 

01 20 10 4 19 4 27 1 73 1 
NI 18 12 2 20 3 28 3 art 1 
7 5 13 1 21 3 29 1 9a 
8 4 16 1 22 5 70 1 
9 2 17 5 23 2 71 2 

(12) 

Wat de aanduiding art 9a' betekent, is niet duidelijk; mogelijk betreft dit de ingeleverde 
accuradio die als 
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reservetoestel voor de luchtbescherming achtergehouden wordt. 
□ Wat voor merken en types worden er zoal ingeleverd? 

Philips\ 2501 2511 2514 2531 2534 2537 203U 206A 250 456 A 
461A 470A 480A 518U 525A 529U 636A 638A 695A 736A 
750A 752A 752B 796A 826A 834A 836A 

Radiobell 40 358 535 537 539 
Radium 555/41 

NSF NSF3 NSF4 W4 Hl7A H43A H49A H56A H67A Hl40AH142A 
Erres KY KY140onbek. - 
Siera S50A 

Telefunk onbek 
en1 

Steeb 1 
Smit - 

N.I.W. 213 
Waldorp (zelfgemaakt toestel) 

Popo 

□ Van het type Philips 2514 worden er, afgezien van het exemplaar van Ooms, nóg twee 
ingeleverd; deze 

krijgen de klasse-aanduidingen: NI en OJ. 

BRONNEN 

Streefkerk: 
□ G. Ooms en L. Ooms (mondeling) 
□ Archief gemeente Liesveld: dossier nr. 980 

Algemeen: □ Dr. L. de Jong: "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 7 
eerste helft". 
Uitg: Martinus Nijhoff 's Gravenhage 1976. 

□ J. G. Visser: "PTT 1940-1945 Beleid en bezetting" (proefschrift) 
Uitg.: Staatsbedrijf der PTT, 's Gravenhage 1968. 

□ www.hetillegaleparool.nl 
□ www.hoenmeuffels.nl/oldradios/2514.html 
□ http://home.hccnet.nl/k.dereus (o.a. 'Vademecum oude radio's') 

Opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, aanvullende informatie met betrekking tot het 
onderwerp en andere reacties zijn zeer welkom! U kunt schrijven of e-mailen naar: 

S. Ooms 
van Leeuwenhoekstraat 2 
2871 KD Schoonhoven 
SimonOoms@cs.com. 
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Reactie op: Een Graaflander in dienst van Napoleon! nl:Gerrit Pieterszn. 
Goudriaan. 

Het onderstaande verhaaltje is een reactie op wat in Clockgeluy stond van september 2002. 
Dat Lammert Kok voor Pieter Donk loto ling nr 110 in dienst ging,Lammert Kok had loting nr 
95 dat stond op de Liste de Margement de la Classe de 1809 van de Commune de 
Grootammers Modle nr 6 Art 119 de I in Struction generale Arrondissement de 
Gorcum,Canton de Sliedrecht. 
Zo kreeg de broer van Gerrit Goudriaan, Leendert Goudriaan ingeloot met nr. 40 in 1812 een 
broederdienst certificaat doordat: Klaas van Zuijlen Wagenmaker,Dirk van Zuijlen Koopman, 
en Nelis den Besten landbouwer in een gezamenlijke brief aan toonde dat Gerrit Goudriaan 
een broer was van Leendert Goudriaan en dat Gerrit Goudriaan alreeds in dienst was van het 
grote leger der Napoleon als Fuselier in het 2e Com part van het Se Ball ell on van het 
125e Regement Infanterie te Ameins (Fr) 
In zijn 14 brieven die nog in familie bezit zijn schreef Gerrit daar veel over. 
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken, te vragen of er soms nog meer mensen zijn 
die iets weten of hebben over die verschrikkelijke voettocht naar Rusland in dienst van 
Napoleon. 
Ik zal een aantal namen noemen waar Gerrit Goudriaan in zijn brieven over sprak 
Hij sprak over Nijs den Dikken,Arie de Jong, Jan Maat, Teunis Speir, Jacob de Graaf uit de 
Alblas, Hendrik Loeve en Pieter den Beste. 

Gerrit Goudriaan is vlak voor Rusland gewond geraakt en achter gelaten,een postkoets heeft 
hem mee genomen en hij heeft toen dienst genomen in het Kaiserlich Russisch Duitschen 
legion, waar hij is ontslagen op 14 juli 1814. 
Het certificaat hiervan is in het bezit van de familie. Het is ondertekend door Capitain 
Dainieleuivj. 
De datum waarop Gerrit weer thuis kwam, is ons helaas niet bekend. 

Ik hoop op een reactie 
Johan van der Bas. 
Bloemengaarde 38. 
Post code 2861 VN. 
Bergambacht. 
Email: j.van der.bas@freeler.nl 

Ledeninformatie: 

Nieuwe leden: 
• Dhr. A.J.Boon 
• Dhr. P.Booij 
• Dhr. P.van Andel 
• Dhr. G.J.de Bruin 
• Dhr. L.Groenendijk 

Opgezegd: 
• Dhr M.Stigter 

Door overlijden: 
• Dhr. Schols 
• Dhr. A. van Beuzekom 
• Dhr. S.van Harten 

Nieuwpoort 
Lekkerkerk 
Langerak 
Heinkenszand 
Streefkerk 

Schoonhoven 
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Ontvangen voor de oudheidkamer: 

Dhr. W Korevaar 
Dhr. J. Rietveld 
Dhr. H.G.Pott 

Mevr. J.v.d. Heiden 

Mevr. Slob-Minkema 

Mevr. L.de Pater 

Dhr C. Versluis 
Dhr T.den Besten 
Dhr. J.den Hartog 
Mevr. G.A.den Besten 

Mevr. De Groot 
Mevr. Den Braber 
Mevr. A.Suur 

Distributiebonnen en persoonsbewijs 
Oude kalender van Groot-Ammers 
Baby hemdjes en navelbandjes uit 1960 
Twee boeken uit 1905 
Boekjes van kindertoneel/ operette o.a. 
Eduard wordt mens, Jonker Pochhans met de ezelskop, 
Een spitsboevencomedie 
Vliegende Hollanders en stukken uit de 2 WO. 
(in bruikleen:) Tegel tableau uit fabriek aangeboden in 1948 
Oude spulletjes o.a. 4 pits gietijzeren petroleumstel. 
Houten rek om kleden op uit te kloppen 
Oorlogskranten 
Jaargangen Vorsten 
Trekzaag 
Oude collectebus, oorlogszakboekje, litermaat en ijzeren 
pollepel 
Oude jaargangen Ariadnes 
Oude collectebus 
Oud vloerkleed en 2 oude geschiedenis schoolplaten. 

Genealogie nieuws 

Wegens plaatsgebrek is het niet mogelijk in deze aflevering een familie te behandelen. We 
zullen in de volgende aflevering een wat uitgebreide genealogie plaatsen. 
De schrijversgroep genealogie vordert gestaag met z'n werkzaamheden. Van Groot-Ammers 
en Nieuwpoort zijn voor een groot deel de gegevens uit het bevolkingsregister verwerkt. V an 
Streefkerk zijn de gegevens uit de aktes van indemniteit ingevoerd. 
Van Dhr. N.J. Bruyniks kregen we het bestand van Giessenlanden en is het mogelijk om in 
onze geheel vernieuwde genealogieruimte in de oudheidkamer heel wat te raadplegen. Graag 
van uw komst even een afspraak maken per e.mail of per telefoon. 

Verzameling rouw -, trouw - en geboortekaarten. 
Margreet Budding is enthousiast aan het werk met uw bijdrage. Zij heeft al aardig wat ordners 
vol en in de familieberichten staan dan ook al vele namen. Er kunnen er echter nog veel meer 
bij. Kom van de zomer eens snuffelen in deze mappen en u zult verbaasd staan over de 
informatie die hier in zit. Kijk de oude dozen eens na en breng de interessante kaarten naar 
Margreet Budding. 
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