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Van de voorzitter. 
 
Nu het nieuwe jaar al weer enige weken oud is, wil ik beginnen om alle lezers van dit blad 
een heel voorspoedig 2004 toe te wensen. Moge dit nieuwe jaar u en de uwen veel gezondheid 
en geluk mogen brengen.      
Wanneer je in de maand december begint om dit stukje te schrijven voor dit blad, dan ontkom 
je er niet aan om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. 
Wat is er in een korte tijd weer veel gebeurd in onze vereniging en oudheidkamer. We zijn in 
januari en februari gestart met de herdenking van het feit dat 50 jaar geleden op 1 februari de 
watersnood ons land teisterde. In de trouwzaal van het oude stadhuis richtten wij een succes-
volle tentoonstelling over deze watersnood in die door vele belangstellenden werd bezocht. 
Omdat 2003 uitgeroepen was tot jaar van de boerderij werd deze tentoonstelling gevolgd door 
de verkiezing van boerderij van het jaar in Liesveld. Dank zij uw medewerking koos men 
voor de boerderij Bergstoep 30. Op zaterdag 5 april opende burgemeester B.Koelewijn onder 
veel belangstelling onze thema tentoonstelling voor 2003: “Wonen en werken op de 
boerderij”. Hij deed dit door het fotopaneel te onthullen van de boerderij van Liesveld. Meer 
dan 2400 personen bezochten daarna dit seizoen onze oudheidkamer. Toen het weer op Open 
Monumentendag 13 september zich van zijn beste kant liet zien, was dit voor velen aanleiding 
om de uitgezette fietspuzzeltocht via Graafland naar de korenmolen in Streefkerk te maken. 
Op 20 september mochten wij in de Vijf Lelies in Streefkerk het nieuwe boek van Teus 
Korporaal: “Van de Trappies tot de Zijde” presenteren. Een voltreffer want thans zijn er al 
ruim 650 exemplaren van dit boek verkocht. Voor het bestuur was dit de reden om een 
ledenwerfactie te starten in Streefkerk. Huis aan huis werd daar door ons een brief bezorgd 
met als resultaat dat we 15 nieuwe leden mochten inschrijven. Nieuwe leden hartelijk 
welkom, we zijn blij dat u onze vereniging komt versterken.  
We zijn het jaar geëindigd met een tweetal aantrekkelijke lezingen over de geschiedenis van 
de kerkenbouw. Dank zij deze lezing kijken we met heel andere ogen naar de kerken uit onze 
omgeving. Vervolgens kwam een deskundige ons de nodige wetenswaardigheden vertellen 
over de gevelstenen, die we in diverse stadjes in het rivierenland kunnen aantreffen. De 
aanwezige leden waren het er unaniem over eens geen spijt te hebben deze avonden bezocht 
te hebben. 
Dit vormt voor ons de stimulans om op deze weg verder te gaan.  
          Uw voorzitter  
      
 
Van de penningmeester: 
De jaarlijkse contributie: 
In dit blad vindt u weer de acceptgiro voor de betaling van uw contributie in 2004. Onze 
nieuwe penningmeester de heer D.Jerphanion stelt het zeer op prijs wanneer u deze zo snel 
mogelijk wilt betalen. Door de bestuurswisselingen in het afgelopen jaar heeft hij veel tijd 
moeten besteden aan het innen van achterstallige contributie.  
In september hebben de leden buiten Liesveld de boerderij special per post ontvangen. De 
verzending ging gepaard met vrij hoge portokosten. Bovendien zit de redactie van By 
Clockgeluy ook steeds met de portokosten te worstelen, want soms komt het zo uit dat als nog  
net die ene noodzakelijke bladzij erbij moet dit dan € 0,39 extra portokosten veroorzaakt.  Wij 
hebben gemeend, in navolging van vele andere historische verenigingen in de regio, onze 
leden buiten Liesveld, die ons blad per post ontvangen om daarvoor aan hen een bijdrage te 



vragen van € 3,00 per jaar. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt hebben. De redactie zal er 
naar streven de inhoud van het blad voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 
      
 
 
 

Het Langerakse theehuisje 
 

 
Buiten de wallen stond zowel aan de oost 
als aan de westzijde een thee- of tuinhuisje. 
Enigszins gefortuneerde Poorters bezaten 
daar een stuk bouwgrond waar op 
uitgebreide schaal groente door hen werd 
geteeld. Om het stukje land te kunnen 
bewerken was een bergplaats voor het 
tuinmateriaal onontbeerlijk en daartoe werd 
een huisje gebouwd dat ook kon dienen om 
bij warm weer een kopje thee te nuttigen. 
In de tachtiger jaren werd het huisje aan de 
westzijde gerestaureerd. De toenmalige 
wethouder de heer G.Stigter vond daarvoor 
de volgende, weinig geld kostende, 
oplossing. Hij zocht contact met de leraar 
metselen van de technische school in 
Gouda. Kon deze niet een leeropdracht 
geven aan een aantal leerlingen om dit 
huisje weer op te metselen. Deze leraar zag 

daar wat in en zo kon het gebeuren dat na enige tijd van voorbereiding deze jongens daar druk 
aan het werk waren. Na een aantal maanden konden zij, zoals de foto laat zien, vol trots hun 
werkstuk presenteren, een prachtig gerestaureerd theehuisje.  
Het theehuisje aan de oostzijde, eigendom van Willem Slob verkeerde ook in een erbarme-
lijke toestand. Toen het in eigendom van de gemeente kwam, zat er maar één ding op zo snel 
mogelijk slopen. De IJsselsteentjes werden afgebikt en aanvankelijk opgeslagen op de 
gemeentewerf, tot ze gebruikt werden voor het aangeven van de oude fundering bij de kerk op 

de Binnenhaven. 
Bij de bouw van de nieuwe woningen in 
het Schootsveld werd tevens bij 
wethouder T.van Gelder het plan 
geboren om tegelijkertijd dit afgebroken 
theehuisje weer op te bouwen. De 
aannemer bleek bereid hier zijn bijdrage 
aan te leveren en toen bij de 
landschapscoördinator de heer Sj. 
Veerman een aanspraak kon worden 
gemaakt op een subsidiepotje voor kleine 
landschappelijke monumenten, was het 
financiële plaatje rond. Vanaf half 

oktober staat het oostelijke theehuisje weer in zijn oude glorie te pronken.  



Wat blijkt echter, dat dit theehuisje al veel ouder is, dan eerst door ons werd gedacht. Bij zijn 
onderzoekingen in het Nationaal Archief in Den Haag naar de geschiedenis van de vesting 
kwam de heer G.den Hartog het volgende document tegen:  
1-04-1738 Uit een verbaal van een inspectiereis door de Gecommitteerde raden Gillis van den 
Bermpden en Tieleman van Zeebergh geassisteerd door Contrarolleur Jan Philip Prevost. 
 
“De Wed. Nicolaas Eeuwijk woonachtig in de Nieupoort gaf aan ons te kennen bij dit 
nevensgaande Req. St. dat zij suppliante verzogt te mogen laten maken een thuijnhuijsje ter 
groote van ontrent 12 voeten vierkant in een thuijntje ofte bogaard gelegen onder de 
jurisdictie van Langerak gestichte van Utrecht aan de Oostcingel van ’sLandsgracht daar het 
fondament ofte ondermuijr daar nog is staande van een thuijnhuijsje dat door de inundatie 
van den jare 1726 omver is geslagen. Wij vermeenen dat het voors. Bij resolutie van U Ed. 
Mo. Tot het eerste wederseggens toe, zoude kunnen toegestaan.  
 
In de marge: fiat bij resolutie van 21-04-1738  
 
Tevens werd een verzoek van Cent Jacobsz. om “een kamertje of afdakje voor verstijving van 
securiteit” aan zijn huisje in Langerak aan de Oostsingel op dezefde voorwaarde toegestaan.  
          
                            Hans Keukelaar 
 
Van Ron Reitsma kreeg ik de volgende oproep. Misschien iets voor u? 
 
 
Vrijwilligers voor ontginningsboerderij project gezocht 
 
Bij opgravingen in de woonheuvel onder Gijbelandsedijk 119/120 in Brandwijk zijn 1998 
paalsporen van een ontginningsboerderij aangetroffen. Het gaat hier om een boerderij  
uit het eind van de 11e eeuw, gebouwd door de pioniers die deze streek ontgonnen  
hebben. 
Aan de hand van die aangetroffen paalsporen is vastgesteld dat het hier een licht ovale  
boerderij betrof van ongeveer 21 bij 11 meter. Het dak was gedekt met riet en de  
buitenwanden bestonden uit vlechtwerk, afgestreken met leem. Het geheel was ongeveer 
7 meter hoog. 
Er zijn nu plannen om in Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt in Groot-Ammers 
deze ontginningsboerderij na te gaan bouwen; inmiddels is er een "werkgroep  
ontginningsboerderij" opgericht. 
Door de man die de opgravingen destijds leidde, Teus Koorevaar, is een eenvoudige  
bouwtekening gemaakt en aan de hand daarvan zijn we aan het werk gegaan.  
Dat leek in eerst instantie gemakkelijker dan het was; 900 jaar geleden zullen ze toch 
ook niet zo moeilijk hebben gedaan?!  
Maar ja, toen was er nog geen arbo-wet en van brandpreventie hadden ze toen ook nog  
niet echt gehoord op de manier waarop we er nu mee te maken krijgen............... 
Een ander probleem zijn de bomen die we nodig gaan hebben; wat voor soort hout is er  
allemaal gebruikt, zal het niet erg gaan werken als het nog te vers is, moet het nog  
gewaterd worden en vooral: hoe kom je aan zo'n enorme berg rondhout met de juiste  
diameters! 
Een volgende uitdaging is de kwestie wel of niet onderheien. De oorspronkelijke boerderij  
is niet echt gefundeerd geweest; de palen stonden op/in een laag spaanders. Zullen we  
deze techniek nu wéér toepassen, de palen op kleine, gestorte betonplaten zetten of de  



boel in z'n geheel 
onderheien. Er is inmiddels 
een architect aan het rekenen 
geweest en  
die adviseerde voor het 
gemák voor de gestorte 
betonplaten te kiezen 
(diameter 70cm  
per paal en de boel goed 
verankeren) en voor de lange 
levensduur te kiezen voor 
betonnen 
heipalen. Ook financieel zit 
er een duidelijk verschil 
tussen deze twee opties. 
Het dak zal gedekt worden 
met riet, ongeveer 70 m3! 

Waar haal je dat zo eventjes  
vandaan, hoe krijg je het in Groot-Ammers en hoe sla je het op. 
Een andere uitdaging is de financiën. Bovenstaand materiaal is niet echt goedkoop en  
dan heb ik het nog niet eens over het aanvragen van een bouwvergunning met bijkomende 
kosten, het huren van een kraan/graafmachine en de mankracht. 
U ziet, plannen te over, maar in de uitvoering schuilen nog wel wat probleempjes. Maar ja,  
die zijn er om opgelost te worden 
Het definitive besluit om te gaan bouwen is nog niet genomen, maar daarop 
vooruitlopend wil ik langs deze weg geïnteresseerden oproepen om mee te denken/werken  
aan de realisering van deze ontginningsboerderij, en/of zitting te nemen in de werkgroep. 
De werkzaamheden zullen zeer divers zijn; denk onder andere aan sjouwen, graven, 
hakken, prutsen, denken, zagen, rietdekken, peinzen, boren en ploeteren.  
Het doel is om half maart 2004 deze ontginningsboerderij, of minimaal het palenskelet  
af te hebben, zodat hij in het nieuwe seizoen van Het Liesvelt (vanaf 1 april) opengesteld  
kan worden.  
Iedereen die denkt hier op welke wijze dan ook een positieve bijdrage aan te kunnen  
leveren, wordt vriendelijk verzocht zich te melden bij Ron Reitsma, de coördinator van  
deze werkgroep, op tel (0184) 616 046 of reitsma@euronet.nl, want vele handen maken 
nog steeds licht werk! 
 
 
Genealogie/internetnieuws 
Nog steeds is onze genealogie schrijversgroep iedere maandag druk bezig met het invoeren 
van genealogische gegevens in de computer. Zo het er nu naar uitziet zullen zij met dit karwei 
in mei een eind klaar zijn. Margreet Budding is nog steeds opzoek naar oude en nieuwe 
geboorte - trouw-  en rouwkaarten. Doet u haar een plezier en zoek nog eens in die oude doos.  
Wat het adres voor onze website betreft dit gaat waarschijnlijk veranderen, maar daarover op 
de jaarvergadering en in het septembernummer meer.      
 
Nieuwe leden.  
Omdat onze ledenwerf actie in Streefkerk een succes was, willen wij deze actie op de 
volgende manier voortzetten: Een nieuw lid, door een lid. Doe t u mee aan deze actie en maak 
zodoende onze vereniging groter. Voor elk op deze manier aangeworven lid ontvangt u een 
kopie in passepartout  van een oude kasteelgravure, of dorpsgezicht van Streefkerk. 
Opgave bij het bestuur.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep 
In het archief kwam ik leuk materiaal tegen over schipper Groen en zijn zus. Zij legden met 
hun binnenvaartscheepje De Goede Hoop regelmatig in Nieuwpoort aan en kochten dan kolen 
bij K van ’t Hoog. Wie weet iets meer over deze personen? Tel. 0184-601514 
 
Wij willen graag onze collectie schoolfoto’s uitbreiden in verband met toekomstige 
tentoonstellingen. Wie kan ons helpen? Wij maken een scan en vervolgens krijgt u de foto’s 
weer retour.  
 
 
Aanwinsten oudheidkamer/ verenigingsarchief 
In de loop van 2003 mochten we vele voorwerpen ontvangen voor de oudheidkamer of voor 
ons verenigingsarchief. Het kost te veel ruimte om deze allemaal te vermelden. Een tweetal 
giften waar we bijzonder blij mee waren, wil ik echter vermelden. In november kregen wij 
van de heer Oskam uit de Liesdel een oude wasmachine, die tot heden nog ontbrak in onze 
collectie en in diezelfde maand ontvingen wij van ons nieuwe lid mevr. Ch. Müler uit 
Streefkerk een oude film uit 1951 over het ooievaarsnest op het dak van de kerk. Zij beiden en 
alle andere gulle gevers heel hartelijk dank voor hun giften.  
 
 
Zoekt u nog een leuk cadeau? Kijk eens in onderstaande lijst. Misschien is er wat voor u bij.  
Afhalen is iedere donderdag van 10.00 tot 16.00 uur mogelijk in de oudheidkamer Het 
Stadhuis Hoogstraat 53 te Nieuwpoort. Of te bestellen bij onze bestuursleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijslijst boekenfonds Historische Kring Nieuwpoort  
 
 
Stede Np 1  €   6,80 
Stede Np 2 €   8,90 
Stede Np 3  € 11,15 
Stede Np 4 € 11,35 
Stede Np 5 € 12,50 
Stede Np 6  € 13,60 uitverkocht 
 
Hoge Heerlijkheid Langerak     € 25,-  intekenen op herdruk is mogelijk  
WO. II  in de kernen van Liesveld   €  7,95 
Polderjongens      € 12,50 
"t Gebeurde op Ammers    € 20,45 
Verleden Tijd      € 20,45 
Van de Trappies tot de Zijde     € 23,50 
Het boerenerf in het zuiden van het Groene Hart € 13,95 
Beeldje De Schippersjongen van Nieuwpoort € 12,50  
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