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Van de redactie 
 

Het jaar 2010 is een bijzonder jaar, waarin onder 
andere aandacht geschonken zal worden aan het 
30-jarig bestaan van de Historische Kring. Maar 
het is ook het jaar waarin herdacht wordt, dat 70 
jaar geleden de Tweede Wereldoorlog 
Nederland bereikte en dat 65 jaar geleden die 
oorlog beëindigd werd.  
Voor de redactie van By Clockgeluy reden om 
herinneringen aan de oorlog in de kernen van 
Liesveld vast te leggen. Twee streekgenoten 
vertellen hun verhaal over de ‗Arbeitseinsatz‘ en 
over de bevrijding.  
Veel aandacht is er voor de evacuaties in mei 
1940 van de bewoners van oorlogs- en 
inundatiegebieden, waardoor onze regio vanaf 
de allereerste dag bij het oorlogsgebeuren 
betrokken werd. In een schriftje annex dagboek 
van één van de evacués lezen we hoe zij die 
eerste oorlogsdagen ervaren heeft. En in het 
eerste deel van een uitgebreid artikel worden 
ervaringen van Streefkerkers en Wageningers 
aangevuld met gegevens uit literatuur en de 
gemeentelijke archieven om een zo volledig  

 mogelijk beeld te schetsen van deze evacuatie.  
Deze aflevering van By Clockgeluy heeft daar-
mee min of meer het karakter van themanummer 
gekregen. Om die reden zijn de ‗S.&W.N. van 
Nootjes‘ niet, zoals gebruikelijk, willekeurig 
gekozen uit alle ooit uitgekomen edities van de 
Schoonhovensche Courant, maar uit de edities 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog verschenen. 
Het lot viel op vrijdag 22 januari 1943, ongeveer 
het midden van de oorlog in Nederland. De krant 
zelf bestond toen nog uit vier pagina‘s, later dat 
jaar werden het er twee, maar het papier was zo 
dun, dat de achterkant er soms doorheen schijnt.  
De vraag of in de Schoonhovensche Courant 
krant veel te merken was van de oorlog, kan 
eenvoudig beantwoord worden: bijna de hele 
krant, is gerelateerd aan de (gevolgen van de) 
oorlog.   
Door het thematische karakter van deze BC 
zullen enkele ingezonden bijdragen  pas in het 
septembernummer geplaatst worden.  
De redactie wenst u als vanouds veel leesplezier 
met deze aflevering van By Clockgeluy!   

——·—— 
 
 
 
 

Van de interim voorzitter 
 

In dit eerste nummer van 2010 
maak ik graag melding van enkele 
zaken waar we in 2009 aandacht 
hebben geschonken en die in 2010 
en komende jaren een vervolg 
zullen krijgen. Vermeldenswaardig 
voor 2010 is in ieder geval, dat de 
Historische Kring Nieuwpoort in 
september dertig jaar bestaat en 
Historisch Museum ‗Het Stadhuis‘ 
twintig jaar. We hopen daar, in 
samenwerking met Stichting 
Vestingstad Nieuwpoort, die ook   

Onze secretaris heeft veel tijd 
geïnvesteerd om op compacte en 
overzichtelijke wijze het huidige 
en voorgenomen beleid in dit plan 
te omschrijven. Het bestuur heeft 
daarna het plan definitief 
vastgesteld. Hoofdmoot in het 
plan is het reilen en zeilen van 
Historisch Museum ‗Het 
Stadhuis‘. Sinds een paar jaar is 
de leiding daarvan gedelegeerd 
aan de beheerder die, samen met 
een aantal werkgroepen veel tijd  

een jubileum te vieren heeft, vorm aan te geven. 
Met de voorbereidingen zijn we al geruime tijd 
bezig.  
 Terug kijkend naar 2009 kan gezegd worden, 
dat er veel is nagedacht hoe we het beste kunnen 
omgaan met de groei van de taken van de 
vereniging en de omvang van ons museum. Daar 
is allereerst goed overleg over noodzakelijk, 
maar het is ook handig om eens ‗te gluren bij de 
buren‘: kijken hoe andere historische vereni-
gingen en musea hier mee om gaan. Verder 
maken we dankbaar gebruik van de begeleiding 
en adviezen van ‗Erfgoedhuis‘. Dat alles heeft 
geresulteerd in een ‗collectieplan‘.  

 en energie in het museum steekt. Alles wat te 
maken heeft met de vestingstad, streekeigen 
ambachten, industrieën, landbouw en het 
dagelijkse leven in vroeger tijden verzamelen, 
onderhouden, registreren, organiseren en slaan 
zij op in depot. Naast permanent tentoongestelde 
voorwerpen worden, in thematische 
tentoonstellingen, stukken uit het depot getoond.  
Na bijna dertig jaar verzamelen is de tijd 
aangebroken om selectiever om te gaan met het 
aannemen van allerlei aangeboden zaken. Nog 
niet alles is op de juiste wijze beschreven, in 
depot op overzichtelijke wijze opgeslagen en 
digitaal vastgelegd. Pas als dat allemaal gebeurd 
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is, is er een volledig overzicht van alles wat de 
vereniging en het museum in huis hebben. Nog 
steeds geldt: ‗Wie schrijft, die blijft.‘ Hoe groter 
de omvang van onze collectie is, hoe meer de 
noodzaak zich opdringt over een goed beheers-
systeem te beschikken. Maar nu al is gebleken 
dat het aantal huishoudelijke en agrarische 
voorwerpen uit de periode rond 1900 zo groot is, 
dat we voorlopig stoppen met het aannemen 
daarvan. Verder hopen we de zolderverdieping 
in te gaan richten met voorwerpen van 
voormalige ambachten en industrieën uit 
Liesveld. Daar zijn nog wel een aantal 
voorzieningen voor nodig. Er is voor 2010 en 
volgende jaren dus alle reden om actief mee te 
werken aan de uitvoering van het collectieplan 
dat voor de komende vijf jaar is opgesteld.  
In het plan zijn ook de activiteiten vermeld die 
rechtstreeks door het bestuur van de HKN 
worden aangestuurd. Voor die werkzaamheden 
zijn eveneens werkgroepen gevormd. Zij houden 
zich bezig met het verzamelen, samenstellen of 
uitwerken van de volgende onderwerpen: 
 trouw-, rouw- en geboortekaarten;  
 fotocollectie gebouwen en personen uit 
 Liesveld en fotocollectie historische 
 gebeurtenissen; 
 audio- en videocollectie; 
 bibliotheek;  
 oral history: verhalen over Liesveldse  voor-
 vallen en personen. 
Voor belangstellende leden  is het collectieplan 
(of een verkorte versie ervan) ter inzage bij de 
secretaris.  
 Waar mogelijk werken we samen met andere 
historische verenigingen in de omgeving wan- 

 neer het een gezamenlijk belang betreft. Het 
beleid van overheden zoals provincie, gemeen-
ten en waterschappen, heeft raakvlakken met 
cultuurhistorie. Aan ons is gevraagd om mee te 
denken en praten over het behoud van 
cultuurhistorische waarden en het inpassen 
daarvan bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
Voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is 
daarvoor eind 2009 een ‗Gebiedsvisie‘ 
opgesteld, die breed gedragen wordt door de 
inwoners en het verenigingsleven, waaronder 
historische verenigingen. Dit document draagt 
de inspirerende titel ‗De kracht en pracht van het 
gebied behouden door duurzaam ontwikkelen.‘ 
Om dit te realiseren zijn ideeën en plannen 
geformuleerd, waar bestuurders in dit gebied 
mee aan de slag kunnen en die leidraad zijn bij 
het uitwerken van plannen. Het komt er nu op 
aan, dat er naar gehandeld wordt, zodat wordt 
gewerkt aan een duurzame toekomst, waarin de 
kernkwaliteiten en waarden van dit gebied 
ondersteund worden! 
Voor 2010 en volgende jaren genoeg 
onderwerpen om gezamenlijk een bijdrage aan 
te leveren. Bij het voortschrijden van de tijd zul-
len deelnemers elkaar afwisselen en opvolgen. 
Dat geldt ook voor bestuursleden. Dit jaar zal 
Jos Hummelink zijn plaats inruimen voor een 
opvolger. Mijn interim-voorzitterschap zal ik na 
drie jaar beëindigen. Samen wensen wij u een 
voortvarende voortzetting van de leiding.  
 
 Het bestuur wenst u allen voor 2010 
gezondheid, voorspoed en zegen toe.  
Het ga u allen goed!! 

C.J. Schep 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE EVACUATIE VAN WAGENINGEN E.O. 
In het archief van de HKN bevindt zich dit dagboek van een Wageningse evacué. 

 
 

Draagt elkanders lasten 
Dit boekje heb ik geschreven als aandenken van  

mijn lief pleegmoedertje en hartelijk pleegvadertje. 
 

Annie Onderstal 
 

Evacuatie 11 t/m 17 mei 1940 
 Zaterdag 11 mei legde de boot te Streefkerk 
aan, wat ons allen welkom was. Onherkenbaar 
gewapend met handdoek en zeep gingen wij de 
boot af. Ieder moest maar zijn eigen 
wasgelegenheid opzoeken. Na een paar 
boerderijen dorpswaarts voorbij gelopen te zijn 
waagden wij het maar om beneden op de 
hofstede een kijkje te gaan nemen. Op ons  

 verzoek ons te mogen wassen, werd ons dit 
toegestaan. Wij gingen met de dochter des 
huises mede, die ons op de plaats der 
bestemming bracht. En jawel de eerste waren we 
niet. Maar op zo‘n ogenblik gaan er veel makke 
schapen in een klein hok. Dat ondervonden wij 
op dat moment ook. Ons heerlijk gewassen 
hebbende, bedankten we de de juffrouw en 
vertrokken naar het Dorp om daar een kijkje te  
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gaan nemen. Velen scholden  erop, maar mij 
trok direct de landelijke rust van zo‘n dorpje, 
wat ik hoopte later meer van te kunnen genieten. 
Daarna aanvaarden wij de terugtocht want om 7 
uur moesten allen present zijn. Ons ―paleis‖had 
in die tussentijd een schoonmaakbeurt gehad, 
wat wel zeer nodig was.  
 Op de boot aangekomen voelde ik er niets 
meer voor daar nog een nacht te moeten blijven. 
Zodoende besloot ik om met mijn ouders, zuster 
en verloofde en zijn familie de boot te verlaten. 
Maar dat viel niet mee, we kregen er geen 
toestemming voor. Na leiders, groepsleiders en 
hoofdleider afgegaan te zijn, kreeg ik eindelijk 
toestemming dat we voor eigen risico konden 
gaan. Direct vertrokken wij gepakt en gezakt om 
voor de nacht een slaapplaats te vinden. Waar 
we terecht kwamen kon ons op dat moment niet 

 zon met het water. Jammer dat alle mensen niet 
meeleven met de pracht der natuur.  
 Na een poosje stil gestaan en genoten te 
hebben, ging ik verder en bereikte de boot. Die 
er die nacht gebleven waren, hadden gemakke- 
lijk kunnen liggen. Na even met deze en gene 
gepraat te hebben, vertrok ik weer. Goed en wel 
aangekomen werd ons allen gedwongen alles zo 
gauw mogelijk bij elkaar pakken en ons weer op 
de boot te begeven. Daar aangekomen, werd ons 
medegedeeld dat Streefkerk ons vluchtelingen- 
oord zou worden. De reis werd niet verder voort 
gezet. Voor wij de boot verlieten kwam eerst ds. 
Kouwenhoven, die een tekst las uit de Bijbel 
over het vergaan der wereld. Daarbij werd het 
velen te machtig. Hier en daar hoorde men 
snikken. Moeder kon zich ook niet meer goed 
houden. Tot dat ogenblik had ik mij ook kalm  

schelen, als we de boot 
maar af waren. 
Gelukkig viel dat 
nogal mee. Aan wal 
gekomen waren er 
direct behulpzame 
jongens, die onze 
bagage op de fietsen 
laadden en zo ons naar 
de boerderij van de 
familie Bakker brach-
ten, waar wij direct 
buitengewoon vriende-
lijk werden ontvangen. 
Na een heerlijk kopje   

 
 
 
 
 
 
 

Inschepen in 
de haven van 
Wageningen 

koffie en een boterham verorberd te 
hebben,gingen wij naar onze slaapplaats, die in 
de tussentijd al ingenomen was door andere 
mensen. Maar er hielp geen mooi praten aan, zij 
moesten ons strobedje weer verlaten en werden 
ergens anders door Bakker onder gebracht.  
 Wij hebben alvorens twee dagen en twee 
nachten niet geslapen te hebben, heerlijk 
geslapen in het stro en waren ‘s morgens bijtijds 
wakker. Toch was Bakker en zijn vrouw ons al 
voor. Zij waren al kant en klaar om met de 
schouw het weiland in te gaan om de koeien te 
melken. Veel te kleden hadden we ons niet. Alle 
kleren waren aangehouden. Dus opstaan en ons 
van de nodige strohalmpjes ontdoen en wij 
hadden ons toilet gemaakt. Eerst op zoek naar 
het huisje waar we onze nodige behoeften 
konden doen. Dat was weldra gevonden. Zo 
zetten wij 1ste  Pinksterdag in zonder het te 
weten. Mijn ouders in de schuur achter latend, 
besloot ik een kijkje te gaan nemen bij onze 
lotgenoten op de boot. Op de dijk aan gekomen 
zag ik een prachtig schouwspel. De opkomende 

 gehouden. Maar toen was het ook mis en met het 
hoofd op moeders schouder heb ik flink 
uitgehuild. Op zo‘n moment gaat men verder 
denken, dan beseft men hoe nietig een 
mensenleven is. Wat hadden wij al niet mee 
gemaakt in een korte tijd. Nooit had men kunnen 
denken dat zoiets ons te beurt zou vallen.  
 Nu kwam de hoofdleider de leiders meedelen 
waar zij hun groep moesten inkwartieren. Groep 
voor groep mocht toen de boot verlaten. Zo ging 
het weer gepakt en gezakt de dijk op na eerst 
over een paar boten en planken gestrompeld te 
zijn. Bij Gert Plomp( toen nog een onbekende 
voor ons) werd halt gehouden. We stonden 
ongeveer een half uur te verkleumen van de kou 
voor de karavaan zich weer in beweging zette. 
Steeds moest ik opzij naar moeder kijken, de 
regenjas had ik haar al over de andere mantel 
getrokken en nog stond ze maar te rillen en zei 
bijna niets. Zo was het de hele bootreis al 
gegaan. Steeds dacht ik wat moet dat met haar 
worden. Maar haar gedachten waren ook veel bij 
haar andere kinderen. Allen waren op verschil- 
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lende boten. Netjes achter Bosman onze leider 
met het bordje groep 38 Wijk E trokken we 
verder, waar na een poosje onze groep halt hield 
bij de boerderij van Arie Jongeneel en de familie 
Nieuwpoort. 73 Personen gingen de dijk af naar 
beneden. Ze zullen op dat moment wel gedacht 
hebben, waar moet die optocht naar toe, wat wel 
te begrijpen was. Arisse, zijn vrouw, Van Wijck 
met vrouw en twee kinderen en wij met z‘n 
vieren moesten bij B 96 zijn waar de familie 
Nieuwpoort woonde. 
 Daar we niemand zagen en wij verlangden 
uit de kou te zijn, nam ik het besluit maar eens 
flink op het belletje te drukken, maar er 
verscheen niemand. Toch nog maar eens 
proberen en jawel hoor eindelijk verscheen de 
vrouw des huizes. Het viel haar niet mee zo‘n 
stoet voor d‘r te zien, dat zag men dadelijk aan 
haar gezicht. Tien man voor je te zien staan, die 
je moet laten slapen en er geen plaats voor te 
hebben. (Het zal je maar gebeuren! red.) 
Midden in de deurpost staande vertelde zij ons 
dat ze ons niet hebben kon. Daar hadden wij niet 
op gerekend. Waar nu naar toe? Ieder kreeg zijn 
eigen bestemming. Eindelijk na veel wikken en 
wegen moesten vader en Van Wijck maar eens 
met boer Arie meegaan en een mooi varkens-
hokje konden we krijgen als kampeertent.  

  Vader die last van de zenuwen had en dan 
altijd kregelig is, zei dat zo vroeger zijn varkens 
lagen en dat hij hoopte nooit in zoiets te 
behoeven slapen. In al die narigheid moesten we 
er nog om lachen. Maar al namen wij het niet, de 
familie Jansen en Gielink waren er voor te 
vinden. Zo kun je zien de ene traag, de andere 
graag. Maar wij waren nog niet verder gekomen. 
Eindelijk werd besloten dat de familie Van 
Wijck en wij de paardenstal in gebruik zouden 
nemen. Arisse en zijn vrouw werden onder 
gebracht bij de familie Nieuwpoort. Eerst werd 
ons gevraagd of wij er iets tegen hadden. 
Aangezien juffrouw Arisse op de boot een luik 
op haar schouder gekregen had en die daardoor 
gekneusd was en zij met de arm in een doek liep, 
konden wij daar niets op tegen hebben. Dus ons 
schuurke werd voor ons groter.  
 Toen Arie éénmaal alles voor elkander had 
met allen, was er best te praten met hem. Na 
samen overlegd te hebben, werd Peek de knecht 
erbij gehaald. Hij zorgde ervoor dat wij een fijn 
plankenvloertje kregen. Een paar pakken stro 
moesten de rest doen. Vader leek net een 
huisknecht, hij schudde met het stro of hij iedere 
dag alle drie de bedden thuis goed legde. Dus de 
bedjes waren klaar. Ook werd voor een kist 
gezorgd, die als voorraadkastje dienst deed. Zo  

 
 

 
 

Onder de evacués uit Wageningen bevond zich tekenleraar P. de Jong, die in een serie 
prachtige tekeningen de evacuatie heeft vastgelegd. 
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zachtjes aan kwam alles. De Nieuwpoorts 
zorgden voor een bank, dus zitten konden we 
ook. Een grote plank kwam ook die op de kist 
bevestigd werd en als tafel dienst moest doen. 
Een emmer kwam van de Nieuwpoorts om ons 
in te wassen en water mochten we net zo veel 
halen als we nodig hadden. Van juffrouw Peek 
kregen we een petroleumstel in bruikleen. Zo 
begon het precies te gelijken op een zit-
slaapkamer. Ook vonden we een heel oude 
emmer, die we in een hoekje zetten voor ‘s 
nachts om te gebruiken als po. De eerste de 
beste avond wou ik er meteen maar gebruik van 
maken; maar ik zit er nog niet goed en wel op of 
hoor aan de andere kant waar de familie Van 
Ommeren gehuisvest was, ―hoor ‘s, d‘er is d‘er 
één aon het pissen.‖ We brulden allen van ‘t 
lachen. Nadien ben ik er niet meer op geweest. 
We kropen bijtijds onder de wol. Lekker dicht 
tegen moeder aan probeerden we de slaap te 
pakken te krijgen. Eindelijk gelukte het ons.  
 Zo was de eerste Pinksterdag voorbij 
gegleden zonder het te weten. Men wist in het 
geheel niet meer welke dag het was. ‘s Morgens 
waren wij al vroeg op appèl. Eerst opstaan, 
mantel aantrekken, gauw naar de overkant 
lopen. Daar tussen schuur en hooiberg door te 
lopen en naar de plaats van bestemming te 
verdwijnen. Als je één van de eerste was mocht 
je gerust lachen, want later werd de odeur zo 
welriekend dat men gerust met de neus dicht kon 
gaan zitten om de maag niet als je pas gegeten 
had weer leeg te laten lopen.  
 Zo zetten wij onze 2e Pinksterdag in. Alle 
winkels waren die dag open. Van Wijck vroeg 
me, of ik even mee ging sokken kopen daar hij 
er zelf zo weinig verstand van had. We kwamen 
aan bij de firma Stam een manufacturen-
winkeltje aan de dijk. Wat een goede zaak 
hadden de mensen die dagen. Twee dochters 
hadden het druk met zijn beiden. De keus moest 
beslist worden. Twee paar witte sokken, dus dat 
ging nogal vlug. Terwijl de familie  Van Wijck 
‘s middags thee gingen drinken bij de boer, 
vertrokken vader, moeder en ik naar het dorp, 
omdat we vernomen hadden dat onze oudste 
broer Gijs met vrouw en kind daar ingekwartierd 
waren. Na wat heen en weer zoeken vonden we 
ze. Allen waren reuze blij elkander weer te zien. 
Dat was buiten verwachting. Van de anderen 
wisten we op dat moment nog niets. Toen wij 
terug kwamen, was de familie Van Wijck ook 
weer gearriveerd. Hij vond het maar niks dat wij 
niet meegegaan waren. Juffrouw Nieuwpoort 
zorgde op tijd voor koffie en thee. Meer konden 
we van haar niet verwachten en dus viel er niets  

 te klagen.  
 Dinsdag, ik weet zelf niet hoe het kwam, ben 
ik in aanraking gekomen met Geertje (toen nog 
juffrouw Jongeneel). Direct werd ik tot haar 
aangetrokken. Of het kwam omdat zij in die 
dagen ook zoveel meemaakte of omdat onze 
leeftijd niet zoveel verschil uit maakte, weet ik 
niet. Ik begon me er echt thuis te gevoelen, wat 
voor mij heel wat is, want dat gebeurt niet gauw. 
In die dagen had ik ook echt met haar te doen. 
Eerst haar zuster, die slag en daarna het gemis 
van haar broer. Steeds dat onzekere leven en dan 
al die drukte om je heen. Maar dat is gelukkig 
allemaal weer terecht gekomen. ‘s Middags 
onder melktijd gaf vader een wenk dat ik weer 
een poosje naar haar toe moest gaan. Zij kreeg 
dan vaak bezoek van een persoon, die beter de 
deur uit kon blijven, maar daar wist zij eerst 
niets van. Wat kenden zij ons. Om 73 man te 
leren kennen valt niet mee.  
 Zo sleten wij de ene na de andere dag met 
niets doen, tot op een middag mij verteld werd 
dat er ‘s avonds elektrisch gekarnd zou worden. 
Nu dat was wel iets voor mij om bij te wezen. 
Na eerst netjes aan de boer gevraagd te hebben, 
of ik er bij wezen mocht, kreeg ik toestemming. 
Zo burgerde ik al heel bij hen in. Al bijtijds was 
ik present. Boter maakte Geertje. Wij kochten er 
meteen maar van en bestelden ook om mee te 
nemen. Ze was heerlijk hoor. Alle eer voor 
Geertje.  
 Toen we het samen eens werden, spraken we 
af dat we met een paar personen bij haar zouden 
komen om wat kleertjes te maken voor de 
kinderen van haar zuster uit Bleskensgraaf, die 
alles verloren hadden bij het bombardement 
door de Duitsers. Direct werd de hulp aange-
boden door juffrouw Bosmanen Mien en zo 
werd de volgende morgen bijtijds begonnen. Ik 
werd aangewezen voor het knippen. Twee 
naaimachines werden er nog bij gehaald. In een 
poosje tijd waren er een paar pyamapakjes klaar. 
‘s Middags waren we zover, dat ik met Geertje 
mee mocht op de fiets naar Brandwijk. Daar 
waren haar zuster, haar man en kinderen zolang 
thuis. We waren zo gelukkig dat de pyama- 
pakjes precies pasten wat anders nooit meevalt 
als je geen maten weet. Juist kwam Teus de 
broer van Geertje thuis met het bericht dat hij 
naar de dominee was geweest om hem te vragen, 
of hij al iets van broer Nijs vernomen had. Maar 
helaas te vergeefs. Ook daar was men angstig en 
zag steeds uit naar nieuws. Allen waren in de 
war en stil. Men voelde zo echt met hun mee. Na 
een poosje werd door ons besloten de terugtocht 
weer te aanvaarden. In Groot-Ammers moesten  
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we eerst nog enkele boodschappen doen, daarna 
fietsten we regelrecht naar huis, waar moeder 
ons opwachtte met de sleutel. Geertje beloofde 
de volgende dag te zullen trakteren op warm 
eten, daar wij allen ‘s middags vlees gekregen 
hadden. We verlangden hard naar een warme 
maaltijd daar we die een week lang niet op 
hadden. Moeder was de volgende dag al bijtijds 
in de keuken om alles klaar te maken. Een fijne 
pot met boontjes kregen we erbij. Wat hebben 
we die middag heerlijk gesmuld dank zij Marie 
en Geertje. 
 Eén van die dagen kregen we s middags ook 
mijn oudste zuster met haar man voor ons te 
staan. Dus dat was de tweede die terecht was. 
Ook vernamen we dat Ger met man en kind in 
Langerak waren. Donderdagmiddag ben ik er 
alleen op uit gegaan om hen op te zoeken. Van 
Geertje kreeg ik de fiets. Het viel niet mee op de 
dijk. Wind voor. Maar ik dacht, volhouden maar. 
Overal stonden Wageningers langs de weg. 
Velen vroegen, of ik soms familieleden van hen 
gezien had. Maar al weinig zeggende peddelde 
ik maar door. In het dorp van bestemming aan 
gekomen, vroeg ik deze en gene en jawel 
eindelijk vond ik die ik hebben moest. De kleine 
Gertje lag te slapen in een bedstede, die heerlijk 
muf stonk en vol schimmel. Een hoop stroo was 
het bed. Voorzichtig maakte Ger hem wakker en 
zei dat tante An er was. Wat keek hij op mij te 
zien. Hij was overgelukkig. Al die dagen hadden 
ze met hem getobd. Al die tijd was hij onder 
doktershanden geweest. Zij zouden de volgende 
dag weer op eigen gelegenheid naar Wagenin-
gen vertrekken. Na weer afscheid van hen 
genomen te hebben, met de belofte aan allen de 
groeten te doen en direct bij aankomst naar ons 
huis te gaan kijken, vertrok ik weer. Dat ging 
beter. Met de wind in de rug.  

 Onderweg kwamen twee agenten per motor mij 
tegen. Zij vertelden mij het volgende, als dat 
allen vanaf Nieuwpoort de volgende dag, dat 
was vrijdag weer naar Wageningen vertrokken. 
Dus daar hoorden wij nog niet bij. Zo hadden we 
allen gevonden behalve mijn broer Jan met  
vrouw en kinderen. Maar die zat naar wij later 
hoorden al donderdagmorgen weer in 
Wageningen. Bij aankomst in Streefkerk moest 
ik direct moeder alles vertellen en toen zij 
hoorde dat Ger en ook vele anderen de volgende 
dag vertrokken, was zij overgelukkig. Nu had ze 
het vooruitzicht ook weer gauw naar huis te 
kunnen gaan. ‘t Was maar goed dat wij 
vrijdagavond bericht kregen dat we 
zaterdagmorgen naar Wageningen vertrokken. 
Mijn ouders verlangden hard, maar ik was graag 
de zondag over gebleven om met Geertje naar de 
kerk te gaan. Maar alleen achter blijven ging 
niet, want toch was het verlangen naar huis er 
ook. Vaak waren de gedachten bij huis geweest. 
Vrijdagavond hebben wij eerst nog gezellig met 
zijn allen in de huiskamer bij Geertje en Arie 
afscheid genomen. Van hen kregen we de 
belofte dat ze bij ons ook eens een kijkje zouden 
komen nemen.  
  Zo vertrokken wij ‘s morgens vroeg met 
juffrouw Nieuwpoort en Geertje die ons tot de 
boot vergezelden. Na bedankt te hebben en allen 
hartelijk vaarwel gezegd te hebben en een tot 
ziens gewenst gingen wij weer gepakt en gezakt 
de boot op. Zo verlieten wij op 18 mei 1940 
Streefkerk met de gedachte: ―Wat zullen wij na 
deze reis vanavond vinden?‖   
 

Naschrift: Graag had ik bij bovenstaand verhaal 
foto’s geplaatst van de genoemde boerderijen, 

helaas beschikken wij daar niet over.  
Wie kan ons daar aan helpen? 

Hans Keukelaar 
 
 
 

 
 
 
 

 

  BINNENLAND. 
 

DOODVONNIS VOLTROKKEN. 
     De höhere SS.- und Polizeiführer deelt  
  mede: 
       Het SS.- und Polizeigericht heeft den Ne-   
derlandschen halfjood Benedictus Hijmans   uit 
Den Haag, wegens een ernstige daad van   
geweld tegenover een lid der Duitsche poli-   
tie, ter dood veroordeeld. Het vonnis is 19   
Januari voltrokken.  

 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 22 Januari 1943  

 

  

    De höhere SS.- und Polizeiführer deelt  
mede: 
  Het SS.- und Polizeigericht heeft een Ne-
derlander wegens een delict tegen de veror-
dening tot bescherming van de orde veroor-
deeld tot een jaar tuchthuisstraf.  
 De veroordeelde had aan den vader van 
een Nederlander, die aan het Oostelijke front 
in de strijd tegen het bolsjewisme was 
gevallen, een anoniemen gelukwensch gezon- 
den.  
 Het gerecht zal voortaan dergelijke indivi- 
duen, die de meest primaire geboden van  
menschelijkheid overtreden, met de strengste  
straffen ter verantwoording roepen.  
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Zoals uit bovenstaand dagboek blijkt, waren ook in Nieuwpoort evacué’s uit 
Wageningen ondergebracht. Bij de familie Joh. Slob, Nieuwpoortseweg 2, vond de 

familie van Niekerken een gastvrij onderdak, zoals blijkt uit een briefkaart, gedateerd 
20 mei 1940. 

 
 

Beste vrienden,  
In goeden welstand aangekomen. 
En ‟t voorrecht genietend, dat ons 
huis volkomen onbeschadigd, ook 
onbetreden is. Zodat wij nog 
boven vele anderen gezegend zijn, 
die ernstig getroffen zijn in verlies 
van huis of inboedel of beide.  
Ons verblijf bij u was gedwongen 
maar ge hebt het ons zoo 
gemaakt, dat wij met genoegen 
denken aan de vrienden, die wij in 
Zd-Holland wonnen. Hoe verder 
de zaken zich hier ontwikkelen 
zullen, is nog niet duidelijk. Wij 
verliezen den moed niet en hopen 
nog op goede dagen.  
Met de kinderen gaat het vrij wel. 
Dolf is wat koortsig van verkoud-  
 

 

heid en wij komen zelf langzaam ook wat bij.  
Onze hartelijke groeten voor jullie drieën met kusjes van 
de kinderschaar, gaarne …. 
 
(Afz.)   C. van Niekerken 
Arboretumlaan 37. Wageningen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tewerkgesteld in Duitsland  
Interview met Krijn Heijkoop  

(20 oktober 2009, door Hans Keukelaar) 
 

Krijn werd op 21 oktober 1923 in 
Langerak geboren als zoon van  
T.H. Heijkoop en W.Ooms.  
Zijn moeder overleed al op 46-jarige 
leeftijd. Nadat hij de Openbare Lage-
re School in Langerak had doorlopen 
ging hij werken op de timmerfabriek 
van Voormolen. Hij heeft hier 40 
jaar gewerkt en daar een koninklijke 
onderscheiding voor gekregen, mede 
door zijn inzet voor de Wandelsport-
vereniging ‗Voorwaarts Mars‘, waar-
van hij vele jaren leider van de 
wandelgroepen was. Op 8 februari 
1956 trad hij in Schoonhoven in het 
huwelijk met Sjaan de Groot.   
 Aanvankelijk leek de Tweede Wereldoorlog 
aan Nieuwpoort voorbij te gaan, maar helaas, 
toen er een eind kwam aan de overwinningen 
van het Duitse leger, leerde men ook in 
Nieuwpoort de oorlog en het ware gezicht van 
de bezetter kennen. Door gebrek aan 
arbeidskrachten werden Nederlanders  

 opgeroepen om verplicht in Duitsland te komen 
werken. Meer dan 500.000 mannen waren hier 
het slachtoffer van.  
 Zo viel er begin december 1943 een oproep  
in de brievenbus van Lekdijk 177 (later Wilhel-
minastraat 1, de Vivo-winkel ). Of Krijn zich 
maar wilde melden bij het arbeidsbureau in  
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Dordrecht om daar gekeurd te worden voor de 
‗Arbeitseinsatz` (verplichte tewerkstelling) in 
Duitsland. Voor de gezonde knaap van 20 jaar 
was de keuring geen probleem. Gepakt en 
gezakt, een grote koffer met van alles en nog 
wat er in, zo stond Krijn op 28 december bij het 
Stadhuis op de Dam in Nieuwpoort te wachten 
op de bus naar Dordrecht en begon de reis naar 
Berlijn. Hij had namelijk. de keuze tussen 
Bremen en Berlijn en op advies van z´n vader 
koos hij voor Berlijn, want dat zou wel niet 
gebombardeerd worden. Vanuit Dordrecht ging 
het met de trein naar Utrecht; daar werd over-
nacht in de Witte Vrouwenbrug. De volgende 
dag reed de trein richting Duitse grens. Voor 
Krijn, die nog nooit in een trein had gezeten, 
was de reis een enorme belevenis! Na zo´n 
twaalf uur treinen zag hij Berlijn voor zich 
opdoemen. Wat een verschil met dat kleine 
dorpje Langerak aan de oevers van de Lek. Op 
de Potsdamerplatz verlieten ze de trein en 
werden ze opgehaald door Duitse soldaten, die 
hen naar een oude danszaal Slotenburg brachten. 
Dit was ingericht als lager voor buitenlandse 
arbeiders. Hij keek onderweg zijn ogen uit naar 
al de drukte, die er in de grote stad heerste.  
 Helaas wisten Engelse en Amerikaanse bom-
menwerpers Berlijn te vinden. Ze moesten 
daardoor al snel verhuizen naar Jungfernheide 
aan de rivier de Spree (thans het Volkspark). Dit 
was een groot barakkenkamp waarin, naast 
Nederlandse arbeiders ook Fransen waren onder- 
gebracht. Het sanitair stelde daar niet veel voor: 
WC `s waren er niet. Hiertoe diende een balk 
met een gleuf erachter. Corveeploegen van de 
lagerbewoners moesten dit zelf schoonhouden.  
 Toen het station en de gasfabriek bij het lager 
door bommen werden getroffen, moesten ze naar 
de Landsberger Strasse 31. Hier voerde Lager-
führer Kriening het bevel. Dit was een allesbe-
halve aangename kerel; je mocht van hem 
bijvoorbeeld geen eten klaarmaken op een 
elektrisch kookplaatje, zoals Krijn van thuis had 
gekregen. Het kostte teveel kostbare stroom en 
dus sloot hij die af. Voortaan moesten de bruine 
bonen en erwten die in voedselpakketten  van 
thuis gestuurd waren, in wat water geweekt en 
dan rauw opgegeten worden.  
 
Het dagelijkse leven in het lager.  
 Iedere morgen om zes uur was het reveille en 
werden we uit bed getrommeld. We sliepen met 
dertig man in een barak. Aan weerszijden ston-
den vijftien kribben, met daartussen een smal 
looppad. Ruimte voor een tafel was er niet. Als  

 tafel diende onze koffer met kleren die voor de 
krib stond. Onze matras bestond uit een zak 
gevuld met houtwol. Daar viel niet op te slapen:  
overal hobbels en bobbels. Dus dan maar met 
een deken op de lattenbodem.  
 Door de slechte hygiënische omstandigheden 
werden we weldra geplaagd door de luizen. 
Vooral die grote platte wandluizen, door ons 
―wandberen‖genoemd, waren krengen van 
dingen. Overal zaten ze, zogen je bloed en 
zorgden voor ondraaglijke jeuk. Reden dat we 
om de zes weken ontluisd werden. Naakt in de 
rij werd je van kop tot teen ingespoten met lysol. 
Een heel vernederende behandeling met een nare 
lucht die ons nog dagen lang bleef achtervolgen. 
Wassen met zeep of onder de douche was niet 
mogelijk. Je waste even je gezicht met wat water 
en dan was je klaar. Je kleren kon je niet wassen 
in warm water. Je kon ze alleen even in koud 
water uitspoelen, te drogen hangen en hopen dat 
ze niet gestolen werden.   
 

 
 

Aan het werk 
 Eenmaal klaar voor vertrek, werden we in 
rijen van vier opgesteld om af te marcheren naar 
het station van de ondergrondse, want om zeven 
uur moesten we op onze werkplek zijn. Wij 
werden tewerkgesteld op de grote timmerfabriek 
van het Heereszeugamt (legerdepot). Wel heel 
wat anders dan de kleine Nieuwpoortse fabriek 
van Voormolen. Er was een eigen transport-
perron en het was er zo schoon. Russische  
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meisjes moesten dagelijks de fabriek säubern 
(schoonmaken). De Berlijnse ondergrondse heeft 
tot het eind van de oorlog gereden. Toen heeft 
het Russische leger hem vol met water gezet en 
kwamen de gevluchte Duitse soldaten als ratten 
te voorschijn.  
 Om twaalf uur kregen we een uur om te eten. 
In de kantine van de fabriek werd ons bord 
gevuld met dunne, ‗warme‘ koolsoep uit een 
grote gamel (ton). Aan lange tafels konden we 
gaan zitten om deze waterige soep op te eten. 
Een heel enkele keer was er knoedelsoep, 
bestaande uit een soort macaroni, een echte 
traktatie. Na de maaltijd was er tijd voor een 
sigaretje. Aangezien ik niet rookte, kreeg mijn 
maat mijn voorraad. Met een nauwelijks gevulde 
maag begonnen we om één uur weer met ons 
werk.  
 Kregen we contact met Duitsers, dan gingen 
deze van de gedachte uit dat wij ons als vrijwil-
liger gemeld hadden voor werk in Duitsland. Zo 
grondig ging de Duitse propaganda te werk. Als 
wij probeerden ze op een andere gedachte te 
brengen door te zeggen dat we gedwongen 
waren hier te werken, werd hier nauwelijks 
geloof aan gehecht. 
 ‘s Avonds om zeven uur weer terug in het 
kamp kregen we wat brood te eten. Veel was dit 
niet, want we kregen maar een half brood in de 
week. Behalve Nederlanders waren er ook 
Fransen in ons kamp ondergebracht. Erg schoon 
waren die niet. In vergelijking met de Polen en 
Russen die er ook zaten, werden wij nog redelijk 
behandeld.  
 Eén keer per half jaar kregen wij ons ‗loon‘ 
uitbetaald. Ieder ontving 40 mark, maar wat 
moest je daar mee? Gelukkig was er op de 
Alexanderplatz een zwarte markt waar je er wat 
kleren voor kon kopen. Onderweg kwamen we 
wel eens groepen soldaten tegen die, ondanks de 
verwoestingen, toch vrolijk zingend voorbij 
marcheerden. Iedere dag weer zagen we de  

 gebeuren dat we treinen zagen passeren 
volgepakt met mensen. Later hebben we 
begrepen dat dit Joden of zigeuners waren, die 
naar een voor ons onbekende bestemming 
werden vervoerd. 
 
Verlof 
Op een gegeven moment, begin maart 1944, 
werd een gedeelte van de fabriek door bommen 
verwoest. Ik moest toen op kantoor komen en 
kreeg te horen dat ik voor een week met verlof 
naar huis mocht. Wel moest ik plechtig beloven 
na een week weer terug te komen. 
  Eenmaal terug in het rustige Langerak, ver 
van de nachtelijke bombardementen, was de zin 
om terug te gaan niet erg groot. Wat moest je 
echter? Van burgemeester Brouwers kreeg ik te 
horen, dat die een onderduikadres voor mij had 
in Aalten. Zo kwam ik op de boerderij bij de 
familie G. Wensink terecht en vond ik onderdak 
in hun prachtige naast de boerderij gelegen villa. 
Het bleek een geweldig onderduikadres. Ik had 
nergens gebrek aan en het was een fantastisch 
stel mensen.  
 Voor het werk dat ik op de boerderij deed, 
kreeg ik zakgeld en er was volop te eten. Na de 
bevrijding ben ik er weer heen gegaan om te 
helpen bij de oogst.  
 In Aalten zaten ook Kees Gelderblom en zijn 
vrouw Janna Gelderblom - de Bruin ondergedo-
ken. Omdat Janna geen reden had om onder te 
duiken, kon zij regelmatig naar Nieuwpoort 
reizen en kreeg daar dan bonkaarten voor de 
onderduikers mee.  
  
Naschrift: met hartelijke dank aan Krijn voor 
zijn medewerking bij het tot stand komen van dit 
artikel. Hoewel er vele nare herinneringen boven 
kwamen uit deze angstige tijd, heeft hij dit 
verhaal toch aan mij willen vertellen. 
 

Hans Keukelaar 

gevolgen van de bombardementen van de 
Tommies. Er was vaak geen peil op te trekken 
wanneer die begonnen. Meestal ‗s nachts, maar 
ook wel ‗s morgens om zeven, acht of negen uur. 
Als het luchtalarm ging, vluchtten we zo snel 
mogelijk een schuilkelder in. Overal hoorde je 
het lawaai van inslaande bommen. Soms ver 
weg, maar ook wel vlak bij. Door zo‘n inslaande 
bom is het mij een paar keer overkomen dat wij 
opgesloten raakten in de schuilkelder. Je zag 
niets en je moest maar afwachten of je er nog uit 
kwam. Je stond echt doodsangsten uit. Zo was er 
vaak geen sprake van voldoende nachtrust, maar 
iedere morgen wachtte het werk.  Het kon ook 

 
 
 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 22 Januari 1943  
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Links op de foto: 
 de VIVO-winkel waar 
Krijn Heijkoop woonde

   
 
 
 
 
 
 

(kopie  kaart collectie 
Historische Kring) 

 
 
 

 

 

Opm.: lees de „vergissing‟ in het stukje rechts 
als “Zozo!” en het is zeer de vraag of het echt 
een vergissing is. 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 22 Januari 1943  

  

Germaansche landdienst. 
    ’S-GRAVENHAGE, 22 Jan. In het Oosten 
van Europa wacht ook voor de Nederland- 
se meisjes een grootsche taak. Ook voor 
haar wordt de toekomst van ons land daar 
veilig gesteld .Reeds dienen meisjes uit alle 
Germaansche landen, n.l. uit Noorwegen, 
Denemarken, Duitschland, Vlaanderen en 
Nederland, daar hun vaderland. 
Eenige honderden Nederlandsche meisjes 
staan reeds in de Germaansche landdienst.     
 Voor Nederlandsche meisjes van 20 jaar 
en ouder bestaat thans de mogelijkheid, als 
leidster of als huishoudster tot de 
landdienst toe te treden. 
 Vereischten hiervoor zijn begrip voor de  
nieuwe orde en belangstelling voor het 
boerenbedrijf. 
 Na een opleiding van vijf maanden, ge-
deeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in 
Duitschland, volgt plaatsing in een der Ne-
derlandsche landdienstkampen.  
 Aanmelding dient te geschieden voor 1 
Februari aan het adres Koningslaan 9, 
Utrecht. 
 Jeugd van Nederland, In Oostland ligt 
onze toekomst. Ons vaderland heeft je 
noodig. Meld je aan voor de Germaansche 
landdienst. 

 

 

 
 
 

  

TWEE JAREN BIJ HET N.S.K.K. Wanneer 
gesproken wordt van de deelname van Ne-
derlanders aan de huidige strijd, denkt 
men doorgaans uitsluitend aan diegenen, 
die dienst namen in de Waffen-SS en het 
Vrijwilligerslegioen. Op een andere groep, 
die niet minder de moeilijkheden van de 
strijd deelt, vestigde de Nieuwjaarsgroet 
opnieuw de aandacht, die de Leider der 
N.S.B. in de vorm van een dagorder deed 
toekomen aan hen, die in het Oosten en 
Westen deel uitmaken van het N.S.K.K. Hij 
maakte daarin gewag van de 
moeilijkheden, die moesten worden over-
wonnen, sprak het vertrouwen uit, dat de 
mannen zouden volharden en de hoop, dat 
zij eens getuige zouden zijn van de intocht 
der  motor - W.A.  in het vaderland.  Zoo  
Zoo omstreeks 20 Januari zal het twee jaar  
geleden zijn dat de eerste Nederlanders in  
eenigermate georganiseerd verband dienst  
namen in het N.S.K.K. Het op die datum 
hier te lande toevende aantal verlofgangers 
is niet groot genoeg voor het organiseeren 
van een bijeenkomst. Derhalve zal het feit 
hoofdzakelijk aan de fronten worden 
herdacht. Het National Sozialistisch Kraft-
fahr Korps heeft van de aanvankelijk 
civiele inzet van chauffeurs een op militaire 
leest geschoeide mobiele brigade gemaakt. 
Vele duizenden mannen telt de motor-
W.A. bij het N.S.K.K. Motorgr. Luftwaffe 
reeds. Toch kunnen zich nog veel meer 
mannen opgeven. Dit kan geschieden bij 
het stafkwartier der motor-W.A. te Den 
Haag of bij den N.S.K.K.-Verbindungs-
führer Den Haag, Dienststelle: Jan van Nas- 
saustraat 51. 
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Stamreeks van Jo de Graaf (1920 - 2008)  
 

 
 
 

Op 6 maart 1961 vond bij paleis Soestdijk een 
manifestatie plaats ter herdenking van het 
twaalfeneenhalfjarig regeringsjubileum van 
koningin Juliana. Van Sjanie de Graaf uit 
Langerak, dochter van Jo de Graaf en Bertha 
Rietveld, ontvingen wij voor ons archief 
bovenstaande foto van de delegatie uit Groot-
Ammers, Nieuwpoort en Langerak naar deze 
manifestatie.  
Op de foto staan: Jo de Graaf uit Langerak (met 
het plaatsnaambord van Langerak), Marie 
Brussaard - Hakkesteeg uit Groot-Ammers, Ina 
Maat uit Langerak, Jannie Stuij uit Langerak, 
T.van 't Hoog uit Nieuwpoort, Dirk van der Hee 
uit Groot-Ammers, Mw.van Zweden uit 
Nieuwpoort en Ria Stigter uit Nieuwpoort. (De 
overige personen zijn bij ons niet bekend.) 
 

Behalve de foto ontvingen we het plaats-
naambord van Langerak en het door de  
deelnemers gedragen speldje. Voor ons aan-
leiding om de stamreeks van Jo de Graaf in By 
Clockgeluy op te nemen.  
 
I   Johannes Dirk (Jo) de Graaf, tuinder, gebo- 
 ren te Langerak op 4 augustus 1920, overle- 
den op 11 november 2008, begraven te 
Langerak op 17 november 2008.   
Hij is getrouwd te Langerak op 24 februari 1944 
met Barbera (Berta) Rietveld, geboren te 
Langerak op 23 september 1922, overleden 
aldaar op 18 oktober 1996, begraven aldaar, 
dochter van Arie Rietveld en Bastiaantje Boer. 
 
hiernaast: het speldje van de deelnemers aan de 

manifestatie bij paleis Soestdijk 

II   Arie de Graaf, bouwman, geboren te  
  Langerak op 4 januari 1871.  
Hij is getrouwd te Langerak op 12 augustus 1915 
met Annigje Blom, geboren te Langerak op 28 
september 1882, dochter van Bart Blom en Dirkje 
Teerds. 
 
III  Arie de Graaf, bouwman, geboren te  
  Langerak op 23 januari 1835, overleden  
aldaar op 17 april 1913.  
Hij is getrouwd te Brandwijk op 27 januari 1860 
met Johanna Buijs, geboren te Brandwijk op 19 
maart 1830, overleden te Langerak op 15 januari 
1916, dochter van Govert-Joan Buijs en Neeltje 
Eijkelboom. 
 
IV   Arie de Graaf, bouwman, geboren te  
  Langerak, gedoopt aldaar op 24 oktober  
1790, overleden aldaar op 8 april 1856. 
Hij is getrouwd te Langerak op 16 september 1830 
met Ariaantje van Hemert, geboren te Langerak 
op 13 juli 1796, gedoopt aldaar op 17 juli 1796, 
overleden aldaar op 13 mei 1879, dochter van 
Hendrik van Hemert en Willempje Alblas. (Zij is 
eerder getrouwd te Goudriaan op 17 februari 1815 
met Pieter de Bruin, arbeider en landbouwer, 
geboren te Langerak, gedoopt aldaar op 12 
oktober 1783, overleden aldaar op 6 oktober 1828; 
zoon van Pieter de Bruin en Lijsje Aartse Maat.)  
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V   Cornelis de Graaf, bouwman, geboren te  
  Bergambacht, gedoopt aldaar op 8 april  
1764, overleden te Langerak op 29 december 
1842. 
Hij was gehuwd (1) met Lijsje Ariense Maat, 
overleden te Langerak op 18 januari 1809. 
Hij is getrouwd (2) te Goudriaan op 9 april 1817 
met Lena van der Weiden, geboren te 
Langerak, gedoopt aldaar op 23 mei 1760, over-
leden aldaar op 25 november 1846, dochter van 
Claas Arentsz van der Weijde en Neeltje de 
Heer. (Zij is eerder getrouwd te Langerak op 30 
mei 1785 met Klaas Bons, landbouwer, geboren 
te Langerak, gedoopt  
 

 aldaar op 29 oktober 1747, overleden aldaar op 
20 februari 1815, zoon van Cornelis Bons en 
Heijltje Kolje.)  
 
VI   Arij Cornelisse de Graaf, overleden te  
  Bergambacht op 10 juni 1782. 
Hij is getrouwd te Bergambacht op 27 februari 
1757 met Neeltje Cornelisse Verwaal. 

 
Wie uitgebreidere genealogische informatie over 
deze of andere families zoekt, kan contact 
opnemen via  
genealogie@histkringnieuwpoort.nl  
 

Margreet Budding 
 
 

 
 

 
 
Boven: het huis van Jo de Graaf; Lekdijk 65 in Langerak 
 
 
Rechts: Jo de Graaf en Bertha Rietveld 
  
 
 

5 mei 1945: de bevrijding van Nieuwpoort 
Interview met Annie Suur - Voormolen  

(door Hans Keukelaar) 
 

Over de gebeurtenissen die toen plaats hadden vertelt Annie Suur-Voormolen het 
volgende. Zij is geboren op  21 augustus 1926 te ’s Gravenhage als dochter van Antonie 
Voormolen en Teuntje Rozendaal. Zij woonden in de Wilhelminastraat 6 te Langerak. 

 

In de loop van die dag werd via de radio bekend 
dat de capitulatie was getekend en heel 
Nederland nu vrij was. Na vijf jaar van 
onderdrukking moest dit gevierd worden. Tegen 
de avond hadden jongelui en bewoners van de 
Wilhelminastraat in Langerak zich verzameld en 
bossen riet in brand gestoken. Rondom dit 
vreugdevuur werd gedanst op de 
accordeonmuziek van Hendrik Schippers (de 
fietsenmaker uit Langerak red.). Plotseling  

 klonk boven het feestrumoer een stem: ―Laten 
we naar de Dam in Nieuwpoort gaan.‖ In 
optocht achter de muziek aan, trok men daar 
heen. Van een aantal huizen op de Hoogstraat 
wapperde de  Nederlandse vlag. Op de Dam aan 
gekomen, werd door een paar sterke jongens het 
mededelingenbord met de gehate Duitse bekend-
makingen van de muur aan de zijkant van het 
stadhuis gerukt. Wij stonden daar op te dansen 
op de accordeonmuziek van Henk Schippers. 
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Het was echt een gezellige boel met polonaise 
lopen op muziek, die in de oorlog verboden was. 
Plotseling klonken er op de Hoogstraat schoten 
ongeveer ter hoogte van fietsenmaker Arie 
Ravensteijn. Duitse soldaten, gelegerd bij het 
Schoonhovenseveer waren met de fiets op het 
rumoer afgekomen. Deze soldaten uit Wit-
Rusland, nog maar 16 tot 18 jaar oud, hadden als 
opdracht de passagiers te controleren die met de 
pont de Lek over gingen. Had je geen bewijs dan 
mocht je niet mee. Om te leren fietsen (op 
gevorderde fietsen red.) reden deze jeugdige 
soldaten dagelijks de stoep bij de veiling op en 
af. Bij de aanleg van de provinciale weg in 1953 
is deze stoep verdwenen. Gelukkig schoten ze in 
de lucht, maar bij de jeugdige feestvierders op 
de Dam ontstond paniek. Ik pakte een meisje, 
dat huilend naast mij stond, bij de hand en 
samen vluchtten we weg van de Dam,  richting 

 vluchtten weg. De jongen uit Gouda rende de 
tuin van buurman Roel Kok uit, de potten- en 
pannenwinkel in en hield zich de hele nacht 
schuil in het wc-hokje dat daar stond.  Arie, de 
broer van mevr. Mourik, kon veilig de Lek be-
reiken, waar hij op de boot van de familie Buijs  
een schuilplaats vond. Terwijl de kinderen in 
huilen uitbarstten, stormden Duitse soldaten naar 
binnen. De bevelvoerder van de troep werd ge-
troffen door de huilende peuter in de kinderstoel 
en trachtte hem te troosten. Thuis in Duitsland 
had hij ook een even oud zoontje. De Nederlan-
der die erbij was, snauwde tegen Annie: ―Waar 
zijn de onderduikers?‖ Toen zij niet snel genoeg 
antwoordde, drukte hij zijn pistool op haar borst 
en duwde haar tegen de muur. Het hele huis en 
de slagerij werden doorzocht, maar  gelukkig 
waren de jongens op tijd gevlucht. Met een ―we 
komen terug‖, verlieten de Duitsers de slagerij.  

Langerak waar 
ik woonde. Bang 
als ik was, dat de 
Duitsers ons 
volgden, lieten 
we ons, buiten 
de Poort geko-
men, in het gras 
bij de boerderij 
van Frans Boer 
vallen. Dit was 
de eerste boerde-
rij aan de Lek-
dijk buiten 
Nieuwpoort. 
Gelukkig kwa-
men de Duitse 

 

 
 

Mevr. Annie Suur – Voormolen  (foto: Hans Keukelaar) 
 

Mijn ouders, die 
intussen gehoord 
hadden van de 
razzia, kwamen 
ongerust aanlo-
pen. Volkomen 
overstuur, durfde 
ik er niet langer te 
blijven en dus 
namen mijn ou-
ders me mee naar 
huis. De buren 
zouden verder 
wel op de kinde-
ren passen tot hun 
ouders thuis 
waren. 

soldaten niet verder en konden we veilig thuis 
komen.  
 Al vertellend komen dan ook andere 
herinneringen uit de oorlog naar boven. Zo vond 
er in 1944 een razzia plaats. Wat was het geval? 
Bij slager Mourik waren onder-duikers in huis; 
o.a. de broer van mevr. Mourik. Deze woonde in 
Oud-Alblas enwas in Duitsland te werk gesteld. 
Hij mocht voor een kort verlof naar huis, maar 
om er zeker van te zijn dat hij terug kwam, 
moest iemand borg staan. Hij was niet terugge-
gaan, maar zat dus in de slagerij bij zijn zus 
ondergedoken, samen met een jongen uit Gouda. 
Op zekere dag had slager Mourik bericht 
gekregen dat zijn vader in Nieuw-Lekkerland 
ernstig ziek was. Annie, die wel meer hielp in de 
winkel werd gevraagd om op de kinderen te 
passen. Terwijl ze bezig was met de jongste, die 
nog in de kinderstoel zat, eten te geven, werd er 
op de deur gebonsd. De beide onderduikers  

  Bij ons in de straat woonde ook een N.S.B.-
gezin. Hij beweerde altijd: ―Wacht maar tot 
Hitler de baas is, dan wordt alles bêter!‖  en 
vervolgens schold hij ons dan uit voor Engelse 
Rooinekken. Zijn kinderen mochten met de pont 
mee en konden zo in Schoonhoven naar school. 
Dit alles ergerde de overige straatbewoners zo, 
dat zij op een gegeven nacht z‘n hele voordeur 
hebben ondergeklad. De N.S.B-er nam dit niet 
en deed zijn beklag bij de Duitse commandant in 
Schoonhoven. Represaille volgde: veertien 
dagen lang mochten we niet naar buiten. 
Gewapende Duitse soldaten zagen hierop toe. 
Zelfs toen ik een keer met mijn benen buiten het 
raam wiebelde, werd mij dit verboden. 
 Terugkijkend hebben deze oorlogsjaren mij 
vijf kostbare jeugdjaren gekost. Een pluspunt 
was, dat er in die jaren een grote saamhorigheid 
was onder de bevolking, iets waar het in deze 
tijd nogal eens aan ontbreekt.  
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IK BEN DAKLOOS GEWEEST 
EN GIJ HEBT MIJ GEHERBERGD 

 
door Simon Ooms 

 
(deel 1) 

 
 

Aan de hand van de gebeurtenissen op de boerderij b108 in Streefkerk, worden de 
achtergronden van de Wageningse evacuatie in mei 1940 besproken. Het artikel is gebaseerd 
op gesprekken met betrokkenen, zowel in Streefkerk als in Wageningen, aangevuld met 
gegevens uit literatuur en de gemeentelijke archieven in beide plaatsen.  
De titel van het artikel is ontleend aan de herinneringspenning (‗evacuatiepenning‘) die in 
1940 bij de Koninklijke Begeer geslagen werd. Op de voorkant (ontwerp van de medailleur 
Marinus Kutterink) staat deze tekst rond een moeder die beschermend haar mantel om haar 
drie kinderen slaat.   
 

Een gast 
 Op 8 mei 1940 fietst Gerrit Ooms, 
tramconducteur bij de Haagse Tramweg 
|Maatschappij, van Den Haag naar Streefkerk 
om de pinksterdagen bij zijn broer Johannes in 
Streefkerk door te brengen. Vrouw en dochter 
blijven thuis. Het is mooi voorzomerweer, maar 
‘s nachts is het nog koud, soms met nachtvorst.  
 Ook op vrijdagochtend 10 mei, voor 
zonsopgang, belooft het weer een mooie dag te 
worden. Ooms gaat met twee zoons ver naar 
achteren, ‗over de oude wetering‘, om de koeien 
te melken. Hoog in de lucht horen ze 
vliegtuigen, maar die komen al snel lager en 
tijdens het melken vliegen ze zo laag over, dat 
iedere keer als er weer een groepje aan komt, de 
melkemmers onder de schichtige koeien 
vandaan gehaald moeten worden, om te 
voorkomen dat ze omgetrapt worden. Tegen half 
zeven, als de melkers op weg naar huis gaan, 
komt Gerrit ze al tegemoet snellen om te 
vertellen dat het oorlog is en dat hij gaat 
proberen om op de fiets terug naar Den Haag te 
gaan. En zo vertrekt de logé, maar dat wil niet 
zeggen dat de familie Ooms tijdens de 
Pinksteren geen gasten zal hebben.  
 
Heel veel gasten 
 Niemand in Streefkerk weet die vrijdag 
precies hoe de oorlog verloopt; de radio meldt 
gevechten en aantallen neergeschoten 
vliegtuigen, maar elk overzicht ontbreekt. Duitse 
vliegtuigen scheren over de polders; er gaan 
geruchten dat ze op alles schieten dat hen 
verdacht voor komt. Zo zou er al geschoten zijn 
op melkbussen, omdat ze er uit zien als  

  
kanonnen. Uit voorzorg gooit Ooms die middag 
tijdens het melken jutezakken en ‗koeidekken‘ 
over de melkbussen om ze aan het oog van 
Duitse vliegers te onttrekken.  
 Dan wordt het zaterdag 11 mei, de zaterdag 
voor Pinksteren. Een onwerkelijke dag vol 
geruchten over inkwartiering, waar niemand 
weet het fijne van weet. Vanuit het land zien 
velen de aanvallen van duikbommenwerpers op 
de kabelfabriek in Alblasserdam. Ondanks de 
onzekerheid, verwarring en angst probeert 
iedereen de normale werkzaamheden te 
verrichten. Als Ooms en zijn zoons die middag 
van het melken terugkomen, zien ze op de dijk 
en op het erf een gekrioel van mensen. Bij 
aankomst wordt duidelijk wat er aan de hand is: 
in plaats van één, zijn er opeens meer dan dertig 
gasten!   
 
Een goed georganiseerde evacuatie 
 De Grebbelinie heeft in de loop van de 
geschiedenis  nauwelijks dienst gedaan. Pas in 
december 1939 besluit de Nederlandse regering 
om de linie op te waarderen tot de belangrijkste 
verdedigingslijn. Noodzakelijke aanpassingen 
waren niet voltooid, toen de Duitsers 
binnenvielen. De schattingen van de 
Nederlandse legertop over de tijd dat de stelling 
gehouden kon worden, lopen uiteen van vier 
weken tot vier maanden. De Duitse legertop, die 
uitstekend geïnformeerd is, gaat er van uit dat 
binnen één dag Rhenen bereikt zal worden. 
Ofwel: binnen 24 uur worden zowel de 
IJssellinie als de Grebbelinie genomen; met 
recht een Blitzkrieg! 
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Het is duidelijk dat nabijgelegen plaatsen als 
Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Elst, 
Amerongen en Opheusden, midden in het 
krijgsgewoel zullen komen te liggen. En in de 
visie van het Nederlandse opperbevel zal dat 
bovendien gedurende lange tijd zijn. In een 
beschikking van 9 november 1939 draagt de 
minister van Binnenlandse Zaken de gemeenten 
daarom op, een evacuatie voor te bereiden (1). In 
Wageningen neemt locoburgemeester W. v.d. 
Weide, die de zieke burgemeester vervangt, de 
leiding op zich. De evacuatiecommissie bestaat 
verder uit: een landbouwkundige (van de Land-
bouwhogeschool), de directeur gemeente-
werken, de havenmeester en een ambtenaar van 
de secretarie.  
 In het in Wageningen te ontruimen gebied 
wonen 13600 personen, waarvan er 12400 
geëvacueerd moeten worden. De overigen zijn 
militairen of mensen, zoals medewerkers van 
hulpdiensten, waarvan de aanwezigheid in 
Wageningen of andere plaatsen noodzakelijk is. 
De bevolking zal naar de ‗vluchtoorden‘ 
vervoerd worden met sleepschepen (2), 
voornamelijk Kempenaars en enkele Rijnaken. 
Per schip kunnen ongeveer 400 personen 
vervoerd worden; daarnaast zal er een schip zijn 
met voedsel, medicijnen en goederen voor de 
hulpdiensten zoals instrumenten en ledikanten 
van Ziekenzorg. De schepen zullen in clusters 
van zes stuks getrokken worden door een 
sleepboot.  
 De dienst gemeentewerken maakt bouw-
tekeningen van de banken die in de ruimen 
gemaakt zullen worden om de evacués tot 
zitplaats te dienen, van loopbruggen om vanaf 
het dek het ruim te kunnen betreden en van een 
afgescheiden hoekje met een poepdoos. Op een 
plattegrond van de haven wordt voor elk schip 
de ligplaats aangegeven.  

  De bevolking wordt verdeeld in genum-
merde groepen van ongeveer 50 dicht bij elkaar 
wonende personen. Één van hen is Groepsleider, 
één is Assistent Groepsleider. Volgens de regels 
van het Ministerie zouden twintig groepen 
tezamen een ‗wijk‘ moeten vormen, maar in 
Wageningen wordt hiervan afgeweken: hier 
bestaat een wijk uit acht (soms zeven of negen) 
groepen, zodat een wijk precies op één schip 
past. Per wijk is er een Hoofdgeleider en een 
Assistent Hoofdgeleider, terwijl ‗bij het 
transport‘ nog een (extra) ordehandhaver en 
iemand voor de geneeskundige verzorging 
ingedeeld zullen worden. Vanaf een vastgesteld 
verzamelpunt gaat een wijk volgens een 
nauwkeurig omschreven route  te voet naar de 
haven om in te schepen. Voor mensen die slecht 
ter been zijn, zullen auto‘s ingezet worden.
 Bewoners van het bejaardentehuis, alsmede 
personeel en patiënten van tbc-herstellingsoord 
Oranje Nassau Oord zullen op het eiland 
IJsselmonde ondergebracht worden bij gezinnen 
in Ridderkerk, IJsselmonde en Zwijndrecht.  
 Tijdens de voorbereidingen loopt het aantal 
wijken op van 31 tot 35; ze worden met 
hoofdletters aangeduid: A t/m Z en AA t/m II (of 
IJIJ). De schepen zullen op overeenkomstige 
wijze aangeduid worden: wijk A komt op schip 
A, enzovoort.  
 
Rangen en standen 
 Op de lijst met de wijkindeling worden, 
behalve de straatnamen, ook de ‗klassen‘ van de 
betreffende bewoners vermeld. Er zijn vier 
klassen, de eerste drie nog onderverdeeld in A en 
B; de ‗landbouwende bevolking‘ wordt niet in de 
klassen ingedeeld.   
 Hoewel de klassenindeling niet veel invloed 
heeft gehad op de loop der gebeurtenissen, is het 
toch interessant om er even bij stil te staan; hij  

 
 
 
 

 

1e klasse A: hoogere ambtenaren L.H.S.(1)   
1e klasse B: overige ambtenaren L.H.S., ambtenaren en (gegoede) particulieren, gegoede 
middenstanders 
2e klasse A: middenstanders (neringdoenden) 
2e klasse B: kleine middenstanders, ambtenaren 
3e klasse A: arbeiders betere klasse 
3e klasse B: arbeiders  
4e klasse: arbeiders laagste klasse (2)     
       ...      landbouwende bevolking 
 
 

tabel 1: aanduidingen van de klassen 
 
(1)  L.H.S. = Landbouwhogeschool 
(2)  Oorspronkelijk werd zelfs onderscheid gemaakt tussen 4e klasse A (=lagere arbeiders) en  
 4e klasse (zonder letter) (= laagste arbeiders). Op enig moment is het onderscheid vervallen en  
 werd de A doorgestreept.  
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klasse 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4 landb. tot 
Ridderkerk  F AA,CC,FF* L,M,Y,FF*,HH* H,I,J,K,X,Z  U,V N,W,HH* 18 
IJsselmonde B Q* EE* O,P,EE* D,Q*,S,T* R,T* E GG,II 12 
Zwijndrecht  A,C  G,BB,DD     5 

totaal 1 31/2 3 91/2 9 11/2 3 41/2 35 
 

tabel 2: verdeling van de wijken over de drie bestemmingen (sterretjes duiden op splitsingen).  
 De getallen in de laatste kolom geven een indicatie van de geplande verdeling van de 12400  
 evacués over de drie bestemmingen. De getallen in de onderste rij geven een globale indruk van  
 de opbouw van de Wageningse bevolking in 1939. 
 

 
geeft een goed beeld van de toenmalige sociale 
verhoudingen. De bedoeling van de indeling is 
ongetwijfeld er voor te zorgen dat de gastgezin-
nen een vergelijkbare sociale status hebben als 
de gasten. (Er is, in overleg met de evacuatie-
gemeenten op IJsselmonde, ook al voor gezorgd 
dat de evacués  ondergebracht worden in 
gezinnen die tot hetzelfde kerkgenootschap 
behoren.) Een argwanend mens zal zich wellicht 
afvragen of bij de toekenning van de schepen 
aan de wijken met de klassenindeling rekening 
werd gehouden.  De mensen van ‗de Sahara‘ (de 
sjieke buurt, zoals de Wageningse Berg) hadden 
het wel erg royaal op een schip met zoveel 
ruimte, dat iedereen comfortabel op meubeltjes 
zat. De boot werd door een boze groepsleider 
‗bezet‘ met zijn groep, die op de oorspronkelijk 
toegewezen boot geen plek meer had.  
 Elk gezin in het te ontruimen gebied krijgt  

 een kaart, de ‗Groene Kaart‘, met daarop de 
groep en de wijk waarin het gezin ingedeeld is, 
alsmede de namen en adressen van de geleiders. 
De commissie kan tevreden zijn: alles is tot in de 
perfectie geregeld. Jammer, dat de Duitsers roet 
in het eten zullen strooien!  
 
Het vertrek 
 Omstreeks acht uur in de morgen van 10 mei: 
burgemeester IJzerman van Wageningen 
ontvangt een telegram uit Doorn van de 
commandant van het Tweede Legercorps: 
‗Aanvang maken met afvoer Burgerbevolking 
uwer Gemeente onmiddellijk inschepen.‘ 
Nu moeten de plannen van de evacuatie-
commissie werkelijkheid worden. Via aanplak-
biljetten en de stadsomroeper krijgen de 
inwoners van Wageningen te horen, dat ze die 
middag moeten inschepen en vertrekken. 

 

  
Het telegram dat de evacuatie op gang brengt. 
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 Er zijn nog een paar uur om kostbare en 
noodzakelijke spullen te pakken. Per persoon 
mag dertig kilo bagage meegenomen worden. En 
dan begint het echt: de gezinnen verlaten hun 
huizen; op de verzamelplaats levert iedereen zijn 
huissleutel in. Aan een grote ring worden alle 
sleutels van de groep opgehangen. Vanaf de 
verzamelplaatsen trekken de ‗wijken‘ te voet 
naar de haven; bagage wordt meegevoerd op 
fietsen, bakfietsen of in kinderwagens. Er is een 
probleem met de schepen: er zijn er twee te 
weinig. De wijken S en BB worden daarom elk 
over zes schepen verdeeld; de Hoofdgeleiders 
van deze wijken zullen daardoor elk overzicht 
van de verblijfplaats van hun mensen missen.  
 In de loop van de ochtend maant de 
legercommandant te Doorn tot grote spoed. 
Maar door het langdurig wegblijven van de 
sleepbootassistentie, duurt het tot vier uur ‘s 
middags voordat de eerste sleepboot met acht 
sleepschepen de haven van Wageningen verlaat, 
in de volgende twee uur gevolgd door de overige 
schepen. Ook vanuit de omliggende plaatsen 
vertrekken die middag de bewoners; in totaal 
zijn zo‘n 20 000 mensen op weg naar de Zuid-
Hollandse eilanden.  
 Een grote angst betreft de spoorbrug bij 
Rhenen: als die kapot gebombardeerd of 
opgeblazen is, is de doorvaart misschien 
gestremd en kunnen de evacuatieschepen niet 
passeren. Gelukkig wordt deze angst niet 
bewaarheid evenmin als de vrees voor 
vliegtuigaanvallen.  
 
Aan boord 
 Erg comfortabel is het niet aan boord: 
voordat de schepen voor de evacuatie ingezet 
worden, vervoerden ze onder andere kunstmest 
of steenkool. En niet alle schepen zijn goed 
schoongemaakt; later zal er gesproken worden 
over ‗witte Wageningers‘ en ‗zwarte 
Wageningers‘. Enkele schepen zijn pas geteerd, 
sommige zo kort geleden, dat de teer nog niet 
droog is. Wasgelegenheid is er niet aan boord, 
maar dat lijkt allemaal overkomelijk; de reis 
naar het veilige IJsselmonde zal immers maar 
kort duren! Tussen Wijk bij Duurstede en 
Vianen gaat de evacuatievloot voor anker om de 
nacht door te brengen.  
 De ankers zijn op zaterdagmorgen nauwelijks 
gelicht, of ze vallen al weer. Bij Schoonhoven 
komt er een voorlopig einde aan de reis. Het 
einddoel, het veilige, ver achter de Waterlinie 
gelegen eiland IJsselmonde blijkt onbereikbaar. 
De Duitsers zijn al op vrijdagmorgen met lucht-
landingstroepen op IJsselmonde en het Eiland  

 
 

 

Het aantal evacuatieschepen uit 
Wageningen 
 

Over het aantal evacuatieschepen zijn de 
bronnen het niet altijd eens. De genoemde 
aantallen variëren van 32 t/m 34.  
Hoe het (waarschijnlijk!) precies zit, vinden 
we in het door burgemeester IJzerman 
opgestelde Verslag v.d. evacuatie en 
reëvacuatie van de burgerbevolking der 
gemeente Wageningen.  
Dat verslag meldt: ‘De schepen zijn op 20 
April al aangekomen. Er zijn 31 Kempenaars 
(ca. 500 ton) en 2 grote schepen (ca. 800 
ton). Van deze twee grotere wordt er één 
omgewisseld in twee kleinere.’ Dat levert 
volgens hetzelfde verslag: ’32 schepen, w.o. 
1 groot’, maar dat is natuurlijk een reken- of 
typfoutje. Het zijn er 34, waarvan 1 groot.  
Verderop staat: ‘Aangezien niet meer dan 32 
schepen beschikbaar waren, waarvan één 
van ongeveer dubbele grootte, kon voor 33 
wijken een schip worden gereserveerd, terwijl 
2 wijken over telkens 6 schepen moesten 
worden verdeeld, wat voor de organisatie een 
grote moeilijkheid opleverde, zooals nog 
nader zal blijken.’ 
 

We kunnen hieruit concluderen, dat er 32 
schepen zijn ingezet voor het vervoer van de 
inwoners en dat er dan nog 2 over zijn. Één 
van die twee schepen wordt geladen met 
voedselvoorraden; een ophaaldienst is de 
hele dag in de weer om met vier vrachtauto’s 
voedingsmiddelen bij winkels en slagerijen op 
te halen en naar de haven te transporteren. 
Het laatste schip wordt geladen met 
bakkersmeel. 
 

Tenslotte lezen we: ‘Op een derde, in de 
haven liggend schip, geladen met rogge, 
wordt beslag gelegd.’ In één van deze drie 
schepen worden bovendien ledikanten, 
beddengoed, instrumenten, en dergelijke van 
het ziekenhuis geladen. Archiefstukken uit het 
gemeentehuis gaan in speciaal gemaakte 
kisten mee. Deze drie schepen worden als 
aparte sleep meegevoerd met de 
evacuatievloot.  
 

Conclusie: in totaal waren er 35 schepen uit 
Wageningen, waarvan 32 met evacués. De 
schepen die voor het vervoer van het vee 
ingezet zijn, worden hierbij buiten 
beschouwing gelaten. De evacuatie van het 
vee is een verhaal op zich. Veel koeien uit 
Wageningen en andere plaatsen zijn in 
Ammerstol gelost; in totaal worden daar zo’n 
20 000 stuks vee aan land gebracht. Bij een 
vliegtuigaanval zijn twee van de veeschepen 
aan de wal bij Ammerstol gezonken. 
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van Dordrecht geland om de bruggen naar 
Rotterdam en dus naar de Vesting Holland, in 
handen te krijgen. De vluchtoorden zijn 
oorlogsgebied!  
 Opeens moet voor 20 000 mensen onderdak 
gevonden worden! In Schoonhoven zelf is 
weinig plaats, daar moeten militairen onderge-
bracht worden. Niet alleen het eigen garnizoen, 
maar ook troepen die vanuit de Peel-
Raamstelling teruggetrokken worden op de 
verdediging van de Vesting Holland. 
Koortsachtig wordt aan oplossingen gewerkt, 
terwijl de omstandigheden aan boord van de 
schepen snel verslechteren. Sleepboten en 
andere bootjes distribueren brood en melk en 
zorgen voor  vervoer van medische hulp. Met 
heel veel improviseren lukt het die dag om 
oplossingen te vinden: de evacués zullen 
ondergebracht worden in dorpen en steden langs 
Lek en Hollandsche IJssel. Maar het is niet 
mogelijk om iedereen nog diezelfde dag op de 
plaats van bestemming te brengen; velen moeten 
een tweede nacht onder slechte omstandigheden 
aan boord doorbrengen. Enkele groepen met 
bestemming Haastrecht worden tijdelijk in 
Schoonhoven opgevangen.  
 
Streefkerk 
 Bij Streefkerk worden op zaterdagochtend  
door een sleepboot vier schepen uit Wageningen 
afgeleverd. Voor het eind van de middag 
verschijnen nog eens vier schepen uit 
Wageningen, vier uit Veenendaal en twee uit 
Amerongen Overberg. De ‗kolenboten‘, zoals de 
Streefkerkers ze zullen noemen, gaan voor anker 
of meren af aan de steigers van de Lekboot bij 
het dorp en aan het Nieuwe Veer. Aan boord 
bevinden zich ruim 5000 mensen.  
In eerste instantie mogen de evacués de schepen 
niet verlaten, want volgens de eerste 
geïmproviseerde plannen moet het dorp 
onderdak bieden aan de bevolking van andere 
plaatsen. En de mensen even aan wal laten gaan 
om de benen te strekken te strekken, durft men 
niet, uit angst dat bij een bevel tot verder reizen 
ze zullen weigeren om weer aan boord te gaan. 
Maar hoofdgeleiders uit Wageningen en 
Veenendaal blijven aandringen bij burgemeester 
Dekking; ze schilderen de langzamerhand 
onhoudbaar wordende toestanden aan boord. 
Dekking laat thee en koffie op de schepen 
bezorgen om het leed wat te verzachten. 
Intussen is er koortsachtig overleg met de 
collega-burgemeesters van de omliggende 
plaatsen en met de  Regeeringscommissaris,  

 hetgeen uiteindelijk resulteert in de toestemming 
om de opvarenden uit de schepen onder te 
brengen in Groot - Ammers en Streefkerk. De 
evacués die naar Groot-Ammers moeten, gaan 
lopend; op de dijk komen ze mensen uit  
Alblasserdam en Kinderdijk tegen, die na het 
bombardement van die ochtend op de vlucht zijn 
geslagen.  
 De vaststelling van het aantal beschikbare 
plaatsen per evacuatieadres geschiedt met een 
zeer natte vinger: op b108 heeft niemand er iets 
van gemerkt. Waarschijnlijk komt de procedure 
neer op de beschrijving die burgemeester 
Dekking achteraf  geeft: ‗Een gelukkige omstan-
digheid was hierbij, dat de schuren van de vee-
houders leeg waren, zoodat hierin op legers van 
stroo zoo ongeveer 30 à 40 mensen konden 
worden ondergebracht, terwijl in de burger-
gezinnen tusschen 5 tot 10 personen werden 
ingekwartierd.‘  
 Als nog eens twee schepen uit Wageningen 
arriveren met totaal zo‘n 500 personen, worden 
deze tijdelijk ondergebracht in de N.H. kerk. Na 
overleg met de Regeeringscommissaris wordt 
geregeld, dat deze groep naar Krimpen aan de 
Lek zal doorreizen. Slechts enkele zieken blijven 
achter; zij zijn waarschijnlijk opgenomen in het 
noodhospitaal dat met Groene Kruisbedden 
ingericht wordt in de boerderij c82 van Jan 
Noorlander in de Boezem. In totaal zullen hier 
18 patiënten kortere of langere tijd opgenomen 
worden. Voor hun verpleging verblijven vier 
‗zusters‘ op de boerderij: de dames Kostense, 
Wolda, Mastrigt en Rijs.  
 
Voedselvoorziening, onkosten, vergoedingen 
 Voor de voedselvoorziening worden alle 
bakkers, ook die onder de geëvacueerden, 
ingeschakeld om zoveel mogelijk brood te 
bakken. Wethouder van Aartrijk coördineert de 
inkoop, de distributie en het transport van 
grondstoffen en broden. Hij kwijt zich 
nauwgezet van zijn taak: bij het doen van 
aankopen wordt stevig onderhandeld om het 
betalen van te hoge prijzen te voorkomen. Het 
inkopen van meel wordt het grootste probleem: 
de meelhandelaren in de hele streek worden 
bestormd met aanvragen en hun voorraden 
slinken snel. Maar de korte tijd die de evacuatie 
zal blijken te duren, voorkomt dat ze nee moeten 
verkopen.  
 Naast het noodhospitaal wordt een boerderij 
ingericht als gaarkeuken; daar wordt voor ruim 
2000 mensen soep klaargemaakt.  
De gemaakte onkosten (totaal f 5771,18) worden  
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tot op de halve cent nauwkeurig bijgehouden. 
Een opmerkelijke post is f 50,-  loon voor het 
slachten van twee door de plaatsvervangend 
burgemeester van Wageningen aangekochte 
koeien.  
 Aan de gastgezinnen wordt door de gemeen-
ten een vergoeding uitgekeerd voor huisvesting 
(h) en voeding (v); de hoogte hiervan is vast-
gesteld door de Commisaris afvoer burger-
bevolking voor de provincie Zuid Holland,  
dhr. H. Kool te Gouda.  
 

Per dag bedragen de vergoedingen:  
h+v:  f 0,60; 2e persoon: f 0,50;  
  volgende: f 0,40;  
  kinderen onder 12 jaar: f 0,30; 
  geen behoorlijk nachtleger:  –  f 0,05 
h – v:  f 0,15  
  geen behoorlijk nachtleger:  –  f 0,05 
v – h:  f 0,30  
 

In Streefkerk, waar de meeste evacués gebruik 
maken van de georganiseerde voedselvoor-
ziening, wordt de vergoedingenregeling vertaald 
in: f 0,15 per persoon per dag voor gasten die in 
de woning opgenomen zijn en f 0,10 voor gasten 
die in de schuur te slapen zijn gelegd.  
In totaal wordt aan vergoedingen f 2636,- 
uitgekeerd. Het aantal evacués in Streefkerk is 
3784. In tabel 3 is dit aantal uitgesplitst naar de 
gemeenten waaruit de evacués afkomstig zijn. 
(De mensen uit Haarlem en Den Haag zijn 
meegekomen met vluchtelingen uit Amerongen.)  

 
 

We zien in de tabel o.a. dat van de 2539 
Wageningers er 906 in woningen en 1633 in 
schuren zijn ondergebracht. 
 

  w s 
Veenendaal 
Wageningen 
Amerongen 
Renswoude 
Alblasserdam 
Kinderdijk 
Oud Alblas  
Haarlem 
Den Haag 

664 
2539 
456 
29 
46 
28 
15 
3 
4 

454 
906 
147 

3 
41 
28 
7 
3 
4 

210 
1633 
309 
26 
5 
 
8 

 3784 1593 1191 
tabel 3: aantallen evacués in woningen (w) en  
 schuren (s), uitgesplitst naar woonplaats. 
 

Opmerkelijk is, dat het totale bedrag aan vergoe-
dingen niet lijkt te kloppen met de gegevens in 
deze tabel (uitgaande van een verblijfsduur van 
6 of 7 dagen). Het verschil is zo groot, dat het 
niet verklaard kan worden met een langere ver-
blijfsduur van de vluchtelingen uit Alblasserdam 
en omgeving. 
 In zijn verslag van de gebeurtenissen schrijft 
burgemeester Dekking later, dat ‗het 
voorraadschip‘ uit Wageningen voor de 
organisatie in Streefkerk onvindbaar is. Pas in de 
middag van vrijdag 17 mei arriveert een levering 
uit dit schip. De geleverde hoeveelheid is echter 
zo gering, dat besloten wordt om het niet te 
distribueren, maar te gebruiken voor de terugreis 
naar Wageningen.  

(Wordt vervolgd) 
 

 
 

Uit het schetsboek van tekenleraar P. de Jong: groepen inwoners van Wageningen op weg naar de haven om 
zich in te schepen. 

 
 

Noten: 
 (1) Ook plaatsen in andere (mogelijke) oorlogs- en 
inundatiegebieden moeten evacuatieplannen maken. 
Het ‗Groote Evacuatieplan‘, opgesteld in 1939 en 
begin 1940, noemt ruim 90 grotere en kleinere plaat-
sen die geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten 

  
worden. Wageningen is slechts één van die plaatsen, 
maar wordt door Koolhaas Revers wel genoemd als 
voorbeeld van een plaats waar de evacuatie goed 
georganiseerd is. 
 (2) Sleepschepen zijn schepen zonder eigen voortstu-  
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wing; ze moeten gesleept worden door een sleepboot. 

(3) De beschrijving van de gebeurtenissen op b108 
zijn in 2003/2004 opgetekend en gebaseerd op de 
herinneringen van meerdere personen. Op sommige 
punten lijkt die beschrijving af te wijken van de 
officiële stukken; dat betreft o.a. het tijdstip van 
aankomst en de geestelijke in het bovenhuis (in deel 
2). Ik heb er voor gekozen om, waar verificatie niet 
mogelijk bleek, beide lezingen op te nemen.  
(4) De in het gemeentearchief van Streefkerk 
opgenomen lijsten met evacués en gastadressen zijn 
niet volledig betrouwbaar (hetgeen begrijpelijk is, 
gezien de verwarring en het hoge improvisatiegehalte 
in die dagen). De families Schoester en Olsman 
komen in deze lijsten niet voor. Slager P.A. Drost 
wordt wel genoemd, maar op een ander adres, 
namelijk c84. Mede hierdoor is het precieze aantal 
personen in b108 niet meer met zekerheid vast te 
stellen.  
(5) In de evacuatielijsten wordt wijk V omschreven 
als: ‗4e kl. arbeiders laagste  kl. Lombok‘.  Lombok 
was een wijk met eenvoudige woningen (minachtend 
wel eens ‗schaapskooien‘ genoemd) voor arbeiders 
van de steenfabriek en de sigarenfabrieken. In 1932 
uitgebreid tot de wijk ‗Tuindorp‘.  
(6) Wijk E wordt omschreven als ‗4e kl. (arbeiders 
lagere kl.) Veerstraat, Gasf.steeg ‘ In eerste instantie  

 was de aanduiding ‗4e kl.A (arbeiders lagere kl.)‘, 
maar zoals al eerder opgemerkt, werd de A 
doorgestreept. Wijk E is pas later, na diverse 
doorhalingen en toevoegingen, op de lijsten 
(aanwezig in het gemeentearchief Wageningen) 
verschenen. Met de hand staat op de achterkant van 
één van deze lijsten geschreven: ‗Streefkerk 2700: E, 
M, Q, V, X, FF, GG.‘.  Hier ontbreekt wijk S 
(waarvan wel enkelen in Streefkerk beland zijn), 
maar er is al vermeld, dat wijk S erg verstrooid 
geraakt is. Deze lijst is waarschijnlijk de bron van het 
vaak genoemde aantal van 2700 evacués uit 
Wageningen. 
 
Bronnen: 
1. Gesprekken (in 2003) met (familieleden van) 
betrokkenen in Streefkerk en Wageningen en met 
leden van de historische vereniging in Wageningen. 
2. De stukken over de evacuatie in de 
gemeentearchieven van Liesveld (inv.nr. 1055) en 
Wageningen (dossier 2466B). 
3.  J. Koolhaas Revers: Evacuaties in Nederland 
1939 – 1940; Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, ‘s 
Gravenhage 1950. 
4. G. van Waert: Wageningen, een bewogen tijd; uitg. 
Wigman, Wageningen, juli 1940 (Hieraan is de 
schets van P. de Jong ontleend.) 
 

 
 

VOOR U GELEZEN 
door Hans Keukelaar 

 

Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven  
door Jan van Oostveen en Aad Kleijweg 
ISBN 978-90-801138-3-1  
Prijs: ongeveer  € 25,00. 
 
 In dit boek wordt eerst in het kort beschreven 
hoe in de 17e eeuw in Schoonhoven deze 
industrie ontstond. Vervolgens komen de 
tabakspijpenmakers van Schoonhoven aan bod. 
In drie pagina‘s wordt duidelijk welke 
versieringen we op Schoonhovense producten 
kunnen aantreffen.  
 Vervolgens worden alle pijpen, die in 
Schoonhoven in de loop der jaren gemaakt zijn,  

 duidelijk afgebeeld. Tot slot vinden we drie 
genealogische overzichten van de pijpen-
makerfamilies: van Genderen, Murk en Seton.  
 
 Omdat in onze steden bij archeologische 
vondsten deze pijpenkoppen vaak in grote getale 
aanwezig zijn, vormt dit boek een welkome 
aanvulling op het kunnen determineren van de 
makers van deze pijpenkoppen. Om de kosten 
niet te hoog te maken is het boek voorzien van 
een slappe kaft; dit is het enige minpunt dat ik 
kan opmerken. Verder is het een aanrader voor 
ieder die geïnteresseerd is in de afkomst van 
pijpenkoppen. 

 
 
 
 

 

 
 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 22 Januari 1943  
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   VERENIGINGSNIEUWS 

 

Van de penningmeester 
 

Beste leden, 
Wanneer u deze By Clockgeluy in de bus krijgt, zijn ook de incasso opdrachten voor de betaling van 
uw contributie naar de bank gegaan. Voor de leden die hun contributie niet per incasso betalen 
verzoeken we de contributie 2010 (€12,50 voor leden in Liesveld en €15,50 voor leden buiten 
Liesveld) voor 1 maart 2010 over te maken op banknummer 32 35 11 953 t.n.v. Historische Kring 
Nieuwpoort.  
Bij voorbaat dank,  
J.M. de Zeeuw 
(penningmeester)     
 

Tot en met 31 december hebben wij van de volgende sponsors een bijdrage ontvangen: 
 

Aanen Electro  
A.D.H. Transport B.V. 
Automobielbedrijf Mak 
Baardwijk Hoveniersbedrijf 
Betoncentrale De Lek B.V. 
Brokking Autoschade 
Cafe De Poort 
Cofra Coating B.V. 

De Schapekop 
den Hartog Logistiek  
        Centrum BV 
Dierenkliniek Het Liesveld 
Gebr. Roest B.V. 
Janse B.V. 
Juwelier Mulder 
Lagendijk Aannemersbedrijf 

Merford Produktie 
Renes B.V. Dieselservice 
S. de Zeeuw Timmerbedrijf 
Schildersbedrijf Ooms 
Schippers-Den Hartog 
Vink Transportbedrijf B.V. 
v.d.Wal Timmerbedrijf 
Woonsfeer v.d. Vlist 

 

Alle sponsors hartelijk dank voor hun bijdrage! 
 

 
 
 

 

Jaarverslag 2009 
(secr.: Tsjes van de Witte) 

 
 

Jaarvergadering:   De jaarvergadering vindt 19 maart 2009 plaats in het Arsenaal te Nieuwpoort. Na 
de pauze brengen de heren Rijneveld en Bogert van de ‗stichting Streektaal‘, de streektaal van de Al-
blasserwaard / Vijfheerenlanden onder de aandacht. De jaarvergadering wordt door 35 leden bezocht. 
  

Lezingen: 
9 februari  2009 
12 oktober 2009 
25 november 2009 

Streefkerk   
Nieuwpoort  
Groot-Ammers 

Dhr. W.Slob  
Dhr. Rietvelt  
Dhr. T Korevaar 

Hanzeverbond  
IJsvermaak en strenge winters.  
Archeologie 

                           

Bestuursvergadering:   Het bestuur heeft 6 keer vergaderd. 
 

Tentoonstelling:   Op 4 april 2009 is de tentoonstelling ‗Verzamelingen‘ geopend. Er is een oproep 
gedaan aan de leden om hun verzameling te exposeren. Er waren 6 vitrines beschikbaar gesteld. In juni 
en augustus zijn de verzamelingen verwisseld door andere collecties. 
‗De Schapekop‘ bestond dit voorjaar 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben mensen van de 
Schapekop o.a.in het stadhuis een quilttentoonstelling ingericht.  
Deze was 23, 24 en 25 april van 10.00 uur tot 17.00 uur te bezoeken. 
Excursie:    De ledenreis ging dit jaar naar Heusden.We kregen een rondleiding door deze vesting. 
Na de lunch bezochten we een bierbrouwerijtje. 
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Vrijwilligers:   De laatste twee jaar hebben we het slecht getroffen met het weer. Daarom is dit jaar 
gekozen voor een andere opzet. Op 10 september hebben de vrijwilligers een etentje aangeboden 
gekregen in het Arsenaal. De projectleider van de dijkverzwaring Waterschap Rivierenland heeft een 
beamerpresentatie gegeven over de dijkverzwaring in ons gebied.  
Kaarsjesavond: 9 December was Nieuwpoort van 19.00uur tot 21.00 uur in kaarslicht gehuld. We 
hadden een tentoonstelling over Sinterklaasansichtkaarten uit Nederland, België, Noord Frankrijk en 
Oostenrijk. Aan de wand hing ingelijst Sinterklaasinpakpapier. In de waag stond een gedekte tafel. 
Bezoekers van het museum:  Dit seizoen hebben we 2800 bezoekers ontvangen. 
Buy Clockgeluy:   Ons periodiek kwam uit in januari en september. Er verschenen 2 nieuwsbrieven. 
Ledenbestand:  Op 31 december hadden we 391 leden en 34 sponsoren. 
Werkgroepen:    De vereniging kent de volgende werkgroepen: genealogie-, redaktie-, textiel-, 
timmerwerk-, registratie objecten-, rondleiding-, schoonmaak-, suppoost- en krantenknipselwerk- 

groep. Dit jaar is er een nieuwe groep bijgekomen, de oral history. Deze groep wil oude verhalen 
verzamelen en zal bij oudere inwoners van Liesveld op bezoek gaan. Het P.R. team heeft ons op 
braderieën gepromoot. We hebben 40 vrijwilligers. 
Projecten. 
Bibliotheek. In de bibliotheek van Groot-Ammers is 29 januari 2009 een historisch informatiepunt 
geopend. Men kan er 1x per maand terecht voor vragen over genealogie. De boeken van de 
Historische Kring Nieuwpoort liggen ter inzage. Regelmatig worden de boeken gewisseld.  
Rivierdag.  In samenwerking met Schoonhoven was het mogelijk op 19 september met een boot van 
Schoonhoven naar Nieuwpoort te varen. Hier kon men een rondleiding krijgen en het museum 
bezoeken. In de ochtend gaf ‗het Leger langs de Linie‘ een demonstratie op het Hooft. 
Klankbordgroep. Als vereniging hebben we zitting in de klankbordgroep dijkverzwaring en de 
klankbordgroep gebiedsvisie Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. 
Onderwijsproject Erfgoedhuis.  Het onderwijsproject is van start gegaan dit jaar. Slechts één school is 
op bezoek geweest. 
Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling.  Sinds 1 januari 2009 staan we in het ANBI - register 
ingeschreven. Dit houdt in dat mensen belastingvrij aan onze vereniging schenkingen kunnen doen. 
Voor 1 januari 2008 kon dat ook. Omdat van deze regeling misbruik werd gemaakt, moeten alle 
instellingen eerst aantonen bij de belastingdienst dat zij geen winstoogmerk hebben en uitsluitend tot 
algemeen nut zijn. Verder moet de instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.  
Collectieplan.   Dit jaar is een collectieplan opgesteld dat voor 5 jaar geldt. Door de diversiteit aan 
objecten en de beperkte depotruimte werd het noodzakelijk vast te stellen wat onze prioriteiten gaan 
worden. We willen ons meer op de nijverheid in Liesveld en de vesting zelf richten. Met objecten 
 

die betrekking hebben op de landbouw en het 
huishouden zijn we terughoudend omdat ze al in 
voldoende mate aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 22 Januari 1943  
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 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 22 Januari 1943  
  

NED. KRIJGSGEVANGENEN VERMIST. 
Twee Japansche schepen met Nederland-
sche krijgsgevangenen aan boord werden, 
volgens een bericht in de  ,,Tokio Asahi 
Schimbun’’ op 15 Jan. ten westen van ’t 
eiland Tavey door drie vijandelijke bom-
menwerpers aangevallen. Eén schip werd 
zwaar beschadigd; ongeveer 500 Neder-
landers worden vermist.  

 

 

  

IRAK IN OORLOG MET DE AS  
Radio-Londen meldt, dat de Iraaksche re-
geering zich in staat van oorlog met 
Duitsch-land, Italië en Japan beschouwt  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen jaarvergadering 19 maart 2009 
(secr: Tsjes van de Witte) 

 

1. Opening door de voorzitter de heer Schep. De vergadering telt 35 leden. De voorzitter doet verslag  
 van onze activiteiten in 2008. 
2. Mededelingen: Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten dat Waal een gemeente is. Ons logo  
 wordt daarom uitgebreid met de naam Waal. 
3. Notulen jaarvergadering 2008 worden goedgekeurd.  
4. Jaarverslag 2008. Bij ―presentatie boek‖ moet de naam Teus Korevaar zijn: Teus Korporaal. Het  
 boek ―Weet je nog‖ is inmiddels uitverkocht. 
5. Financieel verslag 2008 wordt goedgekeurd. De penningmeester meldt dat de verkoop van het boek  
 ―Weet je nog‖ voor de vereniging een positieve steun betekent in financieel opzicht. De penning- 
 meester meldt dat nu 60 tot 70% van de leden een automatische incasso  heeft afgegeven. Dit  
 vergemakkelijkt het werk van de penningmeester aanzienlijk. Vorig jaar moest de penningmeester  
 nog 40 tot 50 huisbezoeken afleggen om de betalingen binnen te  krijgen. 
6. Begroting  2009 wordt goedgekeurd. 
7. Verslag kascommissie. De heer De Graaf en de heer Krens hebben de kas gecontroleerd en in orde  
 bevonden.  
8. Benoeming kascommissielid. De heer Cees Doornhein uit Groot-Ammers stelt zich beschikbaar.  
 Als reserve noteren we de heer S. de Zeeuw. Tel. dhr. Doornhein: 0184 – 669914. De heren Harry  
 Krens en Cees Doornhein controleren de kas volgend jaar.  
9. Bestuursverkiezing. Fré Heerens en Tsjes van de Witte worden herkozen. Dick Ros treedt af. Als  
 nieuwe penningmeester wordt voorgedragen en gekozen Jannie de Zeeuw. De voorzitter memoreert  
 dat Dick de vorige penningmeester tijdelijk zou vervangen wegens diens ziekte. Dat tijdelijke heeft  
 drie jaar geduurd. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de voortreffelijke wijze waarop de  
 boeken zijn bijgehouden en de administratie is gevoerd. Ook voor Hans Keukelaar en Willem Roth  
 zijn er bloemen omdat zij Dick terzijde hebben gestaan.  
10. Plannen 2009. De tentoonstelling gaat dit jaar over verzamelingen. Twee keer gaat er gewisseld  
 worden. De opening is 4 april. Het klokkenuurwerk uit het oude stadhuis wordt gerestaureerd. Het  
 krijgt een opstelling in het vooronder. De Schapekop bestaat eind april 25 jaar. Ook in ons museum 
 worden quilts opgehangen. Deze dagen zijn we open van 10.00 uur tot 17.00 uur. De ledenreis gaat  
 11 mei naar Heusden. Open Monumentendag is12 september en heeft als thema ‗bijzondere  
 monumenten‘. Rivierendag 19 september Schoonhoven. Wij gaan hier ook deel van uit maken. Op  
 het Hooft komen demonstraties.  
11. Rondvraag. Er zijn geen vragen.  
Na de pauze worden onderleiding van de heren Rijneveld en Bogert oude streekwoorden opgediept. 
De heren zijn beiden actief in het behouden van de streektaal en proberen het publiek meer bewust te 
maken van het nut een eigen taal te spreken. 
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Lezingenprogramma 2010 

10 februari 2010  
aanvang 20.00 uur 

de Platanen  
Groot-Ammers. 

dhr. M. Mollema  
uit Noordeloos 

―Watersnoodramp van 
1820‖ 

8 april 2010  
(jaarvergadering) 
aanvang 19.30 uur 

het Arsenaal 
Nieuwpoort 

dhr. J. van Vliet  
uit Groot-Ammers 

―Herbestemming van 
boerderijen‖ 

 

——·—— 
 
 

 

WIE KENT ZE NOG? (1) 
Wilt u graag weten wie de mensen op uw oude foto’s zijn?  

Vraag het de lezers van By Clockgeluy! 
 

In september toonden we twee foto‘s. De 
persoon in de schouw werd herkend als Rokus 
Bakker Egb.zn. De foto is gemaakt vóór 1963, 
want de huizen aan de Zwanenvliet staan er nog 
niet. De in de bus stappende kinderen leverden 
geen reacties op. Waarschijnlijk komen de 
kinderen uit Nieuw-Lekkerland.  
 In dit nummer van weer twee foto ‘s met de 
bekende vraag: wie kan ons vertellen wie de 
afgebeelde personen zijn? Het betreft twee 
schoolfoto‘s die we in september en oktober a.s. 
 

 in ons museum willen tentoonstellen, graag 
voorzien van zoveel mogelijk namen!  
 Beide foto's zijn van de oude Openbare 
Lagere School aan de Lekdijk in Langerak. De 
eerste foto (hieronder) is uit 1938; persoon 
nummer 18    is meester Donk en nummer 19 is 
juffrouw Duel. 
Van de tweede foto (elders in dit blad) is alleen 
bekend dat hij gemaakt is in november 1923.  
Reacties op de foto ‘s zijn, zoals altijd, zeer 
welkom bij de redactie van By Clockgeluy. 
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Ledenreis 
 

 Geachte leden, 
 In een eerder nummer van By Clockgeluy hebben wij uw medewerking gevraagd in de vorm van 
 een vragenlijst m.b.t. de jaarlijkse uitjes. Helaas was het aantal reacties gering, maar daarentegen
 waren er des te meer suggesties! Onder andere werd uw mening gevraagd over de kosten van zo‘n 
 dag. De uitslag daarvan varieerde van € 40 tot € 60. 
 Het bestuur is u zeer erkentelijk voor de genomen moeite en hoopt zijn voordeel te doen met uw
 bijdrage in deze. Hartelijk dank! 
 

 Het bestuur. 
 

Voorlopig programma excursie / ledenreis 2010 naar Woerden en omgeving 
 

    9.00 uur  vertrek uit Nieuwpoort bij parkeerplaats zorgcentrum Vlietzicht. 
    9.45 uur  aankomst restaurant Concordia, koffie met gebak. 
 10.15 uur  rondleiding Romeinse zolder Stadsmuseum [20 min.] 
     historische wandeling via de kerktuin en Meulmansweg naar de haven [20 min.] 
     vaartocht over de singels van haven naar kasteel via watertoren [45min.] 
     uitleg infoborden bij de haven [5min.] 
 11.45 uur  winkelen 
 12.15 uur  aperitief in restaurant Concordia. 
 12.30 uur  lunch 
 14.00 uur  vertrek naar Fort Wierickerschans 
 14.30 uur  historische rondleiding 
 15.30 uur  vertrek naar Oudewater 
 16.30 uur  vertrek naar Nieuwpoort. 
 

 Op het schip zijn maximaal 36 plaatsen. Er kunnen deze reis dan ook maximaal 36 personen mee. 
 De definitieve datum is nog niet bekend maar gedacht wordt aan dinsdag 18 mei, woensdag 19  
 mei of donderdag 20 mei 2010. 
 Bij de uitnodiging van de jaarvergadering in de tweedehelft van maart zal een aanmeldings- 
 formulier voor de ledenreis gevoegd worden met de definitieve datum en kosten. 

 
 

Ledenbestand (wijzigingen vanaf 
september 2009) 

 
 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 22 Januari 1943  

 

 
 
 

 
 

 

 
Opgezegd: 

 

Mevr. F.Graafland-van der Grijn      Sleeuwijk 
Dhr. A. den Besten                          Gorinchem 
Mevr. Ros – v.d. Kleij                        Nieuwpoort 
M. van Veen                        Streefkerk 
C.G. v.d. Berg                            Streefkerk 
H.Kroon                                Nieuwpoort 
 

Nieuwe leden: 
 

Mevr. M.H. Wittebol                              Waal 
Mevr. C.J. v.d. Burgh                  Streefkerk 
Dhr. K. Verhoef                     Nieuwpoort 
Mevr. A. den Hartog - de Bondt    Hellevoetsluis 
Dhr. R.H. Boele          Nieuw-Lekkerland 
Dhr. A. Bouter               ‘s-Gravenzande 
C.T. Kroon               Nieuwpoort 
 

We heten alle nieuwe leden hartelijk welkom 
in de HKN! 
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Nieuws van de werkgroepen 
 

Werkgroep genealogie 
Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt en 
hoewel geen spectaculair nieuws toch even de 
vermelding dat het onder dos werkende Lies-
veldse Haza-bestand omgezet kan worden in een 
ALDFAER - bestand.  
Tevens zijn alle losse families nu ondergebracht 
in het grote bestand. De verzameling rouw-, 
trouw- en geboorte-kaarten groeit gestadig.  
Mocht u kaartjes tegen komen:  wij houden ons 
aanbevolen!  
 

Werkgroep fotobeheer  
Onze fotodatabase telt al bijna 3000 foto‘s. Bij 
vele foto‘s ontbreekt goede informatie, dus zijn 
we nog wel een tijd bezig voor we dit bestand 
goed kunnen gebruiken. U hoort er later meer 
over.  
 

Werkgroep depotbeheer 
Er is wat gezucht en gesteund de afgelopen 
maanden, maar het grootste deel van onze 
collectie is overgebracht naar het nieuwe depot 
en de zolder begint nu aardig leeg te geraken.  
Een bedankje is zonder meer op zijn plaats voor 
deze geweldige inspanning! 

 Werkgroep inventarisatie  
Het werk aan dit project gaat gestadig voort;  
hoewel het einde helaas nog niet in zicht is, gaan 
de deelnemers onverdroten voort. Om tot een 
beter resultaat te komen is er een collectieplan 
opgesteld, zodat we nu duidelijk weten welk 
object we nog accepteren en welk aangeboden 
voorwerp niet past in onze collectie.  
 

OPROEP 
Van 3 april tot 30 juni hebben we in het histo-
risch museum Het Stadhuis een 
tentoonstelling over de dijkverhoging en 
verzwaring van Streefkerk de Zijde tot 
Langerak het boveneind. 
Wie kan ons helpen aan foto- en documenta-
tiemateriaal hierover, met name over de ver-
zwaring in Streefkerk en Groot-Ammers?  
We zijn iedere donderdag van 10.00 tot 16.00 
in het museum aanwezig. 
 

WEBMASTER GEZOCHT! 
Onze webmaster heeft te kennen gegeven, dat 
hij per 1 januari 2010 met zijn werkzaam-
heden stopt. Kunt U ons helpen aan een goede 
vervanger? Eventueel tegen een kleine 
onkostenvergoeding. 

 
 
 

 
Wie kent ze nog (2): oude Openbare Lagere School aan de Lekdijk in Langerak, nov. 1923  
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Aanwinsten 
Ook de afgelopen maanden mochten wij weer diverse voorwerpen voor museum en 

verenigingsarchief ontvangen. Alle gevers onze hartelijke dank hiervoor! 
 

R. Westdijk:     kopie van de zogenaamde  
  Melchiorkaart. (Deze zal straks een onder- 
  deel vormen van onze nieuwe thema- 
  tentoonstelling van 3 april t/m 30 juni   
  over  de dijkverzwaring van de Lekdijk  
  vanaf de Trappies tot het Boveneind.)  
Fam. van Houwelingen: oude rekeningen  
  zondagsschool Streefkerk, oude  
  tekeningen 
Fam Reijm:    kanten sprei  
H. Brandwijk:  spullen winkel 

 Mevr. B. de Graaf:  ondergoed, zelfgemaakt  
  sluitlaken, zwarte kousen, flesje ‗dr. 
  Van Straten‘, weiblok  
Mevr. B. Verheij - de Jong:  boeken met distri- 
  butiebonnen (zie hieronder) 
Mevr. G. Kentie:  steriliseerkannetje, kurken- 
  verkleiner, au bain marie pan om zalf  
  te maken, gehoortester, twee oude medi- 
  cijnflessen.   
Mevr. S. de Graaf: foto, speldje en bord i.v.m.  
  jubileum koningin Juliana (zie elders) 

——·—— 
 
 

Kaart van de Nieuwpoortse Vliet  
Enige jaren geleden kregen wij van ons lid Erik 
Kon uit Amsterdam een aantal foto‘s van een 
17e eeuwse kaart. Ons bestuurslid Jos 
Hummelink heeft deze foto‘s aan elkaar geplakt 
en ze tot één geheel in een fraaie lijst gezet. 
Deze kaart siert nu de een muur in de hal van het 
museum. Onze hartelijke dank aan beide heren!    
De kaart  behoort bij een plan voor een trek-
schuitverbinding met Goudriaan en toont de 
Nieuwpoortse Vliet.  
 

 
 

In de 17e eeuw bestond er een vaarverbinding 
tussen Gorinchem en Goudriaan. Café Het 
Raadhuis vormde het eindpunt. Verder noord-
waarts kon men niet. Dit bezorgde reizigers die 
naar Nieuwpoort of verder de Lek over moesten, 
grote problemen. Vandaar dat er een plan 
ontstond om deze vaarverbinding naar het 
noorden uit te breiden. Een enorme hindernis 
vormde de dam bij de Langerakse molens. In het 
plan werd een zogenaamde overtoom (of 
overhaal) ontworpen: een inrichting om schepen 
over een dam te trekken. Meestal met spier-
kracht, vaak met behulp van een windas die bij 
grotere overhalen soms was voorzien van een 
tredmolen.  
 
Distributiebonnen 
Van mevr. B. Verheij - de Jong kregen we een 
tweetal boeken met distributiebonnen.  
In WO II was op de gemeentesecretarie in het 

 stadhuis ook een distributiekantoor gevestigd.  
Van alle uitgegeven series bonnen werd door de 
heer Verheij een boek bijgehouden, waarin deze 
vellen werden geplakt. .  
 

 
 

Boek met distributiebonnen  
 
Archiefstukken 
Op 19 mei 2009 ontvingen wij uit handen van 
dhr. H. Heinen,  voorheen secretaris van de 
Klankbordgroep Streefkerk, de archiefstukken 
van deze groep.  
Dank zij deze archiefstukken is het mogelijk om 
een stukje geschiedenis van de kern Streefkerk 
te bewaren voor het nageslacht.  
Onze hartelijke dank voor dit geschenk! 

 
Foto: Dhr. H.  Heinen overhandigt de archiefstukken 

aan Hans Keukelaar 
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INHOUDSOPGAVE 
 

Titel auteur pag. 
 

 Van de redactie 
 Van de (interim) voorzitter 
 De  evacuatie van Wageningen 
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Verlaging van het    
vleeschrantsoen. 

 Van 250 tot 200 gram. 
  In normale tijden wordt het 
vleeschrantsoen voor Nederland 
voor ongeveer zestig procent 
gedekt door varkensvleesch. In 
de overige veertig procent wordt 
voor een zeer klein deel door 
schapen- en voor het overgroote 
deel door rundvleesch voorzien. 
Daar geïmporteerde granen niet 
meer beschikbaar zijn en de in 
Nederland verbouwde granen – 
waarvan rogge vroeger het 
hoofdvoedsel voor de varkens 
was – vrijwel geheel voor de 
menschelijke voeding moeten 
worden gereserveerd, moest de 
varkensstapel op ’n kleine kern 
na verdwijnen. Varkensvleesch is 
dan ook voor den verkoop niet 
meer beschikbaar. 
Wij zijn, wat de vleeschvoeding 
betreft, aangewezen op rund-
vleesch. 
   Ook bij rundvee doet zich het 
gebrek aan geïmporteerd voeder 
sterk voelen, zoodat de dieren, 
welke voor de  slachtbank 
worden bestemd, veel minder 
zwaar zijn dan normaal. De 
mindere vleeschopbrengst tenge-
volge van dit geringere 
slachtgewicht, werd gedeeltelijk 

goed gemaakt, doordat geduren-
de de laatste paar jaren de vee-
stapel moest worden ingekrom-
pen om dezen bij de beschikbare 
hoeveelheid voeder aan te 
passen.     
…  (enz.) 
 
 

Ook melkrantsoen 
verlaagd. 

Behalve voor kleine kinderen 
   De veeziekte mond- en klauw-
zeer heeft den veestapel op veel 
boerderijen aangetast. Het ver-
loop van de ziekte heeft ditmaal 
geen ernstig karakter, doch de 
kwaal komt in een groot aantal 
gevallen voor en breidt zich nog  
uit. Het gevolg is, dat de melk-
productie sterk benadeeld wordt. 
Ook het feit, dat de meeste 
drachtige koeien eerst in het 
voorjaar zullen kalveren – om de 
dieren zoo goed mogelijk de 
winter door te brengen is de kal-
vertijd verplaatst – veroorzaakt 
op een groot aantal boerderijen 
een geringere melkgift. Tenge-
volge van deze – tijdelijke – om- 
standigheden moet het komen 
tot een verlaging van het melk- 
en taptemelkrantsoen. Deze a.s. 
Zondag ingaande beperking zal 
tijdelijk zijn.    
… (enz.)  

 
 
 


