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Interim-secr.: Harry van Meerkerk  De Hoogt 11 
             2959 BG Streefkerk     tel. 0184 – 689877 
Penningm.:  Matzy van Harten  Wouter van Langherakelaan 66 
             2967 XH Langerak     tel. 0184 – 601287 
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     Jannie de Zeeuw   Julianastraat 13 
             2964 BM Groot-Ammers   tel. 0184 - 661806 
     Fré Heerens    Bij de Kerk 3 
             2965 AA Nieuwpoort    tel. 0184 – 602093 
 
Erevoorzitter: H. P. J. Keukelaar 
Ereleden:  G. den Hartog, T. Korporaal en E. A. N. Kon 
 
 
 
 
 
 
Contributie wordt per kalenderjaar berekend. Als voor automatische incasso is gekozen, wordt 
het bedrag in februari afgeschreven. Als u zelf uw overmaking wilt regelen, vragen wij u dit 
voor eind maart te doen. 
De contributie bedraagt: 
in 2012:   € 12,50 voor leden die in Liesveld wonen 

€ 17,50 voor leden die buiten Liesveld wonen 
in 2013:   € 15,00 voor leden die in Liesveld wonen 
     € 20,00 voor leden die buiten Liesveld wonen 
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Van de redactie 
 

Voor deze uitgave van By Clockgeluy was veel 
materiaal beschikbaar, waaronder meerdere 
bijdragen over bijzondere aanwinsten of 
vondsten: een rivierkaart, een bijbel, een prent 
en een tekening. Gevolg: foto's van de opening 
van het 'waterlinieommetje' op 14 juni blijven 
liggen tot het januarinummer. Dat geldt ook 
voor twee elkaar aanvullende artikelen over het 
zelf doen van historisch en/of genealogisch 
onderzoek.  
  Onze 'chroniqueur van Streefkerk', Jan van 
der Oord heeft te kennen gegeven, dat zijn 
bronnen opgedroogd zijn. Alle verenigingen én 
de jongste geschiedenis van Streefkerk heeft hij  

 beschreven; nu zet hij er definitief een punt 
achter. Jan, heel erg bedankt voor je vele 
bijdragen in de voorbije jaren!  
  Misschien hebben we al een opvolger in de 
persoon van Jan de Bruin uit Groot-Ammers; in 
deze BC staat, evenals in het vorige nummer, 
een verhaal van hem. De nieuwe Jan schrijft 
over onze streek aan de hand van gebeurtenissen 
in zijn familie. We hopen in de komende jaren 
nog heel veel van deze smakelijke verhalen van 
hem te krijgen!  
Hopelijk vindt iedereen in deze By Clockgeluy 
iets van zijn of haar gading.  
De redactie wenst u veel leesplezier! 

——·—— 
 
 

In memoriam  Andries Verschoor 
 

Zoals zo vaak gezegd: we wisten dat het op korte termijn 

onafwendbaar was, maar toch was het overlijden van Andries 

een schok. Na een moeilijke periode van afnemende 

gezondheid overleed hij op 1 april 2012. Hij was pas 67 jaar. 

 

Andries werd tot voorzitter gekozen in de jaarvergadering 

van 2010. Voor die tijd was hij niet bekend met het werk van 

de Historische Kring Nieuwpoort. Hij kwam uit de wereld 

van de Shell en was gewend aan een letterlijk en figuurlijk 

geoliede organisatiestructuur. Het sturen van een 

vrijwilligersorganisatie ging niet vanzelf. Maar Andries 

voelde zich als een vis in het water bij de externe contacten   

met o.a. de Gemeente, het Waterschap en de collegae binnen het HOAV. De resultaten 

van het overleg met de Gemeente rond het Woon-Leefhart in Nieuwpoort zijn voor een 

groot deel op zijn conto te schrijven. Andries trad in het dagelijkse leven niet erg naar 

buiten, maar in die periode was hij bij B&W en Gemeenteraad meer dan bekend. Voor 

de Historische Kring had hij regelmatig organisatorische ideeën die misschien wat te 

bedrijfsmatig waren voor de mensen van de HKN, maar dat werd vanzelf gedoseerd.  

 

In het voorjaar 2011 werd Andries ziek en vanaf dat moment stond zijn leven in het 

teken van behandelingen en hoop op herstel. Hij heeft er voor gekozen om zijn laatste 

maanden met zijn vrouw Tiny in rust door te brengen en geen werkzaamheden voor de 

Historische Kring te verrichten. Wel was hij op de achtergrond aanwezig en af en toe, 

zoals bij de thematentoonstellingen over zenders en vliegtuigonderdelen en de 

vluchtroutes voor geallieerden, was Andries actief betrokken. Ook heeft hij met een 

aantal collega’s een modelspoorweg getoond en laten rijden, een spoorweg die een 

impressie gaf van het werken in de bos- en mijnbouw eind negentiende, begin 

twintigste eeuw. Op zulke momenten was het genieten voor hem.  

 

We missen Andries. 
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Van de voorzitter  
 

Na een moeilijke periode van afnemende 
gezondheid, is op 1 april Andries Verschoor 
overleden. Andries was voorzitter van de 
Historische Kring Nieuwpoort vanaf april 2010. 
We missen hem. Hij was reeds geruime tijd 
afwezig in verband met zijn ziekte, maar nu is 
het definitief en je realiseert je wat je allemaal 
nog had willen delen. 
 
Het voorzitterschap moest worden opgevuld. 
Volgens de statuten moet de algemene 
vergadering een voorzitter kiezen, maar door de 
korte tijdspanne tot de jaarvergadering kon een 
officiële voordracht niet voor de vergadering 
geregeld worden. Tijdens de jaarvergadering van 
19 april is het bestuur gemachtigd het 
voorzitterschap zelf te regelen, waarna volgend 
jaar voordracht en benoeming door de 
ledenvergadering kan plaatsvinden. Het bestuur 
heeft mij gevraagd deze functie in te vullen, 
waarmee ik heb ingestemd. Er zijn meer 
wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Fré 
Heerens en Jannie de Zeeuw waren aftredend en 
herkiesbaar. Fré is voor een laatste periode 
herkozen. Jannie legt haar functie als 
penningmeester neer, maar is voor de periode 
van een jaar herkozen als lid van het bestuur. 
Matzy van Harten is voorgedragen en gekozen 
tot bestuurslid en penning-meester. Met elkaar is 
in deze samenstelling gezocht naar een verdeling 
van de bestuurs-werkzaamheden. En dat leidt tot 
prima oplossingen. 
 
Zoals overal, zijn ook wij op zoek naar mensen 
die ons bestuur en ons vrijwilligers-bestand 
willen versterken. Daarbij denken we vooral aan 
mensen die zich in willen zetten voor een 
bepaald project of kort-durende werkzaamheden. 
Ook willen we graag weten of u bereid bent uw 
kennis of kunde op enig moment in te zetten. 
Regelmatig is er behoefte aan specifieke kennis 
bij voorbeeld bij het overleg met de Gemeente 
of het Waterschap. Een netwerk opbouwen is in 
deze tijd belangrijk. We horen graag van u! 
 
In de jaarvergadering is afgesproken om per 
2013 de contributie te verhogen naar 15 euro per 
jaar. De portokosten voor zogenaamde 
buitenleden blijven 5 euro. De entreeprijs voor 
het museum blijft voorlopig 1 euro (zie ook het 
verslag van de jaarvergadering). De officiële 
opening van het seizoen was op 7 april in een 
schoon en net op tijd na de restauratie ingericht  
gebouw. De seizoensopening werd gekoppeld 

 aan de presentatie van het boek Liesveldse 
Vertellingen. In een zaal vol belangstellenden 
ontving Burgemeester Gradisen het eerste 
exemplaar. De verkoop van het boek loopt goed; 
het is verkrijgbaar bij het museum (prijs  voor 
leden: € 18,50 en voor niet-leden € 20,50).  
U kunt het boek (of exemplaren van eerdere 
uitgaven) ook bestellen via de website van de 
Historische Kring Nieuwpoort. En nu ik het toch 
over de website heb: kijk daar eens naar onze 
rubrieken 'nieuws' en 'agenda'! 
We hebben ook een Twitteraccount, alhoewel, 
dat is voor mij nog een brug te ver! Maar we 
gaan met de sociale media mee.  
Graag ontvangen we uw opmerkingen en vragen 
via het contactformulier op de site. 
 
Op 7 juli ging de ledenreis op uitnodiging van de 
jumelagecommissie naar Nieuwpoort in België. 
We hebben daar het Heksenfestival bezocht. Een 
verslag van die dag kunt u elders in deze By 
Clockgeluy lezen. 
 
Het tentoonstellingsjaar 2012 zijn we gestart met 
de nieuwe aanwinsten van de afgelopen periode. 
Daarbij was ook een zilveren pillendoosje van 
de Nieuwpoortse zilversmid Cornelis Snel. 
Verder is een unieke gravure aangeschaft 
voorstellende de kerk te Groot-Ammers, 
getekend door Jacobus Stellingwerf en daterend 
van voor 1724. Een groot deel van het 
aankoopbedrag is bijeen gebracht door sponsors. 
Deze twee objecten maken deel uit van de vaste 
collectie en u kunt ze het hele seizoen bekijken.  
De tentoonstelling Vaders Ouwe Brommer loopt 
nog tot en met 25 augustus. Voor liefhebbers erg 
aantrekkelijk. Maar alleen kijken, aankomen 
mag helaas niet! Sommige exemplaren zijn nog 
eigendom geweest van vroegere inwoners van 
Liesveld. 
 
Vanaf 1 september tot eind oktober nodigen wij 
u uit voor de tentoonstelling Nieuwpoort zilver, 
Pieter Baardwijk en zonen.  
De tentoonstelling laat door Pieter Baardwijk 
vervaardigde zilveren voorwerpen zien uit de 
periode 1920-1942, maar ook zilveren en 
verzilverde voorwerpen, gemaakt door de Gebr. 
Baardwijk in de Zilverfabriek Nieuw-poort 
tussen 1942 en 1957. Daarnaast voorwerpen 
gemaakt in de latere jaren, in de Zilver- en 
Staalwarenfabriek. Er is een oproep gedaan aan 
inwoners uit Liesveld en omstreken om objecten 
in te brengen, omdat er veel materiaal aanwezig 
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is bij onze inwoners. Het wordt een ontzettend 
interessante tentoonstelling! Ik kijk er naar uit. 
  
Op 14 juni heeft wethouder Teus van Gelder in 
Het Stadhuis in Nieuwpoort het 
'waterlinieommetje' geopend. Omlijst door 
zeventiende-eeuws geweervuur werd een 
'inundatiebank' onthuld; deze toont hoe ver het 
land onder water werd gezet. Het 
'waterlinieommetje' is een wandeling van circa 
drie kilometer. Langs de route staan borden met 
bijzonderheden over de vestingsteden. Deze 
ommetjes bij de vestingsteden maken deel uit 
van het 'Oude Hollandse Waterliniepad', dat van 
Gorinchem naar Fort Wierickerschans in 
Bodegraven loopt. Meer informatie over de 
route kunt u vinden bij Het Museum.  
 
Tussen half november en half december zal de 
Gemeente een vervolg geven aan de 
restauratiewerkzaamheden aan Het Stadhuis. De 
balkkoppen worden vervangen en een nieuw 
stucplafond wordt aangebracht in de museum- 

 ruimte op de eerste verdieping. Helaas dus weer 
inpakken, stof en schoonmaken. Maar we gaan 
voor het resultaat. Heeft u wat tijd om ons te 
helpen, dan horen wij dat graag! 
 
Ten slotte wil ik alle mensen bedanken die ons 
de afgelopen periode hebben geholpen, op welke 
wijze dan ook. Het was geen makkelijke tijd, 
maar deze contacten maken van de Historische 
Kring een vereniging waar je graag bij wilt 
horen.  
Tot ziens, in het museum of op een van de 
komende lezingen (oktober/november, let op de 
aankondigingen) of waar dan ook! 
 

Joke van Leeuwen 
 
 
PS: Mocht u in Nieuwpoort een filmploeg 
tegenkomen: er wordt een promotiefilm voor 
ons gemaakt door de 'videogroep Utrecht'. We 
zullen een mooie gelegenheid zoeken om de film 
te tonen. 

 
 

 
 
 

 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 2 November 1923  

 

 
 * Groot-Ammers, 2 Nov.  Blijkens in dit 

blad voorkomende advertentie, zal, 

daartoe uitgenoodigd door de Hollandsche 

Maatschappij van Landbouw, onder-afdee- 

ling ,,Alblasserwaard  B", op Maandag 5 

November a.s.,  in  de  zaal  van den heer 

G. van As alhier, een lezing worden 

gehouden door den WelEd. heer W. J. 

Huisman, Rijkszuivelconsulent te Gouda, 

met als onderwerp: ,,Wat leert ons de 

Melkcontrôle-vereeniging". 

  Het is onnoodig te wijzen op het in-

teressante van zoo 'n  lezing;  wel  noodig 

is  het den leden op te wekken , vooral 

deze lezing niet te verzuimen.  Waar toch 

bij schier alle vergaderingen, onverschil- 

lig van welken aard, de opkomst altijd 

even pover is, wat in de eerste plaats voor 

het   bestuur  en  in  de  tweede  plaats 

voor een eventueelen spreker, zeer on-

aangenaam is, worden de leden van deze 

Maatschappij, hier nogmaals op gewezen. 

Ook  voor niet - leden landbouwers is de-

ze vergadering toegankelijk. 
 

 

 

 
 
 

 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 2 November 1923  
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RESTAURATIE BIJBEL 
Hans Keukelaar 

 

Enige jaren geleden ontvingen wij voor het museum een oude platenbijbel van ons erelid 
G. den Hartog. Deze bijbel, aan het eind van de negentiende eeuw uitgegeven door Johan de 
Liefde in Utrecht, was nodig aan restauratie toe. Het geld hiervoor ontbrak op dat moment. 

 

Op zekere dag hoorde ik van mevrouw Suur dat 
haar dochter, Wilma van Ipenburg-Suur, boeken 
restaureert. Teus Verveer heeft contact met haar 
gezocht en kreeg als antwoord, dat zij deze 
bijbel best wel voor ons wilde restaureren. Nadat 
Teus het koperen beslag had verwijderd, heeft 
hij de bijbel naar haar atelier: 'De Waterjuffer' 
aan de Korte Raam in Gouda gebracht.  
 

 
 
Wilma van Ipenburg-Suur vatte de schade en het 
restauratieverloop voor ons samen: 
 

Wat was de schade aan deze bijbel?  
De scharnieren waren gebroken en hierdoor 
losse rug;  de inleg van de rug was beschadigd;  
het leer(heel dun) van de rug ontbreekt voor de 
helft; aan het voorplat ontbreken stukjes leer;  
achterplaat vol krassen in het leer. 
 

Restauratieverloop 
Boekblok band verbinding gemaakt met over-
stekend tyvek op de boekblokrug. Hieraan de 
platten bevestigd.  
Resterend leer van de rug was niet te redden: 
heel dun en bladderde er af. Inleg rug met reliëfs 
aangevuld aan boven- en onderzijde. Geitenleer 
geverfd in een bijpassende kleur; dit met 
oversteek aangebracht op de oude inlegrug. 
Sierstempels en lijnen iets opgehaald en 'Bijbel' 
in goudfolie op de rug gestempeld.  
Het overstekende leer met hulp van een drierug 
in tyvek in de platten aangebracht.  
De ontbrekende stukjes leer en beschadigingen 
met Japans papier afgewerkt. 
Krassen heel licht behandeld met leerverf en op 
kleur gebracht met bijenwas.  
Binnenscharnieren gesloten met Japans papier. 

  

Lezenaar 
Het bleef toen lange tijd stil, totdat Teus op een 
gegeven ogenblik te horen kreeg, dat de bijbel 
gerestaureerd was. Met Teus ben ik meegegaan 
naar Gouda en kreeg daar een hele uitleg over 
het werk dat Wilma allemaal doet. Op een zeer 
professionele wijze oefent zij het oude handwerk 
van boekbinder uit. Maar zij weet ook met 
eindeloos geduld oude boeken prachtig te 
restaureren. Deze bijbel is daar een zeer mooi 
voorbeeld van!   
Nadat Teus het koperbeslag had aangebracht, 
kon de bijbel in het museum tentoongesteld 
worden. Helaas er was nog één probleem: waar 
was er een lezenaar? Goede raad was duur. 
Aalbert den Beste bracht de oplossing door ons 
een prachtige, door hem zelf gesmede lezenaar 
te schenken. Vanaf 4 april j. l. ligt de bijbel nu te 
kijk in de pronkkamer.     

 

 
 

——·—— 
 

 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 2 November 1923  

 

* AMMERSTOL, 2 Nov. De vangst van 

gewone rivier- en poldervisch was in de 

afgeloopen week bevredigend. 

  In den polder werd druk gevischt. Met 

de schakels werd goed gevangen, doch met 

de fuiken en doggers was de vangst gering. 

De betere weerstgesteldheid deed vele 

pachters een begin maken met het 

opvisschen van hun water met den zegen. 

  In de rivier, waar veel met den zegen en 

met de snoekfuiken gevischt werd was de 

vangst tamelijk.  
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Hoe een pont uit de vaart grote gevolgen heeft gehad in een mensenleven 
door Jan de Bruin 

 

Mijn grootvader Jan de Bruin is in 1872 te 
Gouda geboren. Hij was het vierde van de tien 
kinderen van het tolgaardersechtpaar de Bruin, 
wonende in het tolhuis aan de 
Bloemendaalseweg aan de noordkant van 
Gouda. Het tolgaardersechtpaar de Bruin stond 
in het toenmalige Gouda bekend als 'Janus en 
Griet van de tol'. 
 Mijn grootvader werd schoenmaker en kwam 
te werken bij schoenmaker Bouter in Stolwijk. 
Genoemde schoenmaker had wat klandizie aan 
de zuidoever van de Lek. Vaak moest mijn 
grootvader deze klanten bezoeken. Op een dag 
was hij weer op pad geweest; het weer werd 
steeds grimmiger en toen Jan aan het begin van  

 Het leven van mijn grootouders was hard en met 
veel verdriet. Zes kinderen zijn op de wereld 
gekomen: een dochter Margaretha Elizabeth 
(Griet), gehuwd met de schilder Piet van Donk.  
De eerste drie zonen, Adrianus, Arie en 
Johannes zijn alle binnen drie maanden na de 
geboorte overleden. Nadien zijn toch nog een 
Arie en een Adrianus Johannes (Janus) geboren; 
zij zouden later de zaak van vader te Groot-
Ammers en Molenaarsgraaf voortzetten. 
  Verder woonde bij het gezin Jan de Bruin: de 
altijd opgeruimde en behulpzame nicht Adriana 
(Jaan) den Butter, geboren in 1908. Wie kende 
haar niet! Haar moeder overleed kort na de 
bevalling. Met haar vader Teunis den Butter  

de avond bij het 
Bergstoepse veer aan-
kwam, bleek dat de 
pont uit de vaart 
genomen was. Hij 
kreeg onderdak bij de 
daggelder Arie den 
Butter, wonende bij 
het Bergstoepse veer. 
Het werd de eerste 
kennismaking met de 
dochter van Arie den 
Butter, Maria den 
Butter, zijn toekomsti-
ge vrouw.  

 

 
 

Jan de Bruin in de box (1944) met daarnaast de 
schilderwerkplaats van Piet van Donk 

 

(broer van mijn 
grootmoeder) kwam 
zij bij de familie  de  
Bruin  te wonen. In  
1919 overleed haar 
vader en kwam zij 
alleen op de wereld te 
staan.  
Ze is liefdevol opge-
groeid in het gezin de 
Bruin en heeft dat 
altijd laten blijken. 
Later trouwde ze met 
de timmerman Wim 
den Hartog. 

   Op 23 februari 1900 zijn zij getrouwd te 
Streefkerk; ze gingen wonen in een huisje 
onderaan de dijk te Bergstoep, ergens in de buurt 
van de vroegere houthandel van Gerrit Stam. 
Mijn grootvader begon voor zichzelf en maakte 
vele geheel nieuwe schoenen. Hij had klandizie 
in de hele Alblasserwaard. De 
plattelandsbevolking ging meestal op klompen 
naar de kerk en liet maar één maal in hun leven 
een paar nieuwe schoenen maken: de 
trouwschoenen, die vaak een mensenleven 
meegingen. Daarnaast verkocht hij klompen en 
hij had ook nog een paar scheerklanten.  
  Omstreeks 1906/1907 betrokken Jan en 
Maria de nieuwgebouwde woning Opperstok 25 
(laatstelijk bewoond door Jan Looren de Jong). 
Omstreeks 1922/1923 werd de woning 
Opperstok 24 gebouwd van zijn schoonzoon, de 
schilder Piet van Donk (laatstelijk bewoond door 
Jan van Donk). Beide woningen zijn ongeveer 
dertig jaar geleden afgebroken vanwege de 
dijkverzwaring. 

   De stichting van een christelijke school in 
Groot-Ammers is een bron geweest van veel 
(school)strijd tussen man en vrouw. De kinderen 
gingen aanvankelijk naar de Bergstoepse 
(openbare) school. Mijn grootmoeder wilde, dat 
de kinderen naar de christelijke school op 
Ammers zouden gaan. Mijn grootvader wilde de 
kinderen op de Bergstoepse school houden; de 
familie de Bruin in Gouda was niet kerks. 
Uiteindelijk heeft grootmoeder de strijd 
gewonnen en zijn de kinderen naar de 
christelijke school gegaan. Dit leidde tot een 
grote verwijdering tussen man en vrouw. Door 
mijn grootmoeder werden dominees en 
christelijke schoolmeesters op een voetstuk 
geplaatst, terwijl mijn grootvader vaak in een 
driftige bui riep: “Dominees en christelijke 
schoolmeesters hang ik aan de hoogste boom 
op!” 
  Op 52-jarige leeftijd werd mijn grootvader 
ernstig ziek; hij overleed in 1925. De zaak moest 
worden voortgezet. In eerste instantie door mijn  
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vader Arie de Bruin, die daar eigenlijk niet zo 
veel zin in had en later door zijn jongere broer 
Janus de Bruin. Toen grootvader overleed, 
stonden er een paar trouwschoenen op stapel, die 
nog afgewerkt moesten worden. Ze waren 
besteld door de molenaar van de Achterlandse 
molen, Gijs de Wilt, die in 1925 is getrouwd met 
de dochter van Jan Sterrenburg, de voorganger 
van Gijs als molenaar van de Achterlandse 
molen. Met veel kunst en vliegwerk zijn de  

 schoenen door mijn vader afgewerkt. Mijn 
grootmoeder Maria den Butter overleed, 61 jaar 
oud, in 1936. 
 
Dit is in het kort het verhaal van het leven van 
mijn grootouders. Een leven van hard werken en 
veel verdriet.  
Wie zal zeggen hoe hun levens waren verlopen, 
als op die bewuste avond de pont niet uit de 
vaart genomen was?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de schoenmakerij: links 
Janus de Bruin, rechts Arie 
de Bruin, in het midden 
Rokus (Rook) Rietveld, die 
schoenen bij de klanten 
bezorgde. Deze foto is 
omstreeks 1945 gemaakt. 

——·—— 
 

HET 'ONBEKENDE RAMPJAAR' 1816 
 

of:  DE WEERWOLF SLAAT TOE 
 

Simon Ooms 
 

1. Inleiding 
De ondertitel De Weerwolf slaat toe is een 
knipoog naar De Waterwolf slaat toe, het boek 
waarin auteur M. W. Schakel schrijft: 
'drieëndertig malen heeft het Alblasserwaardse 
volk in der eeuwen loop de striemende macht 
van wind en water zien uitlopen op dijkbreuk en 
overstroming.' (1) 
In dit boek zal men vergeefs zoeken naar de 
watervloed van 1816.  
 
Vóór de watersnoodramp van 1953 waren 1809 
en 1820 de twee laatste jaren waarin de dijken 
braken. Tussen deze twee jaartallen ligt het jaar 
1816, het jaar van de 'watersnood in Gelderland 
en Zuid-Holland' (2) die ook de Alblasserwaard 
treft. De reden dat deze ramp niet wordt vermeld 
in De Waterwolf slaat toe, is gelegen in de 
oorzaak van de watersnood: Schakel bespreekt 
uitsluitend wateroverlast die het gevolg is van 
dijkbreuken, zoals de hierboven uit zijn boek 

 geciteerde zin al aantoont. De oorzaak van de 
watersnood in 1816 is echter een heel andere, 
namelijk het weer! Hij vindt ook plaats in een 
'ongebruikelijk' seizoen: de zomer.  
In een brief van de Streefkerkse burgemeester en 
polderschout Eliza Vonck komt de volgende, in 
dit verband veelzeggende, zinsnede voor: '… dat 
den Zomerslagd dezes Jaars zwaarder treft dan 
eene overstroming'. Ten eerste toont dit citaat, 
dat Vonck de wateroverlast van 1816 niet 
beschouwt als een overstroming; blijkbaar 
betekent dit woord voor hem het binnenstromen 
van water vanuit de omliggende rivieren (3). Ten 
tweede gebruikt hij 'Zomerslagd' (4) als 
tegenstelling tot 'overstroming' en dat is 
consequent, want 'normale' overstromingen 
vinden niet in de zomer plaats. In De Waterwolf 
slaat toe somt Schakel op: vloedoverstromingen 
in november, ijsdamoverstromingen in december 
en januari, oppervlaktevloeden in januari, 
februari en maart. Ten derde blijkt, dat Vonck de 
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gevolgen van deze ramp zwaarder acht dan die 
van een overstroming!  
 
Welke zijn de bijzondere omstandigheden in 
1816, wat zijn de gevolgen van de ramp, is er 
enige vorm van financiële hulp aan de 
ingezetenen? Hoewel in het gehele 
rivierengebied van Gelderland en Zuid-Holland 
vergelijkbare omstandigheden heersen, worden 
deze vragen hieronder uitsluitend beantwoord 
voor de Streefkerkse Polder. Als bron dient 
hoofdzakelijk een omslag met stukken in het 
archief van de gemeente Streefkerk(5); zij 
betreffen de poging om uitstel of zelfs 
vrijstelling van betaling van de Grondlasten, 
ofwel de Verpondingen te verkrijgen. 
 
2. Rekwest 
'Grondlasten' ofwel 'Verpondingen' zijn de verre 
voorvader van de OZB (Onroerendezaak-
belasting). Het betreft een grondbelasting, 
waarvan de hoogte voor elke grondeigenaar 
bepaald wordt door een fictieve grondopbrengst, 
afhankelijk van grootte, gebruik en kwaliteit van 
de grond. De grondlasten over 1816 mogen in 
termijnen betaald worden (waarover later meer) 
aan de ontvanger der directe belastingen voor 
Streefkerk en Nieuw Lekkerland, de heer M. de 
Blank. In juli laat de ontvanger aan de 
grondeigenaren weten, dat de openstaande 
termijnen, tot en met 4/9 deel der totale 
Grondlasten van het lopende jaar 1816, op 25 
juli tijdens een 'zittingsdag' betaald moeten 
worden. Een onmogelijke eis: als gevolg van de 
ramp hebben de boeren geen geld om de 
belasting te betalen. Het Polderbestuur van 
Streefkerk besluit op maandag 15 juli 1816, om 
een rekwest (verzoekschrift) te richten aan 
koning Willem (I). In het rekwest worden de 
noodlottige omstandigheden in de polder 
beschreven, waarna een tweeledig verzoek 
volgt: 
 " … [dat] de Eijgenaren der Landen binnen 
derzelven Polder gelegen, voor dit Jaar mochten 
worden gelibereerd van den Opbrengst der 
Grondlasten of verpondingen welker invordering 
voor bijna den halven aanslag tegelijk tegen den 
25e dezer is aangekondigd geworden, immers 
dat door Uwe Majesteit aan henlieden zodanige 
kwijtschelding of vrijstelling worde geschonken, 
als Hoogstdezelve gunstig behagen zal te 
verlenen waardoor allen al wederom een 
vernieuwd blijk zullen bekomen dat Uwe 
Majesteits vaderlijke bezorgdheid tegemoet 
komt aan een ramp, welke in Deszelfs gevolgen 

 zwaarder is dan de Jongste overstroming en 
waardoor mitsdien den landman zich bevrijd zal 
zien van aanmaningen en agtervolgingen aan 
welke zij krachtens de Wet onderworpen zullen 
wezen door het niet opbrengen dierzelver 
Grondlasten en waartoe men buiten staat is 
gesteld door het volslagen gebrek aan middelen 
om daarin te kunnen voorzien; en dat intusschen 
hangende Uwer Majesteits Deliberatien over dit 
onderwerp, den Ontvanger der directe 
belastingen binnen deze Gemeente mag worden 
aangeschreven om tot tijd en wijle daarop door 
Uwe Majesteit zal wezen gedisponeerd, alle 
vervolgingen te staken wegens het niet voldoen 
ter zijner tijd van de reeds verschenen en nog te 
verschijnen termijnen van betaling der 
Verpondingen binnen dezen Ambachte." 
Samengevat: het polderbestuur vraagt enerzijds 
om kwijtschelding of vrijstelling en anderzijds 
om, tot het moment waarop de koning hierover 
een beslissing genomen heeft, de betaling te 
mogen uitstellen.  
Op of omstreeks 17 juli overhandigt Eliza 
Vonck, 'in commissie' met Cornelis van der 
Giessen in 's Gravenhage het rekwest 
persoonlijk aan de Eerste Secretaris van 's 
Konings Kabinet. Deze neemt het verzoekschrift 
welwillend in ontvangst, hij vraagt 'met zeer 
veel deelneming' naar alle bijzonderheden en 
belooft om het rekwest eigenhandig aan de 
koning te overhandigen en 'te zullen appuieren 
zo veel zulks enigszins doenlijk was'. Vonck 
doet verslag van zijn trip naar 's Gravenhage in 
een brief van 18 juli aan J.G. de Mey, heer van 
Streefkerk en tot voor kort zelf Secretaris van 's 
Konings Kabinet. Vonck vraagt daarbij aan de 
Meij om zijn invloed bij de Eerste Secretaris aan 
te wenden '… ten einde het ons moge gelukken, 
dat Zijne Majesteit van de waarheid der zaken 
overtuigd, goedgunstig op ons gedaan verzoek 
moge disponeren, …'  
Het rekwest, de brief aan de Mey en Vonck 's 
brieven aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland (3 augustus) en aan de Gouverneur van 
Zuid-Holland (21 september) geven een goed 
beeld van de rampzalige toestand in de polder. 
 
3. De ramp 
De zomer van 1816 is zeldzaam nat; in onze 
regio, maar ook ver daarbuiten, vallen 
uitzonderlijk grote hoeveelheden regen. Voor 
een gebied als de Alblasserwaard, terecht vaak 
omschreven als 'badkuip', is dat om meerdere 
redenen ongunstig. Uiteraard komt er veel 
hemelwater  in  de  badkuip,  maar  minstens  zo  
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belastend zijn de abnormaal hoge waterstanden 
in de omringende rivieren. Te hoog om het water 
uit de hoge boezems te spuien! Bovendien komt 
door de hoge waterdruk extra veel kwelwater in 
de polders. En als dan ook nog op cruciale 
momenten de molens niet kunnen malen, omdat 
de wind het laat afweten, is de ramp een feit: er 
komt meer water de Alblasserwaard in, dan dat 
er uit gaat. De waard loopt langzaam maar zeker 
vol! 
De Streefkerkse polder is zo niet het zwaarste, 
dan toch wel één van de zwaarst getroffen 
gebieden. De rivier is ter plaatse hoger dan bij 
de Elshout (Kinderdijk), hetgeen het lozen van 
water uit de hoge boezem bemoeilijkt. Nadeliger 
voor Streefkerk is het teruglekken van het 
boezemwater door de boezemkaden. Zelfs als 
eind augustus het waterniveau in de Lek af-
neemt, neemt het in de Streefkerkse polder toe! 
 Eliza Vonck schrijft op 9 juli, dat het water in 
de Streefkerkse polder 'tot de in dit Saizoen 
voorbeeldeloze hoogte van meer dan 13 
Duijmen (34 cm) boven het zomerpeil 
geklommen …' is.   
 De Dordtsche Courant noemt op 22 augustus 
enkele waterhoogtes, daags ervoor gemeten: " te 
Papendrecht 31/2, te Sliedrecht 10, te Oud-Alblas 
51/2, te Alblasserdam 41/2, te Lekkerland 5 en te 
Streefkerk 17 [!] duim boven het zomerpeil; 
zijnde in laatstgemelden polder het binnenwater 
zoo door den regen als door de kwelling der 
kaaijen van den boezem, die zich nog niet 
genoeg had kunnen ontlasten, wederom 
toegenomen. De Lek was ondertusschen fraai 
aan het vallen." 
 Dezelfde krant, een week later: "Hoezeer de 
rivieren vallende blijven, ondervinden, wegens 
gebrek aan wind, de met binnen-water 
bezwaarde landen nog weinig verligting; het 
blijft daarmede nagenoeg op dezelfde hoogte; 
zelfs was het te Streefkerk gisteren door het 
kwellen en doorleeken der kaaijen wederom een 
duim toegenomen, en dus wederom 18 duim 
boven zomerpeil." 
 
Op 16 augustus bezoekt de Gouverneur van 
Zuid-Holland onverwacht Streefkerk, om de 
situatie in ogenschouw te nemen. Burgemeester 
Vonck wordt zo door het bezoek verrast, dat het 
niet meer mogelijk is om vervoer te regelen, 
zodat gouverneur van Leyden te voet moet 
vertrekken. Per brief verontschuldigt de 
burgemeester zich later bij de gouverneur voor 
'de weinig voegende wijze op welke ik 
UwHoogEdgestr. ter mijnent ontvangen heb…' 

 Tijdens het bezoek wordt geconstateerd, dat de 
polder onder water staat en op 21 september 
meldt Vonck:  '… het Land staat even als voor 
veele weken diep onderwater …'. 
 

 
 

Koning Willem I 
 

Misschien lijkt het raar, dat al in begin juli 
figuurlijk de noodklok al wordt geluid. Een 
waterniveau van 13 'Duijmen' (boven het 
zomerpeil, niet boven het land!) lijkt immers 
niet veel; ongetwijfeld zijn er na 'echte' 
overstromingen wel hogere waterstanden 
geweest. Maar het is zomer: de weilanden zijn te 
nat om het vee te kunnen weiden, de hennep en 
andere landbouwproducten verrotten op de 
akkers. De koeien moeten noodgedwongen op 
stal blijven en tegen hoge kosten gevoederd 
worden. De Dordtsche Courant meldt op 7 juli: 
"Uit Arnhem: Er wordt hier, uit gebrek aan 
ander voedsel, verbazend veel vee geslacht. Het 
vleesch is des niettegenstaande; door de duurte 
en schaarsheid van het voeder voor het vee, 
buitengewoon goedkoop; men koopt het à 21/2 
stuiver het pond." 
 Hooi oogsten voor de komende winter is 
onmogelijk, hennepzaad voor het volgende jaar 
kan niet gewonnen worden. Natuurlijk stond ook 
na 'gewone' overstromingen de waard soms in de 
zomer nog onder water, maar dan waren er altijd 
aangrenzende 'droge' gebieden: het vee kon 
bijvoorbeeld evacueren naar de Krimpenerwaard 
en vanuit de droge gebieden konden voer, hooi 
voor de winter en hennepzaad voor het volgende 
jaar aangevoerd worden. Nu, in 1816, is dat 
onmogelijk, want die andere gebieden hebben 
met dezelfde moeilijkheden te kampen!  
Het komt er op neer, dat niet alleen voor het jaar 
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1816 de kans op inkomsten is verkeken, ook de 
vooruitzichten voor het volgende jaar zijn meer 
dan somber. De 'ramp van 1816' wordt daardoor 
automatisch 'de ramp van 1816 en 1817'. De 
gezamenlijke Alblasserwaardse gemeentebestu-
ren noemen in 1820 die twee jaar dan ook in één 
adem, als ze na de 'echte' overstroming van dat 
jaar weer bij de koning aankloppen om hulp (6). 
 
De gevolgen van de watervloed in 1816 zijn 
mede zo ernstig door het 'voorbeeldeloze', het 
totaal onverwachte optreden van deze ramp. 
Zelfs de oudste polderbewoners, schrijft 
burgemeester Vonck, kennen een vergelijkbare 
zomerse watervloed niet, niet uit eigen 
waarneming en evenmin uit verhalen. 
Redelijkerwijs mag niet verwacht worden, dat de 
boeren geld reserveren of voorraden voer en 
zaaigoed aanleggen of andere voorzorgs-
maatregelen treffen voor een ramp die niet is te 
voorzien. Bovendien was het geld in het voor de 
boeren wél gunstige jaar 1815 nog steeds hard 
nodig in verband met de gevolgen van de 
overstroming van 1809. 
 
4. Brief van 21 september 1816  
F. A. van Leyden van Westbarendrecht is van 
1814 tot 1817 de eerste Gouverneur van Zuid-
Holland. Direct na zijn bezoek aan de getroffen 
gebieden, waaronder de Streefkerkse Polder, 
vraagt hij 'bij missive' burgemeester Vonck, om 
over enige tijd verslag uit te brengen van de 
toestand. Deze voldoet op 21 september aan het 
verzoek met een brief die hij ondertekent met: 
'De President van 't Gemeentebestuur van 
Streefkerk.' (De andere brieven in het archief 
schrijft Vonck in zijn hoedanigheid van Polder-
schout en Secretaris van het polderbestuur; het 
lijkt weinig verschil te maken en voor het gemak 
noemen we Vonck steeds 'burgemeester'.) 
Burgemeester Vonck beschrijft in zijn antwoord 
van 21 september niet alleen de situatie in de 
polder, maar hij probeert vooral om de 
gouverneur te overtuigen van redelijkheid en 
noodzaak tot vermindering van de Grondlasten 
voor de getroffen polderbewoners. Uiteraard met 
de bedoeling dat van Leyden bij de minister van 
financiën zijn invloed aanwendt om te 
voorkomen, dat de belastingontvanger tot 
drastische maatregelen overgaat.  
 
We bespreken enkele fragmenten (7).  
"… verkeerden velen met mij in het gevoelen 
dat wanneer den rampspoedigen toestand waarin 
eenieder zich bevond, door geene schilijke 

 uitkomst ten goede wierd agtervolgd, verre de 
meesten in de grootste armoede stonden 
gedompeld te worden, en dat gevoeglijk de 
bewezen onmogelijkheid zoude [?] daargesteld 
zijn tot de betaling der Grondlasten 't zij dan uit 
volslagen gebrek aan Contanten ofwel naar 
aanleiding van het Sijsteme der Directe 
Belasting, door het gemis der inkomsten, 
alswaar op toch dergelijke belastingen zijn 
gebaseerd."  
Uit de laatste zinswending wordt een argument 
in het pleidooi van de jurist Vonck (hij is 
behalve burgemeester en polderbestuurder ook 
notaris) al duidelijk: de Grondlasten zijn 
gebaseerd op de inkomsten uit grondbezit en die 
inkomsten zijn er niet, dus is het onmogelijk om 
de grondlasten te betalen 
 
 "… deze rampspoed [?] door krachtigen 
welsprekendheid nog sterker te willen doen 
uitblinken, acht ik bij UHEg: niet nodig te zijn, 
die zo in persoon, als door veele andere 
rapporten, bekend en geinformeerd gewezen is 
hoedanig het in onze Streken is gesteld." 
Hoewel de burgemeester het niet nodig acht om 
de ramp 'te willen doen uitblinken', verwijst hij 
aansluitend, om toch de ernst van de toestand 
nog even te benadrukken, naar gehouden 
inzamelingen 'ten behoeve dier ingezetenen in 
dit district, welke door het water zo 
aanmerkelijk geleden hebben'.  
 
Dan komt hij tot een belangrijk punt van zijn 
betoog: de tegemoetkoming die de 'Minister van 
Financien' aan de benadeelden heeft gedaan en 
die bestaat uit het in vier opeenvolgende 
maandelijkse termijnen mogen voldoen van de 
Verponding. De burgemeester 'bekent 
vrijmoedig' dat deze maatregel getuigt van 
weinig begrip voor de 'Staat der belasting-
schuldigen'. Uitgebreid wijst hij er op, dat de 
ingezetenen ook moeten voldoen aan financiële 
verplichtingen, die nodig zijn 'tot 
instandhouding van Dijken, Sluizen en Molens'. 
Het is duidelijk dat Vonck in deze bijzondere 
situatie de grondbelasting ondergeschikt vindt 
aan 'plaatselijke belastingen, Dijkschotten, Sluis 
en Molengelden'. Want, zo betoogt hij, het niet 
kunnen betalen van deze lasten zou uiteindelijk 
leiden tot totaal verval van dijken, sluizen en 
molens (en dus van de Alblasserwaard)!  
Hij voegt er handig aan toe: "Dit twijffel ik ook 
geensinds, of zal onmiddellijk door UHEg: 
worden ingestemd."  
  De burgemeester uit daarop het vermoeden,  
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dat de karige tegemoetkoming de minister is 
ingegeven door de opmerking, dat het jaar 1815 
voor de 'bouwlieden' een zeer goed jaar is 
geweest, zodat die de belasting nu best kunnen 
betalen. Uit Vonck's repliek op die veronder-
stelde opmerking blijkt, hoe de gevolgen van 
een watersnood nog vele jaren doorwerken: 
"… dan men moet nog [= noch] kan deze 
opmerking (wellicht gemaakt door personen die 
met het locale even min, als met de gevolgen 
eener geduchte inundatie bekend zijn) niet 
anders dan als een zeer algemeene hypothese 
beschouwen. - hoeveelen zijn er niet, die nog 
zuchten onder den ramp van 1809, hoezeer was 
alles niet veragterd, zo door gemaakten 
schulden, als vermindering aan woningen en 
gebouwen; en daar dezen ramp (8) niet kon 
worden voorzien, was men dus slechts bedacht 
om die meerdere inkomsten op zoodanige wijze 
te besteden als de gedane schade enigsinds kon 
herstellen. - met een woord - geld  van het 
vorige jaar heeft men niet, en nu, daar men de 
verwachte inkomsten derft, zouw het eene 
weldaad wezen even zo belangrijk voor het Rijk 
als voor de individu's welke daarin zouden 
delen, wanneer de verponding zo niet geheel 
geremitteerd, ten minste zijn deszelfs 
invordering tot na den aanstaanden winter 
gesurcheerd wordt."  
 Samengevat: omdat de ramp van 1816 niet was 
te voorzien, zijn de goede resultaten van 1815 
gebruikt in de nasleep van de overstroming van 
zes (!) jaar eerder. 
 
Direct aansluitend stelt Vonck, dat ook het rijk 
er belang bij heeft om de belasting kwijt te 
schelden of de heffing daarvan uit te stellen. Om 
te benadrukken dat hij niet alleen staat in deze 
opvatting, verwijst hij naar de steun aan de Al-
blasserwaard  na voorgaande overstromingen: 
"… immers welke aanmerkelijke Subsidien en 
remissien heeft de Alblasserwaard in de Jaren 
1741 en 1744 van het toenmalig Gouvernement 
niet genoten bij de alstoen plaats gehad 
hebbende overstromingen.  
 Ook destijds erkende men alzo het belangrijke 
om een zodanige Streek Lands te behouden door 
tegemoetkoming deszelfs ingezetenen in de 
plaats hebbende ramp en in uitgebreider Kring 
oordeelde men het ook even beter, een gedeelte 
op te offeren, om niet alles verloren te zien gaan. 
Dat heilzaam doel is bereikt; Wij zijn nog in 
staat gebleken, … [?] de lasten te kunnen 
opbrengen.  De overstroming van 1809 was 
zeker wederom een geduchte slag Dan ook  

 destijds verkreeg men remissies en nu, daar het 
op gronden steund dat den Zomerslagd dezes 
Jaars zwaarder treft dan eene overstroming, mag 
men dus ook niet denken dat niet wederom 
denzelfden bijstand zal worden verleend." 
 Samengevat: in het verleden vond de 
landelijke overheid het nodig om steun te 
verlenen, dus mag men het nu (nu het minstens 
zo erg is!) zéker verwachten.  
 
De brief vervolgt met een redenering over de 
onrechtvaardigheid van het heffen van 
grondlasten over 1816. De redenering komt wat 
geforceerd en onnodig ingewikkeld over, want 
herleid tot de kern, komt het neer op hetgeen 
Vonck al eerder in de brief aangaf:  
"… onmogelijkheid tot betaling der Grondlasten 
… door het gemis der inkomsten, alswaar op 
toch dergelijke belastingen zijn gebaseerd."  
De redenering overtuigt niet, mede doordat geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen fictieve 
(forfaitaire) opbrengst en werkelijke opbrengst.  
 
Hierna meldt de burgemeester, dat hij zijn plicht 
als ambtenaar heeft gedaan: hij heeft de 
ingezetenen geïnformeerd, hen aangespoord tot 
betaling, maar hen ook gewezen op de 
mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Hij 
constateert dat dit niet veel gevolgen heeft 
gehad, want men hoopt nog steeds op een 
algemeen uitstel en op een onderzoek naar de 
omstandigheden; een zeer groot gedeelte van de 
grondlasten is op de gehouden 'zitdag' dan ook 
onbetaald gebleven.  Vonck vervolgt:  
"Door dezen loop van zaken …. [?], vind ik mij 
gedrongen mijnen Wensch te voegen bij die van 
veele ingezetenen binnen deze Gemeente, dat 
het UHEg gunstig behagen mogt deszelfs 
intercessie aan te wenden ten einde vooralsnog 
geene Operatien door den ontvanger binnen de 
Gemeente worden gedirigeerd."  
Men is duidelijk beducht voor de maatregelen 
die de belastingontvanger in de gemeente zou 
kunnen nemen! Terecht, want tot mogelijke 
'Operatien' behoort ook: militair ingrijpen!  
 
Eliza Vonck besluit zijn brief met het verzoek 
om hem schriftelijke te bevestigen, dat in deze 
uitzonderlijke situatie bezwaar- of verzoek-
schriften door de partijen zelf mogen worden 
ingestuurd, zonder inschakeling van een 
'Solliciteur' (= advocaat). De vrees voor (zeker 
onder de heersende omstandigheden) 
onbetaalbare advocaatkosten, is namelijk een  
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tweede reden waarom tot dan toe niemand 
verzoeken tot uitstel of vrijstelling heeft gedaan.  
 
5. De grondlasten over 1816 
In deze paragraaf wordt samengevat hoe de 
voldoening van de grondlasten over 1816 verder 
verloopt, voor zover dat uit het Streefkerkse 
archief blijkt.  
 
Ruimschoots vóór juli 1816 geeft de minister 
van financiën toestemming om de grondlasten in 
vier termijnen te voldoen. Op 25 juli moet 4/9 
deel van het totale bedrag op de zittingsdag van 
de ontvanger voldaan worden, maar vrijwel 
niemand geeft gehoor aan de oproep.  
Binnen twee weken na indiening van het 
rekwest, op 29 juli, neemt de koning een besluit 
in deze zaak. Het besluit behelst waarschijnlijk 
de opdracht om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om kwijtschelding, 
vermindering en/of uitstel van betaling te 
verlenen aan de eigenaren of vruchtgebruikers 
van getroffen landerijen. De minister van 
financiën stuurt het besluit op 12 augustus door 
naar de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  

 en geeft op diezelfde dag opdracht aan de 
belastingontvangers om lijsten te maken van de 
getroffen 'Contribuabelen'. Een Statencommissie 
en de gouverneur bezoeken op 24 november 
Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Vijf 
Heerenlanden en Gorinchem om de toestand op 
te nemen. In de Statenvergadering van vrijdag 3 
januari 1817 worden alle betreffende stukken en 
'ingekomen reclamatien, zo van individueele 
personen als van geheele gemeenten' besproken. 
De vergadering besluit om '… aan de 
onderscheidene Ingelanden in de Alblasser en 
Krimpenerwaard, in de Vijf Heren Landen, en 
den Banne van Gorinchem respectivelijk de 
moderatien en remissien wegens de belasting op 
de ongebouwde Eijgendommen over den Jare 
1816 te verlenen, welke in het daarvan 
opgemaakte register onder de volgende 
Nummers zijn vermeld, als voor: De Ingelanden 
van de gemeente Streefkerk' onder No 834 …'  
Bij het Verbaal van de Statenvergadering is een 
kopie gevoegd van het Streefkerkse deel van het 
bedoelde Register.  
Met enig voorbehoud (de kopie kan als model 
bedoeld zijn) kunnen we daaruit concluderen,  

 

 
 
 

 
 

 

De uitwatering van de polder 
Streefkerk (situatie 1832).  
De grijze rechthoek linksboven is 
de 'Hooge boezem' (grenzend aan 
Lekdijk en Zijdeweg). Boven, in 
het midden van de hoge boezem, 
de sluis die bij lage rivier-
waterstand het water uit de hoge 
boezem op de rivier loost.  
 De driehoek in het midden 
vormt samen met de langwerpige 
grijze stroken (langs Tiendweg en 
naar het zuiden) de Lage boezem.  
 De bemaling is getrapt: de 
Achtkante Molen, de Kleine 
Molen (beide aan de Tiendweg) 
en de Oude Weteringsche Molen 
(onderaan) brengen het water in 
de lage boezem. De twee 'Hooge 
molens' (Hoge Tiendwegmolen en 
Sluismolen) voeren het water op 
naar de hoge boezem. In 1816 
stond het rivierwater vaak hoger 
dan het water in de hoge boezem, 
zodat deze het water niet kon 
lozen. Via de kaden lekte veel 
boezemwater terug in de polder.  
(kadastrale kaart sectie A, ged.) 
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dat voor Streefkerk besloten is tot 'Geheele 
remissie der belasting op de ongebouwde 
Eijgendommen over het Dienstjaar 1816' voor 
alle grondeigenaren. 
  Wat iedereen hoopte en eigenlijk ook ver-
wachtte, lijkt nu werkelijkheid: de grondlasten 
over 1816 hoeven niet betaald te worden. Het 
dossier lijkt gesloten te kunnen worden. Lijkt!  
 
Op 20 augustus 1817 stuurt de gouverneur van 
Zuid - Holland, een mededeling 'Aan de 
Schouten en Gemeente Raden van de vijf heeren 
landen, Alblasserwaard en Krimpenerwaard'.  
De volledige tekst luidt:  
"Ik heb de eer UEd, bij deze, kennis te geven, 
dat de Heer Minister van Financien mij onderrigt 
heeft, dat de staat van het fonds, uit hetwelk die 
gene worden geholpen, die, door onvoorziene 
rampen, geen inkomen van hunne landerijen 
hebben genoten, niet heeft toegelaten, de volle 
som toeteleggen, op welke de Heeren 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland begrepen 
hebben, dat sommige Eigenaren van landerijen 
in Uwe Gemeente, die, door het ongunstige 
jaargetijde, in het voorleden jaar, zoo veel 
hebben geleden, aanspraak konden maken, maar 
dat alles is gebracht op één vijfde dier som: de 
opgemaakte staten worden aan de Ontvangers 
gezonden ten einde die gelden aan de daartoe 
geregtigd verklaarden zouden worden verstrekt.  
Door de bepalingen, welke, ten gevolge van 
Zijner Majesteits eindelijke beslissing, gemaakt 
zijn, vervallen, alsnu, mede de uitstellingen van 
betaling, welke door mij waren verleend, en ik 
vinde mij dus verpligt UEd. aan te bevelen 
Uwen invloed te gebruiken, ten einde door ieder 
zijn verschuldigde aan 's lands schatkist, zonder 
verder verwijl, worde voldaan." 
 
Dus: jammer, maar de pot is leeg, je krijgt 
slechts twintig procent van de toegezegde 
korting! En of je maar gelijk wilt betalen!  
 
Voor belastingontvanger de Blank rest nu de 
ondankbare taak om alsnog de grondlasten 'met  
aftrek van de Remissie of vermindering' over 
1816 te innen. Tot drie keer toe belegt hij een 
zitdag. Per 'Notificatie' van 26 augustus  kondigt 

 hij een zitdag op vrijdag de 29ste aan. (Let wel: 
negen dagen na de mededeling dat de gehele 
kwijtschelding niet doorgaat!).  
 De volgende zitdag is op woensdag 24 
september; in een 'Publicatie' van 7 september 
roept de Blank de belastingplichtigen op 'om op 
Woensdag den 24 Deezer Maand - te 
compareren in den Regthûijze dezer gemeente - 
ten einde het aan hûn toekomende 1/5 gedeelte 
te ontvangen, en de nog verschuldigde gedeelte 
te voldoen.'  
Met een 'Kennisgeving' doet de Blank op 4 
oktober alle betrokkenen weten, dat donderdag 
de negende oktober van 's morgens 9 uur tot 's 
middags 4 uur in het Regthuijs de zitdag zal 
worden gehouden. 
  In alle drie aankondigingen wordt, steeds in 
andere bewoordingen, gedreigd met dwang-
maatregelen. In augustus zal de ontvanger de 
belastingschuldige die in gebreke blijft '… 
moeten vervolgen volgens orders - en Wette 
dien hem gegeven zijn.'  
In september dreigt hij zelfs met onmiddellijk 
ingrijpen van het leger: '… zijnde hij anders in 
de onaangename Noodzakelijkheid gebragt door 
militaire inlegering [?] dezelven daartoe te 
noodzaken, waar mede hij als dadelijk een 
aanvang zou moeten maken.' 
In oktober is de toon iets minder dreigend:  
'… vermaanende alle die in de termen vallende 
Belasting Schuldigen aan hunne verplichting van 
betalen te voldoen zullende hij anders bij 
gebreke van dien dadelijk tot de gewone 
vervolgingen overgaan.' 
 
Het heeft er alle schijn van, dat uiteindelijk 
iedereen aan zijn verplichtingen heeft voldaan, 
want het Streefkerkse archief meldt niets meer 
over de inning van de grondlasten van 1816, laat 
staan over een militair optreden. De polder-
bewoners schikken zich blijkbaar in het 
onvermijdelijke.  
 
In de jaren na 1816 en 1817 probeert men 
langzaam weer overeind te krabbelen. Dat 
proces is beslist nog niet voltooid als in 1820 de 
dijken breken …  

 

 
(1) Als artikelenserie in enkele streekbladen gepubliceerd, in 1954 gebundeld. Een tweede druk ver-   
  scheen in 1977, uitgegeven door J.P. van den Tol te Dordrecht. De tweede druk is voor dit artikel  
  geraadpleegd. 
(2) De Dordtsche Courant gebruikt deze uitdrukking onder andere (op 28 nov. 1816) in de vermelding  
  van een inzameling in Goes 'ten behoeve van de ongelukkige ingezetenen door den watersnood in  
  Gelderland en Zuid-Holland'. 
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(3) Ook nu nog een niet ongebruikelijke interpretatie 
(4) 'Zomerslagd' is misschien een door Vonck voor de ongebruikelijke situatie verzonnen woord;  
  'slagd' zou 'slacht' (of 'slachting') kunnen betekenen. Minder waarschijnlijk: 'slag' (zoals in 'een  
  zware slag').  
(5) Archief: DIEP Dordrecht; toegangsnummer 792; inventarisnummer 849: "Stukken betreffende het  
  verzoek van het polderbestuur van Streefkerk aan de Koning om  vrijstelling van betaling van  
  grondlasten wegens wateroverlast (1816-1817)".  De stukken zijn  voornamelijk concepten/afschrif- 
  ten van brieven, geschreven door Eliza Vonck, burgemeester en polderschout.  
(6) Ongedateerde kopie van het verzoekschrift aan de Koning;  archief: DIEP Dordrecht;  toegangs- 
  nummer 792; inventarisnummer 850:  "Stukken betreffende de vermindering van grondlasten en  
  uitstel van betaling daarvan voor de gemeenten in de Alblasserwaard wegens de overstroming van  
  1820" 
(7)  In de citaten zijn onleesbare woorden voorzien van, of vervangen door de aanduiding [?].  
 (8) bedoeld is de ramp van 1816 
 

 

Enkele hierboven voorkomende ambtelijke (van het Frans afgeleide) begrippen uit de 

negentiende eeuw 
 

appuieren = ondersteunen  
compareren = verschijnen 
disponeren = beschikken  
intercessie = bemiddeling, tussenkomst  
missive = ambtelijke brief  
moderatien = verzachting (vermindering) 
reclamatien = bezwaarschriften  

 remissie = vermindering, kwijtschelding  
remitteren = verminderen, kwijtschelden  
source = bron 
surcheren = uitstellen  
surcheance = uitstel, surseance  
 
UHEg: = Uw Hoogedelgestrenge  

——·—— 
 
 

WIE KENT ZE NOG? (1) 
 

Piet van Hulst attendeerde ons erop (waarvoor hartelijk dank!), dat de foto van accordeon-
vereniging 'Con Brio' met alle namen afgedrukt is op blz.40 in zijn boekje Streefkerk in Woord 
en Beeld II. Helaas zijn er tot nu toe geen reacties op de andere foto's in het januarinummer.  

In deze aflevering tonen we een archieffoto van de vrijwillige brandweer in Groot-Ammers.  
Wie kan vertellen in welk jaar en bij welke gelegenheid de foto is gemaakt? Herkent u één of 
meer personen? De kwaliteit van de foto laat jammer genoeg te wensen over, maar misschien 

heeft u een betere afdruk. In dat geval zouden wij heel graag de foto scannen!  
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Een lange ambtelijke carriere en van nieuwe dingen die niet nieuw zijn 
 

Marianne Wittebol interviewt Arie E. Versluis 

Een ander gesprek 
Eigenlijk begon het interview met Arie Versluis 
om zoveel mogelijk informatie over de tijd van 
het Burgerlijk Armbestuur te verzamelen. Het 
was helemaal niet de bedoeling om het gesprek 
met hem weer te geven in By Clockgeluy, maar 
om op te slaan bij de werkgroep 'Liesveldse 
verhalen'. Gaandeweg het eerste gesprek 
ontstond de gedachte dat deze lange ambtelijke 
carrière in Nieuwpoort, verteld met veel liefde 
en passie voor het oude ambtelijke vakman-
schap, een stuk in By Clockgeluy zeker waard 
was. Ook al omdat de 'nieuwe dingen' van nu 
eigenlijk al heel lang blijken te bestaan. Zoals de 
ambtelijke samenwerking tussen gemeenten.  
 
De hele organisatie doorlopen 
Arie Versluis was de laatste gemeentesecretaris 
van de zelfstandige gemeenten Nieuwpoort, 
Langerak en Groot-Ammers. Hij begon, 16 jaar 
oud, op 1 maart 1954 als leerling-ambtenaar bij 
die gemeenten. Daarvoor was hij zeven maanden 
volontair in Goudriaan en Ottoland geweest. Hij 
begon daar met een zogenaamd 'schrijfloon' van 
f 30,- per gemeente per maand. Een 'geweldig' 
bedrag. Tot kort daarvoor moest een volontair 
aan de gemeente betalen: het werd gezien als 
een praktijkopleiding tot ambtenaar. 
In 1954 begon Arie ook als manusje van alles in 
Nieuwpoort en hij beëindigde zijn ambtelijke 
carrière in 1995 als gemeentesecretaris van 
Liesveld. 
 
Gemeentelijke samenwerking  
Gemeentelijke samenwerking op het platteland 
De gemeenten Nieuwpoort, Langerak en Groot-
Ammers hadden tot aan de herindeling, waaruit 
met de gemeente Streefkerk de gemeente 
Liesveld ontstond, één burgemeester, één 
ambtelijke organisatie en één gemeente-
secretaris.  
 Dit was een situatie die in het landelijk gebied 
veel voorkwam. In de regio had je ook nog de 
combinaties Ameide/Tienhoven, Meerkerk/ 
Nieuwland/Leerbroek, Molenaarsgraaf/ 
Brandwijk/Wijngaarden, Bleskensgraaf met 
Oud-Alblas en Schelluinen met Arkel.  
 Deze constructies waren ondermeer bedoeld 
om de burgemeester een volwaardige baan te 
bezorgen. En om de ambtelijke 'organisatie' 
professioneler in te richten dan anders in een 
kleine gemeente mogelijk was. Die situatie heeft 
zeker honderd jaar bestaan. 

  De gemeenten hadden hun eigen gemeente-
raad, hun eigen college van B&W en hun eigen 
gemeentehuis. De gemeentehuizen van Groot-
Ammers en Langerak werden alleen gebruikt 
voor gemeenteraadsvergaderingen, college-
vergaderingen en huwelijken. Het 'werkhuis' was 
het stadhuis van Nieuwpoort. Maar hHet bleven 
zelfstandige gemeenten en de ambtenaren 
werkten altijd met drie verschillende 
briefhoofden.  
 

 
Arie Versluis onder de slingers tijdens zijn laatste 

werkdag in 1995 
 

 

Herindeling 
Arie stelt, dat er maar weinig gemeenten zijn die 
zichzelf willen opheffen. De herindeling, 
waarbij de gemeente Liesveld ontstond, is een 
langdurig proces geweest. Vanaf eind zeventiger 
jaren werd de discussie daarover gevoerd. Er 
was veel verzet en er werd druk gelobbyd in Den 
Haag en met bussen naar Den Haag getrokken. 
De herindeling kreeg in 1986 haar beslag. 
 Bij samenwerking en herindeling moet de wil 
aanwezig zijn om tot samenwerking te komen. 
Er moet gekeken kunnen worden naar wat de 
samenwerkende gemeenten bindt. En zeker niet 
alleen maar binnenhalen wat voor jou gemeente 
voordelig is, aldus de voormalige gemeente-
secretaris. 
 
Carrière 
Als manusje van alles mocht Arie al snel het 
loket bedienen. Hij haalde onder andere de akte 
gemeenteadministratie aan de bestuursschool en 
kon doorgroeien naar functies in de financieel-
economische hoek.  
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Vijftiger jaren 
De situatie was in de vijftiger jaren wezenlijk 
anders dan nu. Toen Arie in Nieuwpoort startte, 
waren er naast de gemeentesecretaris vier 
ambtenaren voor alle drie de gemeenten samen. 
Een systeem waarbij sprake was van eerste, 
tweede, derde en vierde (en vijfde) ambtenaar. 
De eerste ambtenaar deed altijd financiën, de 
tweede assisteerde daarbij en verrichte de 
algemene bestuurlijke werkzaamheden. De 
derde deed meestal bevolkingszaken en 
vergunningen, de vierde was de typist. En als je 
dat goed deed, mocht je geleidelijk aan ook het 
loket bemensen, om bijvoorbeeld de opgaven 
van de slager over het slachten te registreren en 
verdere eenvoudige handelingen te verrichten. 
 Bij goed functioneren schoof je dan geleidelijk 
op als een andere ambtenaar de gemeente 
verliet. De bevordering was geen automatisme: 
je moest wel bevallen. En je diploma’s aan de 
bestuursschool halen, dat betekende studeren in 
de avonduren. Heel anders dan nu, zo stelt Arie, 
want later waren de lessen overdag. Voor die 
lessen en het voorbereiden op het examen krijgt 
men verlof. Dat betekende voor een leiding-
gevende dat je er rekening mee moet houden dat 
er altijd wel iemand weg was.  
  We keren terug naar de vijftiger jaren. Als de 
functie die boven je zat vrijkwam en je kreeg de 
functie niet, dan wist je: ik kan beter mijn biezen 
pakken. Ambtenaren waren in die tijd niet zo 
trekkerig, bovendien was Nieuwpoort extra 
aantrekkelijk, omdat ambtenaren in dienst waren 
van drie gemeenten ('cumulatiegemeenten') en 
de salarissen hoger waren dan in andere kleine 
zelfstandige gemeenten. 
 Bij sollicitaties werd niet gezocht naar 
academici, maar naar vakmensen. Mensen die de 
vakdiploma’s op de bestuursschool hadden 
behaald. En die daardoor wisten hoe het bij 
gemeenten zat, aan welke wetten en regels 
moest worden voldaan 
 
Zestiger jaren en zeventiger jaren 
In de zestiger jaren is afgestapt van het systeem 
met eerste, tweede, et cetera ambtenaar. Er 
kwam een organogram en de functies werden 
ingedeeld naar (hoofd)commies, adjunct 
commiezen en (hoofd)klerken. Het aantal taken 
van gemeenten nam toe: de algemene 
bijstandswet, het kleuteronderwijs, sterke groei 
van de woningbouw tijdens de wederopbouw 
met de noodzaak stedenbouwkundige plannen te 
maken en bestemmingsplannen die eens in de 
tien jaar moesten worden herzien (iets dat in de  

 kleinere gemeenten, volgens Arie zelden van de 
grond kwam ). Door al die extra taken waren 
ermeer handen nodig en groeide de ambtelijke 
organisatie. Tot aan de herindeling in 1986 nam 
het aantal ambtenaren toe van vijf aan het begin 
van de vijftiger jaren naar circa twintig in 1986. 
Na de herindeling met Streefkerk erbij, waren er 
zo’n dertig ambtenaren.  
 Voor de herindeling bestond de organisatie uit 
twee hoofdafdelingen: 'algemene zaken' en de 
afdeling 'financiën, welzijn en onderwijs'. 
'Burgerzaken' viel onder 'algemene zaken'.  
 Voor de (steden)bouwkundige taken werd 
gezamenlijk een bureau ingehuurd, maar later 
hebben (heeft) de gemeente(n) de taken deels 
weer op zich genomen, inclusief bouw- en 
woningtoezicht (vroeger de 'bouwpolitie' 
genoemd). Daarvoor is een gemeenschappelijke 
regeling aangegaan waar de gemeenten  
Goudriaan en Ottoland zich later bij aansloten. 
 
Overdag in de keuken en ’s avonds in de etalage 
Arie woonde al die jaren (tot 1987) in Ameide. 
Hoewel voor gemeentesecretarissen eigenlijk 
gold, dat zij moeten wonen in de gemeente waar 
zij werken, mocht Arie in Ameide blijven 
wonen. Op die manier kon hij zijn bestuurlijke 
activiteiten voor het CDA in Ameide 
voortzetten. Hij heeft daar in de gemeenteraad 
gezeten, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. 
De combinatie van het bestuurlijke en 
ambtelijke werk was wat Arie betreft uniek: 
'overdag stond hij in de keuken en ’s avonds in 
de etalage'. 
 
Cultuurverschillen 
Als ambtenaar, werkzaam voor drie gemeenten, 
moest altijd goed rekening gehouden worden 
met de (soms grote) cultuurverschillen. Arie 
omschrijft die verschillen zo: 
Nieuwpoort was een echt koopmansstadje, 
kleinschalig en besluiten kwamen gemakkelijk 
tot stand. Langerak was wat volgzaam en volgde 
vrijwel altijd Nieuwpoort. Samenwerking 
bestond er op vele terreinen tussen Langerak en 
Nieuwpoort: bijna alle verenigingen waren 
gezamenlijk.  
 Groot-Ammers was de 'Big Business', daar trof 
je veel ondernemers en een zakelijker insteek. 
Besluiten werden ook sneller genomen. Ammers 
voelde zich wel een beetje verheven boven die 
Nieuwpoorters en Langerakkers. Langerak was 
maar een boerenplaatsje in hun ogen en 
Nieuwpoort had wat lompen– en  ijzerhandel. 
Vooral het 'Groot'  van  Groot - Ammers  werd 
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benadrukt. Na de oorlog was Mourik flink 
gegroeid en daar waren ze trots op En toch 
voelde Groot-Ammers zich als grootste 
gemeente van de drie wat achtergesteld, omdat 
zij de grootste waren en het gemeentehuis in de 
kleinste stond.  
 Het was gebruik om een besluit dat in alle drie 
de gemeenten genomen moest worden, aan de 
orde te stellen in de eerstvolgende B&W. Als dat 
Langerak was, dan vroegen ze altijd wat 
Nieuwpoort had besloten. Als dat besluit er nog 
niet was, dan werd gesteld: laat eerst 
Nieuwpoort maar beslissen. Besluiten die in alle 
drie de gemeenten genomen moesten worden, 
vroegen zorgvuldige planning. Het was dan 
handiger die eerst in Groot-Ammers voor te 
leggen. Bij een andere volgorde kon G-A nog 
wel eens dwars gaan liggen, want die vonden het 
absoluut niet leuk, als Nieuwpoort en Langerak 
al besloten hadden en zij als derde aan bod 
kwamen. 
 De cultuurverschillen werken ook verder door 
tot op de dag van vandaag. De echte Nieuw-
poorters gaan echt geen boodschappen doen in 
G-A. En Arie en zijn vrouw kennen iemand die, 
toen de banken uit Nieuwpoort verdwenen, echt 
geen geld ging halen in G-A! 
 
Algemene werkcultuur 
We keren terug naar het ambtelijke vak. Arie is 
van mening dat tegenwoordig bij de overheid 
teveel van achter het bureau wordt gedaan. Als 
voorbeeld noemt hij de dijkverzwaring. Bij de 
afwerking van de dijk, zijn er bij Ameide en 
Tienhoven vernauwingen aangebracht met 
paaltjes. Een vrachtwagen kon er nauwelijks 
tussendoor. Dat kan niet anders dan vanachter 
het bureau zijn bedacht. De paaltjes zijn 
inmiddels ook weer weg. Arie: "Van die zotte 
dingen, kost handen met geld."  
Een ander voorbeeld: op de Zouwendijk, in de 
bocht van de wiel in Meerkerk, is een 
verkeersdrempel gelegd. Nutteloos aldus Arie, 
want in de bocht rij je geen tachtig.  
 Dat ging in het verleden anders. Arie neemt als 
voorbeeld het wegenonderhoudprogramma. 
Voordat besloten werd welke wegen de 
komende tijd een onderhoudsbeurt zouden 
ondergaan, kregen de betreffende ambtenaren 
opdracht eerst ter plekke de situatie op te nemen 
en niet zondermeer het programma domweg uit 

 te voeren. Want het kon best zijn, dat een straat 
die nog niet op de nominatie stond, wel 
onderhoud nodig had. 
Een andere doorn in zijn ambtelijke oog is, dat 
men tegenwoordig steeds vaker gemeenten als 
bedrijven ziet. Daardoor verdwijnt het besef, dat 
gemeenten met en voor mensen werken om in de 
samenleving voor die mensen noodzakelijke 
voorzieningen te realiseren.  
 
Een ander onderwerp dat ter sprake komt, is de 
jojo-beweging voor wat betreft het heen en weer 
schuiven van taken tussen gemeenten en rijk. 
Als het richting gemeenten ging, dan was dit 
meestal in een tijd dat het rijk moest bezuinigen. 
De gemeenten stonden dichter bij de burgers, 
aldus het rijk, en waren daardoor in staat die 
taak goedkoper uit te voeren en men paste 
daarom een zogenaamde efficiencykorting toe. 
Arie noemt het diefstal. 
Dan liepen de gemeentelijke uitvoeringen weer 
te ver uit elkaar en werd het weer teruggehaald 
naar het rijk. Dit gebeurde altijd als er een nieuw 
kabinet kwam, en er bezuinigd moest worden. 
Die jojo-beweging ziet hij nog niet veranderen! 

 
 
 
 
 
 

 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 2 November 1923  

 

 *Groot-Ammers, 2 Nov. Woensdag-

namiddag, omstreeks 4 ½ uur, sloeg het 

paard van den bakker van der Mijle te 

Streefkerk, in de Kerkstraat alhier op hol. 

Nadat het paard een eind de Kerkstraat 

was  ingehold, werd  het door den  venter 

J. van Buren tot staand gebracht. Onge-

lukken werden niet veroorzaakt. 

 — Door den autobusdienst-ondernemer L. 

Broer te Sliedrecht, welke den dienst 

onderhoud tusschen Groot-Ameers-Gorin- 

chem, is dezer dagen een nieuwe autobus 

in dienst gesteld. 

  Afwerking en inrichting doet den ver-

vaardiger, den heer H. Bouter, wagen-

maker alhier, alle eer aan.  

 — Een varken, wegende pl.m. 75 K.G., 

eigenaars Gebrs. Borsje alhier, lag heden 

dood  in  het hok.  Onder politie - toezicht 

is het dier begraven. 
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Een resolutiekaart van de Rivier de Lek bij Nieuwpoort 
 

'Kaart van de Rivier De Lek bij en omtrent Schoonhoven' 
 

In 2011 dook een zeldzame gedrukte kaart uit 1771 op van de rivier De Lek met daarop 
afgebeeld de steden Nieuwpoort en Schoonhoven. In dit artikel geven wij u enige informatie 

over deze kaart, aangevuld met een beknopt overzicht van de opdrachtgever en graveur. 
door R. Westdijk 

 
 

 
 
 

Resolutie van 31 augustus 1771 
De kaart maakte deel uit van een rapport van 
Christiaan Brunings (1736 – 1805) over de 
gesteldheid van de rivier De Lek bij 
Schoonhoven. Het betreft een zogenaamde 
resolutiekaart. Dit betekent dat de kaart 
behoorde bij een gedrukte besluitvorming van 
de Staten van Holland. 
 
Beschrijving van de kaart 
In het kaartbeeld staan de windrichtingen aan 
de randen weergegeven, met het Noorden 
bovenaan. De kaart heeft een hoogte van 31,0 
cm en een breedte van 40,0 cm. Van zowel 
Nieuwpoort als Schoonhoven staat een deel 
van de vestingplattegrond op de kaart 
weergegeven.  In  de titelcartouche,  linksonder  

 in het kaartbeeld staat:  
KAART VAN DE | RIVIER DE LEK, | by en 
omtrent SCHOONHOVEN, | met eenige 
projecten tot Verbetering der | Riviere in’t 
algemeen ten aanzien der | Scheepvaart en de 
Haven der | Gemelde stad in’t bijzonder 
 
De kaart is een kopergravure, gegraveerd door 
L. Schenk Jansz. in 1771 en gedrukt door de 
Landsdrukkerij in Den Haag.  
Linksonder staat de naam van de graveur, 
inclusief een jaartal.  
Linksboven in het kaartbeeld staat 'Resol.tie 31 
Aug:1771'  
Rechtsboven in het kaartbeeld staat een 
schaalstok 'Schaale van Een Hondert en Vijftig 
Rhijnlandsche Roeden = 114 mm' 

 



By Clockgeluy  By Clockgeluy 

 

 

 
pag.18  14e jaargang nr.2; september 2012 

 

De opdrachtgever: Christiaan Brunings 
De uit Duitsland afkomstige Brunings (1736 – 
1805)  had geen technische of landmeetkundige 
opleiding genoten, maar is rond 1760 door 
wederzijdse familierelaties in contact gekomen 
met Jan Noppen, de toenmalige toeziener van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met zijn 
benoeming als toeziener van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland te 
Zwanenburg, volgde Christiaan Brunings in 
1765 Jan Noppen op.  
 

 
Stippelets van Christiaan Brunings uit 1798 naar een 
tekening van J.F. Eick  
(bron: Collectie Rijksmuseum, Amsterdam) 
 

Drie jaar later, in 1768, volgde Brunings Johan 
Lulofs (1711–1768) op als Inspecteur-generaal 
van de Hollandse Waterstaatsdienst. Na 
bemiddeling door onder meer de Rijnlandse 
Hoogheemraad Van den Boetzelaar, had Lulofs 
zelf Brunings als zijn opvolger aangewezen.  
Waar Johan Lulofs vooral bezig is geweest met 
de ontwikkeling van omvangrijke reddings-
plannen voor de Hollandse Waterstaat, heeft 
Brunings zijn ambtstermijn voornamelijk met de 
  

 praktische uitvoering ervan ingevuld. Zijn 
functie als Rijnlands toeziener te Zwanenburg 
bleef Brunings ook na 1768 uitoefenen. 
Christiaan Brunings voerde de schaalvergroting 
in bij de Hollandse waterstaatsdienst, waarbij 
naast de kust- en dijkzorg er ook meer werd 
gedaan aan algemene waterstaatszorg. Dit 
resulteerde in initiatieven die betrekking hadden 
op de vormgeving van, onder andere, 
nieuwepolders.  In  feite  is  de  Hollandse  
waterstaats- dienst de voorloper van de in 1798 
opgerichte Rijkswaterstaat  
 

Landmeter Melchior Bolstra (1703–1776) 
Op 1 oktober 1731 werd de uit Friesland 
afkomstige Melchior Bolstra benoemd als 
landmeter van Rijnland alwaar hij Cornelis 
Velsen opvolgde. Hij stond bekend als een zeer 
ervaren waterbouwkundige, die nauwkeurige 
rivierkaarten vervaardigde. Kort voor 9 
november 1776 is hij overleden, want op 9 
november 1776 werd Klaas Vis als landmeter 
van Rijnland aangesteld, in plaats van de 
overleden Melchior Bolstra. Deze fraaie 
resolutiekaart behoort ook tot het werk van 
Melchior Bolstra. 
 

De graveur Leonardus  Schenk Jansz. 
De graveur van deze zeldzame kaart van de 
rivier De Lek is Leonardus Schenk Jansz. 
(1732–1800). Als graveur werkte hij voor 
diverse uitgevers in Den Haag en Amsterdam. 
Leonardus Schenk Jansz. is vooral bekend door 
het graveren van resolutiekaarten voor de Staten 
van Holland, waarbij de nadruk op  rivierkaarten 
lag.  

 
Bronnen: 

Tooley’s Dictionary of Mapmakers;  
  R.V. Tooley, P.563 

In een opslag van het oog; Paul van den Brink, 
P. 138, 139,140,141,191,  236,237 

Biografisch Woordenboek der Nederlanden;  
  Van der Aa, P. 806, 807 

Repertorium van Nederlandse kaartmakers   
  1500-1900; M.Donkersloot-De Vrij, P. 177 

  Website Collectie Rijksmuseum, Amsterdam 
 
 
 

WIE KENT ZE NOG? (2) 
Onlangs kregen wij een 'Ode aan Streefkerk' met de vraag of wij weten wie de dichter is. 
Dat weten we niet, maar hierbij leggen we de vraag voor aan de lezers van By Clockgeluy. 

Als de Streefkerkse dichter nog leeft, moet hij of zij inmiddels op hoge leeftijd zijn, want 
hij/zij heeft Ties Holleman, smid Aaigie Stam en kooiker Jan Wink nog gekend. Duidelijk is, dat 

de tekst gemaakt is op de melodie waarop Wim Sonneveld het mooie lied Het Dorp zong.  
Weet of vermoedt U wie de dichter is of voor welke gelegenheid de ode geschreven is? Bent U 

misschien zelf de tekstdichter? Laat het ons weten, daarmee doet U niet alleen ons, maar ook de 
oorspronkelijke vraagstellers een groot plezier! 
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ODE AAN STREEFKERK 
 

Ik denk zo dikwijls, met veel vreugd 
terug aan het dorpje uit mijn jeugd. 
En aan mijn ouderlijke stee. 
De lintbebouwing langs de dijk, 
De kerk die boven alles prijkt. 
Wat leefden wij daar heel tevree. 
 
Ik hoor als ik mijn ogen sluit 
nog steeds het vrolijke geluid 
als het muziekkorps concerteerde. 
Ik zie ons zwemmen in de Lek 
wel wat gevaarlijk, maar ’t is te gek 
dat je het daar toch heel snel leerde.  
 
En langs de Kerkstraat naar beneden 
zie ik nog steeds die oude huizen staan. 
Het ijs waarop we ’s winters reden. 
En in de buurt de tennisbaan.  
 
De winkeliers, groot in getal 
verkochten drop en kauwgombal. 
aan alle kind’ren uit de buurt 
En nog geen duppie als bezit 
was ruim voldoende voor zwart-wit 
dat prikkelend je tanden schuurt. 
 
Ach, de herinnering is mooi 
aan mijn Streefkerk in lentetooi 
 

 de bonte bloemen in de bermen, 
en als het stormde werd je bang 
voor ’t hoge water, maar niet lang 
omdat de dijk je zou beschermen. 
 
Maar langzaamaan begon ’t te dagen 
dat j’ aan dijkverzwaring niet ontkwam. 
En ook al lokte dat tot vragen 
ben ‘k blij dat men dat besluit toen nam. 
 
Als ik aan die vroeg’re mensen denk, 
hun doen en laten aandacht schenk, 
zal ik die beelden nooit vergeten. 
Ik zie de kinderen uit mijn klas. 
weet nog hoe de juf of meester was. 
Ik heb er zes jaar lang gezeten. 
 
En Jantje Wink zijn eendenkooi, 
O mensen wat was het daar mooi. 
Idyllisch en zo groen en rustig. 
Ik denk aan onze Aaigie Stam. 
Natuurlijk aan Ties Holleman. 
En O.K.K. dat speelde lustig. 
 
Ach ja, Streefkerk blijft me bekoren 
die dijk, die over het dorpje waakt, 
die plek waar ik ooit werd geboren, 
het heeft mijn leven rijk gemaakt. 
 

 
 

En langs de Kerkstraat naar beneden, zie ik nog steeds die oude huizen staan …              (foto: archief HKN)  
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Aanwinst van originele prent Hervormde Kerk Groot-Ammers uit 1724  
door Hans Keukelaar 

 

Begin december kreeg ik een mail van ons erelid Erik Kon dat er uit een particuliere verzameling  een 
originele prent met de afbeelding van de kerk van Groot-Ammers te koop was. In de 33 jaar dat onze 
vereniging bestaat, was dit nog nooit gebeurd. Hij adviseerde mij om deze unieke kans te grijpen. Na 
toestemming van het bestuur en dankzij de bemiddeling van Rinus Westdijk tussen verkoper en koper 
is deze prent in januari in ons bezit gekomen. Het bedrag dat hiervoor nodig was, is dankzij een 
bijdrage uit de kas en via sponsering door een aantal leden bij elkaar gebracht.  
Thans is de Historische Kring de trotse bezitter van deze tekening uit 1724, gemaakt door Jacobus 
Stellingwerf  (1667 – 1727). 
 

 
 

 

Stellingwerf trouwde twee keer. De eerste keer 
met Margarieta van Nierop, een weduwe uit 
Amstelveen. Zij had uit haar eerste huwelijk vijf 
kinderen. Zij overleed in 1711. Hij trouwde, 56 
jaar oud, voor de tweede keer met de 37-jarige 
Antonia Houbraken. Zij en haar vader tekenden, 
en zo ligt het voor de hand, dat haar man 
Jacobus, die geen opleiding tot tekenaar had 
gevolgd, ook in het tekenvak terecht kwam. Als 
tekenaar heeft hij twee opdrachtgevers gehad. 
Hij tekende in opdracht voor Matheus Brouërius 
van Nidek en Andries Schoemaker. 
Waarschijnlijk heeft hij ongeveer 2564 
tekeningen voor Brouërius gemaakt en dit in de 
korte tijd van 1722 tot zijn overlijden in 1727.  

 Brouërius verzamelde afbeeldingen en liet 
schetsen maken. Deze werden dan door 
Stellingwerf tot gelijkvormige tekeningen 
gemaakt. Meestal in het formaat van 145 bij 200 
mm. Onder de tekening staat altijd een 
onderschrift met een omschrijving van de 
voorstelling en daarachter (niet altijd) het jaartal 
van zijn voorbeeld. Geheel rechts signeerde hij 
met JSt. Hij kopieerde zijn voorbeelden vrij 
nauwkeurig, maar met weinig fantasie. Zijn 
tekeningen zijn in pen met Oost-Indische inkt 
uitgevoerd en altijd grijs gewassen. Hij gebruikt 
nooit kleuren.  

Bron: 
www.bertkolkman.nl/brouerius/stellingwrf.htm  
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In gesprek met een Poorter uit Langerak 
 

Jannie Kersbergen en  Joanne Plattel interviewen in 2002 de dan 81-jarige 
Willem Sterrenburg. Verslag: Kees Schep 

  

Als de deur open gaat, lijkt de tijd gestold. Open 
doet ie met een stralende aarzeling. Zijn ogen 
vol verwachting. Het haar net gekamd, schoenen 
aan. Kom binnen, zegt hij, ik woon hier al twaalf 
jaar alleen, kom binnen. 
Stoelen genoeg om te kiezen. We gaan aan tafel 
zitten. De grote plant moet maar even wijken. 
We moeten elkaar wel kunnen zien! 
 
Willem Sterrenburg, geboren op 26 december 
1921, was de tiende in het gezin van Cornelis 
Sterrenburg en Trijntje Blom. Later zijn er nog 
twee kinderen geboren. In het trouwboekje 
bekijken we de lijst van broers en zussen, 
geboren tussen 1905 en 1926. Van elf kinderen 
staat de naam vermeld; het eerste kind, een 
levenloos geboren dochter, staat er naamloos in. 
Niet alle kinderen zijn in Langerak geboren. De 
gemeente Leerbroek zien we ook in de lijst 
vermeld staan.  
 
Het staat allemaal in het trouwboekje dat uit de 
la te voorschijn komt. Het verleden komt daar-
mee weer boven. Namen van vader en moeder, 
grootouders, broers en zussen. En aan al die 
namen kleven verhalen. Verhalen die hij 
vertellen wil .... vroeger was het zo anders.  
We plussen en minnen en buigen ons over 
boekjes, foto's en verhalen. Over tijd en plaats. 
Verbazing soms, maar ook herkenning en dan: 
..... vroeger praatten ze over die dingen nooit  .... 

 Met het eerste kind in het gezin Sterrenburg is 
het mis gegaan in 1905, nu bijna honderd jaar 
geleden. Levenloos geboren. Ik weet niet of het 
wel opgeschreven is, zegt hij. Nu is hij de enige 
die nog leeft van het gezin. Hij vertelt: wij 
waren arme mensen. Vader  
had een stuk of vijf melkkoeien en werkte er los 
bij voor boeren in de omgeving. Wij als 
kinderen gingen na de lagere school zo gauw 
mogelijk ook bij een boer werken. Daar waren je 
ouders blij mee.  
Niet dat je zoveel verdiende, maar je had kost en 
inwoning, dat was al een verademing voor die 
mensen. Ik ben geboren in het huis waar nu 
Thijs Kentie woont, Lekdijk 13 in Langerak. 
Een klein huisje was dat toen.Wat denk je dat 
dat kostte? Zeshonderd gulden! Ja, daar zit je nu 
om te lachen, hè!  
 
Mijn zuster had suiker. Daar is ze ook aan 
doodgegaan. Dokter van Straten zei het nog: was 
het maar veertig jaar later, dan wisten we er wel 
wat voor. Nou overleeft ze het niet. 
Tegenwoordig zijn die middelen geheel anders. 
Één broer is elf jaar oud geworden, 
hersenvliesontsteking had hij. Een andere broer, 
Kors, is vierentwintig jaar oud overleden, zijn 
hart was te groot. Het gebeurde toen zo vaak dat 
kinderen jong stierven. Maar je praatte er niet 
over. Tegenwoordig praten ze veel meer over 
dat soort dingen. 

 

 

'k Had twee zusjes die Annigje 
heetten. De oudste werd twee 
jaar. Die heb ik niet lang 
gekenne. Ruim zes jaar later is 
de tweede Annigje geboren, ze 
was een leuke meid. Zij stierf 
in 1944, achttien jaar oud aan 
difterie. Er heerste toen een 
epidemie, ze rochelde zo, ik 
hoor het nog .... Toen gaf de 
dokter een spuit, daar kreeg ze 
een douw van. Ik heb er bij 
gestaan toen ze stierf. Ze gaf 
mij een hand en toen draaiden 
die ogen weg  ..... 

 

Nadat Willem Sterrenburg met 
boeren was gestopt, ging hij in 

Nieuwpoort wonen op het adres 
Bij de Waterschuur 12. 
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Dokter van Straten was van joodse afkomst, hij 
liep eerst met een ster. Maar dat werd te 
gevaarlijk natuurlijk. Toen ging ie weg. Er 
kwam een andere dokter voor in de plaats. Ik 
had die ziekte ook, de dokter wilde mij ook zo'n 
spuit geven. Maar dat wou ik niet hebben. Als je 
die spuit niet wil, ga je dood, zei die dokter. 
Maar ik ben goed bij mijn verstand, mijn zussie 
ging aan die spuit dood, dus ik wou echt niet. 
Dan moet je gorgeldrank halen, zei hij. 
Verdunnen moest ik dat drankje en er dan mee 
gorgelen ....  Ja, zo ben ik er af gekomen. Drie 
weken plat op bed. Ik was nog jong hoor, bij 
mijn vader en moeder thuis. Ach ik heb 
verschillende keren het bed moeten houden. Ik 
ben nog aan mijn hart geopereerd ook, maar dat 
was later.  
 
Al jong moest ik op het bouwland onkruid 
wieden en in het weiland stekels trekken. Daarna 
boerenknecht bij Hannes Roest. Een 
Langerakker was ik. Nou woon ik in de Poort. 
Langerak was gereformeerd toen. Als 
boerenknecht moest je zaterdags en zondags ook 
werken. 's Avonds was ik thuis. Ik was nogal 
makkelijk.  
  Mijn ouders sliepen in de bedstee en ik sliep 
boven. Mijn moeder, ik hoor het nog wel eens 
als ik droom, riep me 's morgens. Dan riep ik 
"ja". Mijn broer kwam er niet uit. Ik wel; zó van 
bed af, de dijk uitlopen naar de boer. Een hoop 
boeren hadden een knecht en een meid. 's 
Avonds maakten ze vaak kaas. Maar het was een 
leven van vroeg naar bed en vroeg op.  
 
Toen brak de oorlog uit. Ik ging naar een andere 
boer. Beste mensen waren dat. Ik ben er drie jaar 
gebleven. Daar heb ik het goed gehad. 
Doorlopend kwamen er mensen om eten te 
vragen. Er werd ook zwart gewerkt in die tijd. 
Ze karnden boter met de hand. En er werd 
gemolken. De boeren mochten zelf wel kaas en 
boter maken, maar er was geen stremsel. Ze 
rommelden ook maar wat. Er werd ook illegaal 
geslacht. En de boeren moesten natuurlijk ook 
wel melk en koeien leveren aan de Duitsers. 
 
Boeren en arbeiders waren het lagere volk. En er 
was een strenge scheiding tussen gereformeer-
den en hervormden. Dat kwam je overal tegen. 
Mijn voorgeslacht, die waren nog hervormd. 
Maar ze zijn er uitgegaan in 1835. Dat kwam 
door Gerrit Demper, die kwam ook hier uit de 
buurt. Die stapte eruit en nam een hele kliek 
mee. En toen was er de scheiding.  

 De Christelijke school van Langerak is van 
oorsprong een gereformeerde school. Alle 
hervormden zaten op de Openbare. Ook daar 
had je wel godsdienstonderwijs hoor, maar toen 
de gereformeerden eruit waren, is dat op een 
laag pitje gekomen. Maar Langerak heeft nog 
steeds een hervormde gemeente.  
 
Mijn vader is overleden 26 januari 1950. We 
trouwden 10 augustus 1950 in Lopik. Mijn 
vrouw kwam uit Willige-Langerak. We gingen 
wonen op Lekdijk 13, het huis van mijn ouders. 
Mijn moeder woonde bij ons in. Ook mijn 
jongere broer Teunis woonde nog thuis. Mijn 
moeder zorgde voor mijn broer. Boeren eten 
tussen de middag warm. Mijn broer was geen 
boer, maar schilder. Dan zorgde mijn moeder 's 
avonds voor zijn warme maaltijd.  
Na de oorlog heb ik eerst nog op de melk- 
fabriek Amilko in Schoonhoven gewerkt. Later 
werkte ik los bij de familie de Vries. Dat waren 
drie vrijgezelle broers met hun zus Betje. Ze 
boerden op een grote boerderij met twee 
daggelders en een meid ..... 
Daarnaast verpachtten ze nog een paar kleinere 
boerderijen. Met één van die pachtboerderijen, 
Lekdijk 43, wilden ze iets. Dat deelden ze mij in 
vertrouwen mee. Ze hadden iemand op het oog, 
die ze niet zinde. Dus ik zei: daar zou ik wel 
idee in hebben. Nou, vanavond hebben we de 
kachel aan, dan hoor je morgen wel, zeiden ze.  
De volgende morgen begon ik er zelf niet over, 
natuurlijk. Ineens zei één van de broers: we 
hebben het er gisteravond metelkaar over gehad, 
je moest vanavond maar eens komen. Nou, daar 
kwam het hele verhaal. Ze zouen er een nieuwe 
schuur bij bouwen. Ik kreeg een aparte afrit 
vanaf de Lekdijk. En dan kon ik dat pachten met 
acht bunder land er bij. 'k Had zelf ook nog een 
paar bunder van mijn ouders overgenomen. Ik 
zei: dat wil ik wel doen! Maar ik praatte er 
verder niet over. Zegt iemand tegen mij: ik heb 
gehoord dat jij van die 'de Vriezen' een boerderij 
gaat pachten. Maar ik dacht dat ze niet aan 
gerereformeerden verpachten zouen ...  
Zo ben ik dus boer geworden. 
 Mijn vrouw Mijntje heeft vroeger in haar jeugd 
TBC gehad. Hebben ze die ene long stilgelegd. 
Daar heeft ze altijd mee geleefd. Ik heb een goed 
huwelijk met 'r gehad. We hadden het allebei zo 
goed naar onze zin. We kregen vier kinderen. 
In het ziekenhuis is ze gestorven. Daar heb ik 
veel verdriet van. En nou woon ik in de Poort. 
En hier wil ik blijven. Ik ben Langerakker en ik 
woon in de Poort, zoals ze hier zeggen.  
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Langerak, Lekdijk 43 
De boerderij die  

Willem Sterrenburg 
pachtte van  

'die de Vriezen'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 28 januari 2006 is 
Willem Sterrenburg 
op 84-jarige leeftijd 

overleden. 
——·—— 

 
Stamreeks van Willem Sterrenburg 

door Margreet Budding 
 

Jos Hummelink maakte het hiernaast afgebeelde portret 
van zijn vroegere buurman Willem Sterrenburg. De 
schenking aan de HKN van deze fraaie tekening, is 
aanleiding om in de genealogiebijdrage de stamreeks 
van de geportretteerde op te nemen. Bovendien 
plaatsen we het (hierboven afgedrukte) verslag, dat 
Kees Schep maakte van het interview dat Jannie 
Kersbergen en Joanne Plattel hadden met Willem 
Sterrenburg. 
 

 
 
 
 
 

 
I  Peter Petersz Sterrenburg is geboren  
  omstreeks 1764 in Langerak. Peter is overle-
den op 18 september 1829 in Langerak, 
ongeveer 65 jaar oud.  
(Peter Sterrenburg is gedoopt 22 april 1764 te 
Langerak als zoon van Peter Sterrenburg en 
Niesje Krook. Bij doop staat aangetekend: 
Peeter Sterrenburg gewoont hebbende in de 
Vlist, moeder wed. Niesje Cornelis Krook, en 
aldaar bij ongeluk verdronken, staande als de 
vader Bastiaan Pieters Sterrenburg, voor 
desselfs overleden broeder. In de 
overlijdensakte zijn als ouders vermeld Teunis 
Sterrenburg en Niesje Rietveld.) 
Beroep: bouwman    
Peter trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op  
4 januari 1795 in Langerak met Gerrigje 
Rietveld, 23 jaar oud, nadat zij op 19 december 
1794 in Langerak in ondertrouw zijn gegaan. 
Gerrigje is geboren in Langerak, dochter van 
Jacob Rietveld en Cornelia Pieters Rozendaal. 
Zij is gedoopt op 18 augustus 1771 in Langerak.  

 Gerrigje is overleden op 17 juni 1843 in 
Langerak, 71 jaar oud.  
 
II Teunis Sterrenburg is geboren in Langerak.  
  Hij is gedoopt op 1 maart 1795 in Langerak. 
Teunis is overleden op 30 december 1863 in 
Langerak, 68 jaar oud. 
Beroepen:  schipper, bouwman, werkman    
Teunis trouwde, 23 jaar oud, op 18 december 
1818 in Langerak met Gerrigje Smit, 22 jaar 
oud. Gerrigje is geboren in Langerak, dochter 
van Kors Smit en Eigje Stout. Zij is gedoopt op  
1 mei 1796 in Langerak. Gerrigje is overleden 
op 27 februari 1872 in Langerak, 75 jaar oud. III
  Kors Sterrenburg is geboren op  
   10 november 1834 in Langerak. Kors is 
overleden op 15 november 1914 in Langerak, 80 
jaar oud. 
Beroepen:  werkman, bouwman   
Kors trouwde, 26 jaar oud, op 17 augustus 1861 
in Langerak met Barbera Blom, 18 jaar oud. 
Barbera is geboren op 18 november 1842 in  
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Langerak, dochter van Arie Blom en Johanna-
Dina Roest. Barbera is overleden op 26 
november 1920 in Langerak, 78 jaar oud. 
 
IV  Cornelis (Cors) Sterrenburg is geboren 
   op 13 oktober 1885 in Langerak. Cornelis is 
overleden op 26 januari 1950 in Langerak, 64 
jaar oud. 
Beroep: bouwman    
Cornelis trouwde, 19 jaar oud, op 10 november 
1904 in Langerak met Trijntje Blom, 17 jaar 
oud. Trijntje is geboren op 8 april 1887 in 
Langerak, dochter van Bart Blom en Dirkje 
Teerds.  
 
V Willem Sterrenburg is geboren op  
  26 december 1921 in Langerak. Willem is 
overleden op 28 januari 2006 in Nieuwpoort, 84 
jaar oud. Hij is begraven op 2 februari 2006 in 
Nieuwpoort. 
Beroep: veehouder    
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 10 augustus 
1950 in Lopik met Willemijntje van Oosterom, 
27 jaar oud. Willemijntje is geboren op 14 juli 
1923 in Willige-Langerak. Willemijntje is 
overleden op 19 september 1990 in Nieuwpoort, 
67 jaar oud. Zij is begraven op 22 september 
1990 in Langerak.  
 
 

Mail voor uitgebreidere genealogische 
informatie over deze of andere families naar: 
genealogie@histkringnieuwpoort.nl 

 

 

 
 

Willem Sterrenburg en Willemijntje van Oosterom 
10 augustus 1950 

——·—— 
 

 
 

 

 
 

 
 
     VERENIGINGSNIEUWS 

 
 

Beste leden, 
Ons Museum is van begin april tot eind oktober 
’s zaterdags van 13.15 tot 17.00 uur opengesteld 
voor publiek. Dan zijn suppoosten aanwezig om 
de mensen rond te leiden. 
We streven ernaar per openstelling twee 
suppoosten te hebben. Dan kan er altijd één 
beneden en één boven de boel in de gaten 
houden. 
Normaal bent u ongeveer drie keer een 
zaterdagmiddag in het seizoen aan de beurt. 
Helaas zitten we met het probleem dat we 
eigenlijk niet genoeg mensen hebben.  

  

 
Daardoor moeten degenen die we hebben,steeds 
vaker opdraven. Ook is het moeilijk om 
vervanging te vinden als iemand plotseling 
verhinderd is (door ziekte of anderszins). 
Daarom doen we een dringend verzoek u aan te 
melden als suppoost. We zouden het heel fijn 
vinden als ook jongere mensen hiervoor zouden 
voelen, want er moeten vaak trappen 
beklommen worden. 
Aanmelden kan bij de heer F. Heerens; hij zorgt 
voor de indeling en het begeleiden en inwerken. 
Telefoon: 0184-602093 of mobiel: 06-51016551 
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Aanwinsten 
Het afgelopen half jaar ontvingen museum en HKN  de volgende voorwerpen 

 

mevr. v.d. Anker:  rouwkaarten 
H.Keukelaar :  glas gegraveerd met wapen van  
  Liesveld, ontvangen ter gelegenheid van de  
  onthulling van het monument Oorlogs-  
  slachtoffers. 
A.Domburg:  tekening Gert Jan van Asselt,  
  getekend door Jos Hummelink 
Jos Hummelink:  tekening Willem Sterrenburg  
  (zie de genealogiebijdrage) 
Hist.Ver.Binnenwaard:  verpakkingsdoos zilver- 
  fabriek Baardwijk 
Teus Verveer:  penning, uitgegeven ter gelegen- 
  heid van de opening van de zilverfabriek  
  Baardwijk; bordje met afbeelding  
  Hoofdstraat Nieuwpoort 

 mevr. Ooms:  nagetekende kaart van de    
  Alblasserwaard 1277 
At Stravers:  baksteen met roofdierpootjes uit  
  een huis in Groot-Ammers. 
Nic. Roest:  kist/werkbankje gebruikt door de  
  sigarenmaker Deelen uit Nieuwpoort 
via Henny Kortlever:  emaillen mouwschild ver- 
  bindingsdienst Dijkwacht Alblasserwaard 
mevr. Vonk:   ansichtkaarten 
fam. den Hartog:  luiermand met toebehoren 
A. den Besten:  melkkruk 
tevens ontvangen:  sputumpotje, handtas uit de  
  vijftiger jaren, 'sigarenaanprikker', leren  
  jagerspatroontas, zilveren lepeltje Stadhuis  
  Nieuwpoort 

 

We bedanken alle gevers hartelijk voor hetgeen we mochten ontvangen! 
 

 
Ledenreis in juli naar Nieuwpoort België  

door Matzy van Harten 
 

Afgelopen 7 juli zijn we met een klein gezel-
schap naar Nieuwpoort in België afgereisd. De 
Historische Kring had via de Jumelage-
commissie de uitnodiging ontvangen om 
aanwezig te zijn bij de Heksenfeesten aldaar. 
 ’s Morgens om 08.30 vertrokken we vanaf de 
Hoogstraat in Nieuwpoort met vier auto’s en in 
totaal vijftien passagiers. Jammer, dat er 
onderweg een grote file was, waardoor we met 
een uur vertraging (en soms meer) in 
Nieuwpoort BE aankwamen. 
 We werden allerhartelijkst ontvangen door de 
heer Romme van de Jumelagecommissie aldaar. 
Na een kopje koffie met cake in een plaatselijk 
café, heeft hij ons meegenomen voor een 
rondleiding door Nieuwpoort. Daarbij heeft hij 
uitleg gegeven over de betekenis van de diverse 
monumenten en gebouwen. Ook vertelde hij een 
en ander over het Heksenfeest en de berechting 
die ’s avonds zou worden nagespeeld in de grote 
tent op het marktplein. 
Na de rondleiding waren de groepsleden vrij om 
te gaan en te staan waar zij wilden. Enkelen zijn 
met een tram richting de kust gereden, anderen 
zijn een kunstroute gaan volgen, de kerk gaan 
bekijken, wat gaan eten of drinken. Helaas was 
het vanaf drie uur gaan regenen, waardoor een 
plek binnen gezocht moest worden. Aan het 
begin van de avond heeft de groep zich 
verzameld bij de tent, waar plaatsen voor ons 
gereserveerd  waren  voor  de  middeleeuwse  

 maaltijd. De tent waarin wij plaatsnamen, was 
ingericht met ruwe houten banken, waarover 
soms paardendekens gelegd waren. De ver-
lichting bestond uit koperen schalen met 
(namaak)vuren erin. Ook de bediening was 
geheel in stijl: iedereen was ‘op zijn 
middeleeuws’ gekleed. Hoewel de stijl niet altijd 
correct was, was het een genoegen om er naar te 
kijken. 
 Gedurende de maaltijd werd het publiek, in 
totaal vijfhonderd mensen, getrakteerd op een 
geweldig animatieprogramma: een dansgroep 
liet middeleeuwse dansen zien, waarbij een 
muzikaal gezelschap van drie personen speelde. 
Onder andere werd er op een draailier gespeeld. 
 Na enige tijd kwam een gezelschap van edelen 
binnen, duidelijk herkenbaar aan de mooie 
kleding. Tijdens de maaltijd kregen we een 
roofvogelshow te zien, waarbij enkele leden van 
onze vereniging het aandurfden de roofvogels op 
hun hand te laten landen. Er werd een gevecht 
nagespeeld, waarbij de ridders elkaar met 
zwaarden en degens te lijf gingen. Tussen de 
tafels liep een nar, die het publiek vermaakte 
met zijn komische verschijning en een acrobaat 
vertoonde zijn kunsten, waarbij ook kinderen uit 
het publiek werden betrokken. 
Aan het eind van de avond werd de berechting 
van Jeanne Panne nagespeeld. Het verhaal van 
Jeanne Panne is op de website te lezen en de 
leden van het gezelschap hebben de berechting  
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en het tijdsbeeld waarin zich dit afgespeeld heeft, 
sfeervol benaderd (al is het de vraag of het er in die 
tijd ook werkelijk zo aan toe ging). Al met al was het 
een plezierige dag, die later was afgelopen dan in de 
bedoeling lag.  
  We hopen u volgend jaar ook te zien bij de 
ledenreis. We denken zelf aan de bestemming 
Haarlem of Kampen. Houdt u de informatie in By 
Clockgeluy in de gaten!  
 

Foto’s van deze fijne dag worden op de website 
opgeladen. 

hiernaast: uitleg Dacian Romen 
 

 

 
 

Notulen jaarvergadering 
 19 April 2012 

 

1.  Opening: Door Joke van Leeuwen . 
   Ze leidt de vergadering omdat de voorzitter, Andries Verschoor op zondag 1 april is overleden. Hij 
heeft er voor gekozen om zijn laatste maanden met zijn vrouw Tiny in rust door te brengen. Zijn 
overlijden heeft een verandering teweeg gebracht in het bestuur. 
2.  Mededelingen  
   Ledenreis: We hadden een leuke ledenreis gepland naar Goes, waar klederdrachten en oude 
ambachten centraal zouden staan op de Nostalgische Dag. Jammer genoeg is deze dag door de 
organiserende stichting om financiële redenen afgelast. Inmiddels hebben we wat nieuwe ideeën. We 
mikken op eind september/begin oktober, na de vakantieperiode. Suggesties zijn welkom in de pauze 
of na de vergadering. 
  Renovatie stadhuis: afgelopen winter heeft het museum een restauratie ondergaan. Werkzaam- 
  heden aan het dak en de koepel, de buitenmuren en ramen. Het pand kan er weer tegen. Jammer 
genoeg was er geen geld genoeg om ook binnen werkzaamheden te verrichten. We houden dus wat 
wensen over, maar wie weet….. 
  Op 7 april was de officiële opening van het nieuwe seizoen. Het museum was net op tijd schoon en  
  ingericht, met dank aan een groep vrijwilligers.  
De opening van het museum is ook gebruikt voor de presentatie van het boek Liesveldse Vertellingen. 
Burgemeester Gradisen ontving het eerste exemplaar. Ook de beide wethouders waren aanwezig, 
alsmede een volle trouwzaal  met schrijvers en vrijwilligers. Een zeer geslaagde bijeenkomst. 
Burgemeester Gradisen was erg blij met zijn cadeau, hij ontving ook de uitgaven van de Stede 
Nieupoort (overigens nog verkrijgbaar, behalve deel 6). Jammer dat hij ons gaat verlaten, hij was een 
burgemeester met hart voor geschiedenis. 
Boek Liesveldse Vertellingen is verkrijgbaar bij het museum, voor leden € 18,50 niet leden € 20,50. 
Het is mogelijk een eenmalige machtiging in te vullen en te ondertekenen. 
3.  Notulen jaarvergadering 2011: Deze waren bij By Clockgeluy gevoegd en worden goedgekeurd 
4.  Jaarverslag 2011: Dit ligt op de tafels ter inzage. Er waren geen op- of aanmerkingen en is   
   goedgekeurd. Verzocht is dit volgend jaar met By Clockgeluy mee te sturen met de andere 
jaarvergaderingstukken. Het bestuur had daar bewust niet voor gekozen. De door ons gebruikte 
werkwijze is ook bij andere verenigingen aan de orde. 
5.  Financieel verslag 2011 en 
6.  Begroting 2011: stukken liggen ter inzage op de tafels en geven geen aanleiding tot 
opmerkingen. 
7.  Verslag kascommissie: De heer Voets deelt de vergadering mee, dat de financiële stukken zijn  
   gecontroleerd  en akkoord bevonden, met complimenten aan de penningmeester. Aan de 
vergadering wordt voorgesteld de penningmeester te dechargeren, wat ook gebeurt.  
8.  Benoeming kascommissie: Volgend jaar controleren de heer de heer J. Voets (Achterland 29 te  
   Groot-Ammers) en de heer A. den Besten (Lekdijk 144a te Langerak). Reserve is de heer 
C.Deelen (Binnenhaven  te Nieuwpoort).  
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9.  Ontwikkelingen en plannen 2012: Door ons moeilijke afgelopen jaar zijn de bij de vorige   
   ledenvergadering genoemde ontwikkelingen en plannen nog niet alle ingezet. Voor dit jaar een  

nieuwe kans. Onze eerste actie is om alles weer op de rit te krijgen. We willen proberen jongere  
 

vrijwilligers en bestuursleden erbij te krijgen. 
  Tentoonstellingen: Dit jaar zijn we weer gestart met de nieuwe aanwinsten van de afgelopen  
  maanden. Daarna volgt een tentoonstelling over oude brommers, waarbij sommige exemplaren 
herkend zullen worden als eigendom van vroegere inwoners van Liesveld. De laatste tentoonstelling 
van komend seizoen is vanaf eind augustus/begin september over de zilversmeden en -industrie in 
Nieuwpoort, met name de zilverfabriek van de familie Baardwijk . De familie heeft nog veel oude 
materialen en zal die met Kees en Petra Deelen, die hiervan ook een collectie hebben opgebouwd, 
laten zien. Er komt een oproep om spullen die met de fabriek van Baardwijk te maken hebben ter 
beschikking te stellen voor de tentoonstelling. 
  Subsidie 2012 / 2013: de gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland hebben het  
  subsidiebeleid aangepast, geharmoniseerd, en de subsidieverlening voor 2012 en 2013 vastgesteld. 
Voor ons betekent dit voor beide jaren een subsidie van 790 euro per jaar, een forse teruggang ten 
opzichte van vorig jaar, toen we nog 1261 euro kregen. Een subsidieplafond is vastgesteld van 2370 
euro, wat verdeeld is over maximaal drie historische verenigingen (een per huidige gemeente). 
Voorwaarden zijn jaarlijks tenminste 1 publicatie en 1 tentoonstelling in Molenwaard. Daar komen we 
ruimschoots aan. 
10.  Contributie en entreeprijs: Vorig jaar is besloten om de contributie voor 2012 nog te handhaven 
op  € 12,50. Voor 2013 zien wij ons genoodzaakt deze te verhogen tot € 15. Dit bedrag is vergelijkbaar 
met andere verenigingen. Vorig jaar is wel besloten de portokosten vanaf 2012 voor de zogenaamde 
buitenleden te verhogen van € 3 naar € 5. We willen dit vooralsnog zo houden, maar wel als 
uitgangspunt nemen dat dit bedrag kostendekkend is. Eventueel kan dit gevolgen hebben voor de 
kosten voor 2013. 
De entreeprijs blijft voorlopig € 1. Extreem laag, maar we hopen dat mensen de weg naar het museum 
blijven vinden. 
11.  Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Fré Heerens en Jannie de Zeeuw. 
   Fré Heerens wordt herkozen en zal voor een derde, tevens laatste periode van drie jaar in het 
bestuur blijven. Jannie de Zeeuw zal haar functie als penningmeester om persoonlijke redenen niet 
voortzetten. Zij is voor de periode van een jaar herkozen als lid van het bestuur. 
Het bestuur draagt mevrouw Matzy van Harten voor als bestuurslid en penningmeester. Omdat er geen 
tegenkandidaten zijn is zij gekozen tot penningmeester. Matzy stelt zich voor. Ze heeft altijd bij de 
Rabobank gewerkt en werkt nu opnieuw bij de Rabobank via een detacheringsbureau. Matzy woonde 
eerst in Nieuwpoort, maar woont nu al ruim 20 jaar in Langerak. 
Kees Schep stelt voor het bestuur te machtigen het voorzitterschap zelf te regelen. Volgens de statuten 
moet de algemene vergadering een voorzitter kiezen. Het was te kort om met deze jaarvergadering een 
voordracht te doen. Een extra ledenvergadering hiervoor is ook geen oplossing. De vergadering geeft 
deze machtiging en volgend jaar kan een voorzitter worden voorgedragen en door de algemene 
vergadering benoemd. We kunnen dit jaar zo verder gaan. 
12.  Rondvraag/sluiting: Spaargeld vastzetten zinvol? De rente is momenteel vrij laag, vastzetten is 
    weinig zinvol. Matzy van Harten zal het uitzoeken. 
 

Na de pauze laat Hans Keukelaar foto’s zien van de renovatie van het Stadhuis. Zichtbaar is, dat een 
groep vrijwilligers hard gewerkt heeft en het resultaat mag er zijn. De burgemeester had hier bij de 
opening ook aandacht voor en bedankte de ‘klussers’ met een uitstekende fles wijn. 
 

Er is door het bestuur een unieke gravure aangeschaft voor € 850, voorstellende de kerk te Groot-
Ammers, getekend door Jacobus Stellingwerf. De prent dateert van voor 1724. Een deel van het 
bedrag wordt door Hans getracht bijeen te brengen via sponsoring, er is al € 300 binnengekomen. 
Giften hiervoor zijn welkom. In een antieke collectebus bij de uitgang kan de kosten van de (gratis 
verstrekte) kopjes koffie worden gedoneerd. Hiervan is ruim gebruik gemaakt. Na afloop zat er € 60 in 
de collectebus. 
Dan volgt de lezing van Fré Heerens met foto’s over zijn grootvader, een meester-zilversmid. Enkele 
werkstukken van hem zijn te bezichtigen. Als afsluiting toont de heer Ger van de Lagemaat een film 
met beelden vanaf 1920 tot en met 1990 van de zilversmeden en de zilverindustrie in Schoonhoven.  
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Van de penningmeester 
 

Onze vereniging telt om en nabij de 400 leden. 
Ongeveer 250 leden hebben een machtiging 
afgegeven om de contributie automatisch af te 
schrijven. Hier is de vereniging erg blij mee. 
Naast het feit dat de kosten voor een machtiging 
laag liggen, bespaart het tijd om de administratie 
te doen en voorkomt het, dat wij herinneringen 
moeten sturen naar de leden die de contributie 
nog niet betaald hebben. Op dit moment krijgen 
ongeveer 100 leden een herinnering om de 
contributie voor 2012 alsnog te betalen. Daarbij 
sturen wij een machtigingsformulier mee met 
het vriendelijke verzoek dit formulier in te 
vullen en aan één van de bestuursleden of op 
museum Het Stadhuis af te geven. Uiteraard 
bent u hiertoe niet verplicht!  
  Wilt u, indien u niet voor een machtiging 
kiest, de contributie voor 2012 dan zo spoedig 
mogelijk overmaken op ons 
bankrekeningnummer 32.35.11.953 t.n.v. 
Historische Kring Nieuwpoort? Bij voorbaat 
dank hiervoor! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 S. & W. N. van Nootjes  
 Vrijdag 2 November 1923  

 

  *Alblasserwaard en  Vijfheerenlan- 
den, 2 Nov.  … 

 

…  De laatste Octoberdagen weken , wat 

de weêrsgesteldheid betreft, gunstig  af 

van al  de  vorigen  dier  maand  en  't is 

te hopen, dat Slachtmaand ons nog wat 

vergoeden mag, wat het weêr aangaat , 

waarin haar voorgangster is te kort ge-

geschoten; trouwens er vertoonen zich 

nu dan ook wel vrij betrouwbare 

teekenen, dat dit het geval zal zijn. Zij 

echter , die nog vruchten in den grond 

hebben, mogen zorgen, die spoedig thuis 

te krijgen,  want  mooi  weêr  in 

November is in den regel vorstweêr. 
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Uitgaven Historische Kring Nieuwpoort (Cadeautips!) 
 
 

‘De Stede Nieupoort 1’ 
 

In deze eerste bundel (176 pag.) vindt u een 
bijdrage van dr. F. Terlouw en drs. C. Verkerk 
over de stadsrechten van Nieuwpoort. 
A. v.d. Graaf vertelt over de dienstbaren, de 
diender, klapwaker, de schoolmeester en de 
brandweerlieden. Annette Worgoor geeft een 
interessante beschrijving van de streekdracht in 
Nieuwpoort rond 1900. Erik Kon beschrijft de 
genealogie van de familie Voormolen.  
 
 
 

Prijs € 6,80 + € 2,20 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 2’ 
 

De tweede bundel (141 pag.) start met een 
artikel rondom het psalmboek van Geertruij 
Baarman. We krijgen een duidelijk beeld van de 
kerk in de 19e eeuw. Vervolgens is er een 
verhaal over de eerste kadasterkaart van 
Nieuwpoort. Een stukje bewoningsgeschiedenis 
uit 1832. Dick Teeuwen geeft een beschrijving 
van de tabaksverwerkende industrie in het 
stadje. Na een genealogie van Van Harten, 
besluit het boekje met NIeuwpoort en Langerak 
op oude foto’s.  
 

Prijs € 8,90 + € 2,20 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 3’ 
 

Dit 147 pag. tellende deeltje begint met een 
artikel over de Remonstrantse kerk aan de 
Binnenhaven. Van alle namen uit de 
Predikantenlijst is er een korte beschrijving. Erik 
Kon geeft een genealogie van de familie Snel. 
Gerrit Stigter beschrijft in ‘Een middeleeuws 
stadje in de 20e eeuw’ het wel en wee van de 
bewoners rond 1930. Erik Kon vertelt over de 
beginjaren van de Coöperatieve Boerenleenbank 
Langerak-Nieuwpoort. Tot slot een vervolg op 
Nieuwpoort en Langerak op oude foto’s.  
 

Prijs € 11,15 + € 2,20 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 4’ 
 

Deel 4 (128 pag.) geeft eerst de genealogie van 
het geslacht Bunnik, vervolgens geeft Fred 
Gaasbeek zijn bevindingen weer naar aanleiding 
van zijn onderzoek naar de Graaflandse poort. 
Erik Kon vertelt over de gebeurtenissen in 
Nieuwpoort en Langerak in 1787. Het deeltje 
eindigt met een rijk geïllustreerde wandeling van 
de Opperstok naar Gelkenes door Teus 
Korporaal.  
 
 
 

Prijs € 11,35 + € 2,20 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 5’ 
 

Deel 5 (224 pag.) begint met de 
bouwgeschiedenis van het Stadhuis in 
Nieuwpoort door Catharina van Groningen. Erik 
Kon beschrijft het echtpaar De Jonge en Becius. 
Teus Korporaal vervolgt zijn geïllustreerde 
wandeling over Opperstok, Sluis en Ammers. In 
een uitvoerig artikel vertelt Gijs den Hartog over 
de gezondheidszorg in Nieuwpoort en directe 
omgeving in de 19e eeuw. Dick Teeuwen besluit 
het boek met een artikel over de Zilverfabriek van 
de gebroeders Baardwijk.  
 
 
 

Prijs € 12,50 + € 3,00 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 7’ 
 

Deze jubileumuitgave telt 308 pag. Gijs den 
Hartog begint met een uitvoerige beschrijving 
van de vesting Nieuwpoort en haar militaire 
geschiedenis. In dit uitvoerig gedocumenteerde 
verhaal is voor het eerst de hele geschiedenis 
van de vesting vastgelegd. Voor liefhebbers van 
vestingen om van te smullen! Erik Kon levert een 
bijdrage aan de genealogie van het geslacht Van 
der Stok en vertelt over het bodeambt in Liesveld 
met daaraan gekoppeld de genealogie van het 
geslacht Van der Bas. Teus Korporaal beschrijft 
de fabriek van zuivelwerktuigen en wasmachines 
van Bauke Minkema en zonen.  
 

Prijs € 17,95 + € 3,00 porto 
 

 

Jubileumuitgave 
 

Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan in 2005 verscheen deze jubileumuitgave.  
Een boekje, geheel gewijd aan het onderwijs in Liesveld. Leerlingen en oud onderwijzers(essen) 
hebben hun herinneringen aan de vroegere schooltijd op papier gezet en door een eindredactie is dit 
tot een heel lezenswaardig geheel samengevoegd. 
 

Prijs € 6,50 + € 2,20 porto 
 

 

Na overmaking op rekening 323511953 t.n.v. ‘Historische Kring Nieuwpoort’ volgt toezending. 
 
 


