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Van de redactie 
 

Hoewel al februari, wenst By Clockgeluy u nog 
een voorspoedig 2013. Zij doet dat mede met 
een fraaie nieuwjaarswens uit 1857 (zie blz.2).  
  Het is bijzonder prettig, dat de al eerder 
gesignaleerde trend, dat lezers bijdragen aan By 
Clockgeluy leveren, zich doorzet! In deze editie 
treft u een bijdrage van Jan Maurice aan, die nog 
veel meer molenaars in zijn familie heeft, dan hij 
in september 2011 al opnoemde. Jan de Bruin 
schrijft over kermissen in onze regio en via Paul 
Eikelenboom ontvingen we twee Streefkerkse 
verhalen van Piet de Jong. In deze By Clock-
geluy staat zijn verhaal over de opmerkelijke 
Streefkerker Teunis Eikelboom. Een verhaal 
over 'timmerfabriek de Jong en van Aartrijk' zal 
in het septembernummer geplaatst worden, 
mede omdat de industrie en nijverheid nu al 
aandacht krijgen. Een artikel over de metaal-
fabriek van de gebroeders Koch, is een door 
Cees Schep uitgewerkte weergave van de toe-
spraak die Mike Koch hield bij de opening van 
de zilvertentoonstelling in het afgelopen najaar. 
Die tentoonstelling was voor Margreet Budding 
aanleiding om haar genealogiebijdrage te wijden 
aan Pieter Baardwijk, de oprichter van de 
zilverfabriek.  
  Een mooi artikel van Cees Schep over de 
Ammerse molens sluit perfect aan bij de 
bijdrage van Jan Maurice. Hierdoor is deze By 
Clockgeluy iets dikker, dan u gewend bent;  

 misschien dat het volgende nummer een paar 
bladzijden dunner zal zijn.  
  In september 2012 schreef By Clockgeluy 
over de 'onbekende' watersnoodramp van 1816 
en 1817. Het geplande vervolg, over de overstro-
ming van 1820, is uitgesteld tot september 2013. 
In plaats daarvan, is er nu aandacht voor de 
'bekende' watersnoodramp van 1953, deze 
maand zestig jaar geleden.  
  'Ons' gedeelte van de Alblasserwaard bleef 
toen gelukkig gespaard, zij het op sommige 
plaatsen op het nippertje. Maar direct of indirect 
zijn vele, zo niet alle, inwoners van de regio 
betrokken bij de ramp. Zij werkten mee om de 
dijken te behouden, boden onderdak aan 
geëvacueerden, stalden vee uit de overstroomde 
gebieden, of hadden familiebanden met direct 
getroffenen. De redactie zou het zeer op prijs 
stellen als de lezers ons deelgenoot maken van 
hun herinneringen aan deze stormramp. We 
hopen die te bundelen in het septembernummer 
van By Clockgeluy. Schrijf uw herinneringen op, 
of neem contact op met één van de redactie- of 
bestuursleden, als u liever vertelt dan schrijft. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
medewerking! In het voorliggende blad besteden 
we aandacht aan de berichtgeving in de 
Schoonhovensche Courant over de watersnood.  
De redactie wenst u, als vanouds, veel 
leesplezier! 

——·—— 
 

Van de voorzitter  
Alweer een nieuw jaar. Vroeger wilde ik er niet 
aan, maar het lijkt inderdaad of de tijd sneller 
gaat als je ouder wordt. Soms denk ik dat dat 
komt, omdat je meer tijd nodig hebt om dingen 
te doen. Maar het voordeel van ouder worden is 
ook dat je je niet meer zo druk maakt om 
onbenulligheden. Zelf probeer ik in elk geval om 
het leven te leven zoals het komt en dat bevalt 
me goed. Maar dit is persoonlijk gemijmer. 
  De afgelopen periode hebben de Historische 
Kring en het museum weer de gebruikelijke 
‘winterrust’ gehad.  Nou ja, rust was er niet bij. 
De gemeente Liesveld heeft vorig jaar nog 
besloten de restauratie van het jaar daarvoor af 
te ronden met wat werkzaamheden. Weer de 
bovenverdieping ingepakt en weggezet. De balk-
koppen zijn hersteld. Het plafond tussen de 
balken is vervangen. En bijgevolg moest een en 
ander worden geschilderd. Van het een komt het 
ander, zo hebben wij zelf het behang vervangen. 
Om meer licht in de ruimte te brengen en om  

 wat te kunnen schuiven met meubelen en 
objecten, is de bedstee weggehaald. Dat ging ons 
aan het hart, maar hij is er nog en misschien 
vinden we op termijn een oplossing. Nu zijn we 
weer aan de voorjaarsschoonmaak. Dames en 
heren vrijwilligers, opnieuw bedankt voor al het 
werk dat jullie hiervoor verzetten! Het museum 
glanst je weer tegemoet. 
  In de vorige By Clockgeluy hebben we een 
oproep gedaan om u te melden als suppoost. Dit 
jaar hebben zich als nieuwe suppoosten 
aangemeld: de dames Gre Kentie, Matzy van 
Harten en Petra Deelen en de heren Koos Voets, 
Kees Deelen,  Nico Jongerius en Adrie Ooms. 
Natuurlijk valt er wel eens een suppoost uit, 
maar met de groep die we nu hebben is iedereen 
gemiddeld  zo ’n drie keer per seizoen aan de 
beurt. Een oproep voor nieuwe suppoosten blijft 
echter van kracht, omdat we ook graag ruimte 
willen maken voor meer openingstijden, bijv. 
rond de kaarsjesavond. 
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Voor het nieuwe tentoonstellingsjaar hebben 
weer een paar mooie tentoonstellingen in de 
planning. We beginnen met het ‘Afscheid van 
Liesveld’. Per 1 januari 2013 zijn wij als kernen 
van Liesveld opgegaan in de gemeente 
Molenwaard. Met materiaal en foto’s van 
Liesveld denken we terug aan de periode dat 
Nieuwpoort, Langerak en Waal, Groot-Ammers 
en Streefkerk één gemeente vormden. Heerlijk 
overzichtelijk met een burgemeester en twee 
wethouders. Iedereen kende iedereen. Maar dat 
is geweest. Met Molenwaard gaan we een 
nieuwe tijd tegemoet. 
  De rest van het programma en nieuwe 
ontwikkelingen wil ik u graag toelichten in de 
jaarvergadering. Ik nodig u uit voor deze 
algemene ledenvergadering op maandag 18 
maart om 19.30 uur in het museum Het Stadhuis 
in Nieuwpoort. We hebben besloten de 
vergadering dit jaar te houden op eigen terrein.  

 Na het vergadergedeelte hopen we u de 
promotiefilm die gemaakt is over Nieuwpoort te 
tonen. Een van de makers van de film zal de 
making of van de film toelichten. 
  De agenda voor de vergadering ontvangt u 
bij deze By Clockgeluy. Het verslag van de 
vorige vergadering is al gepubliceerd in het 
septembernummer van 2012. Financiële stukken 
en jaarverslag zullen ter informatie tijdens de 
vergadering beschikbaar zijn. Hopelijk bent u 
nieuwsgierig naar wat er komen gaat en mogen 
we u tijdens de vergadering begroeten.  
  Als bestuur en vrijwilligers gaan we weer 
met veel plannen het nieuwe seizoen in. Graag 
zien we u op enig moment in het museum. Elke 
donderdag bent u welkom voor foto’s, genea-
logische gegevens of andere informatie.  
 
Tot ziens, 
Joke van Leeuwen 

 
 
 

NIEUWJAARSWENS 
 

Hoewel het nieuwe jaar 
inmiddels niet meer zo 
spiksplinternieuw is, kan 
een nieuwjaarswens 
geen kwaad. Zeker niet, 
als het zo 'n fraai exem-
plaar is, als de hiernaast 
afgebeelde nieuwjaars-
wens, welke door dhr. 
J.J. v. d. Horst te 
Benschop voor het 
museum beschikbaar 
werd gesteld.  
  De wens is in dicht-
vorm en werd op 1 janu-
ari 1857 met zwierige 
letters geschreven door 
de toen twintigjarige 
Willem Schakel op 
papier met prachtige 
krijgshaftige afbeeldin-
gen. Het is jammer, dat 
we niet in kleur kunnen 
afdrukken; om de mooie 
tinten (vooral oranje en 
licht-blauw) te kunnen 
bewonderen, zult u dus 
museum Het Stadhuis 
moeten bezoeken. Op de 
volgende bladzijde: de 
tekst van de nieuwjaars-
wens en enkele gegevens 
over de dichter.  
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        Geliefde  
        Grootouders 
 

Ik wensch U zegen in den morgen, 
Van dit nieuwbegonnen jaar. 
God had in zijn raad verborgen 
U te sparen in dit jaar. 
Voorspoed zal U steeds verzellen, 
Rust en zegen siere uwe paân 
U zal ramp noch onheil kwellen, 
Heil bekroone steeds uw daân. 
     En eens, hoop ik, zal God u geven 
Als hier uw loopbaan is ten end, 
Het eeuwig zalig hemelsch leven 
Waar men noch tijd noch eeuwen kent. 
 

1 Jan 1857   Uw Liefhebbende  Kleinzoon 
 
       Willem Schakel 

 Willem Schakel, van beroep bouwman (boer), 
werd op 20 september 1836 in Giessendam 
geboren, als zoon van Pieter Schakel en Neeltje 
Slob. Hij overleed op 8 september 1907 in 
Wijngaarden. Willem Schakel trouwde op 26 
februari 1864 in Groot-Ammers met de op dat 
moment 21-jarige Sijgje Pierhagen. Zij was op 
12 december 1842 in Groot-Ammers geboren als 
dochter van Albert Pierhagen en Leijntje 
Rouwert.  
 Het huwelijk heeft niet lang stand gehouden, 
want tien jaar na zijn eerste huwelijk trouwt 
Willem Schakel voor de tweede keer. Dan met 
Aaltje van den Heuvel uit Molenaarsgraaf. 
Blijkbaar is het huwelijk met Sijgje door een 
scheiding beëindigd, want zij overlijdt pas vele 
jaren later, op 5 mei 1919, zesenzeventig jaar 
oud.  

H.K & M.B. 
 
 

——·—— 
 

 

 
 

De kerk van Streefkerk omstreeks 1786 
 

Jan de Bruin stuurde ons een artikeltje uit de Tijding (van februari 2002), het blad van het Instituut 
voor  Nederlandse Geschiedenis. Het artikeltje is ontleend aan De classicale acta van de Nederlandse 
Hervormde kerk 1573-1620 met officiële kerkelijke stukken, waaruit soms leuke dagelijkse gebeurte-
nissen blijken. Onderstaand verhaaltje werd (waarschijnlijk) al eens eerder in By Clockgeluy geplaatst, 
maar de redactie heeft het niet kunnen terug vinden. Dus mogelijk voor de tweede keer: 
 

Een ontwortelde dominee 
 

Dominee Matthijs Mochard had zo tevreden 
achterover geleund. Eind 1601 was alles klaar 
voor zijn vertrek uit Streefkerk naar een nieuwe 
gemeente. Zelfs de boompjes die hij die hij 
onlangs in de pastorietuin had geplant, maar 
graag wilde meenemen naar zijn nieuwe stek, 
lagen nu veilig in een schuit te wachten op 
vervoer. 

 En laat de schout ze nu ineens in beslag komen 
nemen! Kwaad besloot Mochard meteen 
hogerop te gaan, naar de baljuw. In het dorp 
waren ze intussen niet boos, maar verdrietig. 
Dominee had immers alleen even moeten 
aantonen dat het mocht van het kerkelijke gezag, 
de classis Dordrecht. En daar wrong juist de 
schoen.  
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Het was een zaak met veel kanten. De tuin was 
van de kerk, wat in de grond stond ook, maar de 
slechtbetaalde bewoner van de pastorie mocht de 
vruchten plukken. Voor Matthijs, die zijn boom-
gaard op eigen kosten had uitgebreid met de 
gedachte nog wat langer in Streefkerk te zullen 
wonen, bleef het zuur. Gelukkig waren de 
partijen nog voor rede vatbaar en verschenen ze 
op de vergadering van de classis. De dominee 
kreeg te horen dat hij beter niet naar de baljuw  

 had kunnen lopen. De classis zou hem best een 
vergoeding hebben gegeven voor de nieuwe aan-
plant. Nu moesten de bomen maar in Streefkerk 
blijven. Mochten ze werkelijk 'wederom 
groeyen', dan kon de nieuwe predikant er later 
wat voor geven.  
Of de bomen alles nog hebben overleefd, is niet 
bekend. Wel is duidelijk dat de classis er in was 
geslaagd de rust te herstellen en dat Mochard 
zijn investering kwijt was.  

 
 
 

 

 

Voorpagina Schoonhovensche Courant van maandag 2 februari 1953 
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DE WATERSNOODRAMP VAN 1953 
verslaggeving in de Schoonhovensche Courant 

 

"Wat sinds mensenheugenis niet meer is voorgekomen, wat door het tegenwoordige geslacht zelfs 
nauwelijks tot de mogelijkheden werd gerekend, dat is in de afgelopen verschrikkelijke etmalen 
werkelijkheid geworden: een omvangrijke, dodende, woeste watersnood. Dijkdoorbraken, 
verdronken mensen en koeien, instortende huizen en schuren en alles bijeen voor tientallen millioenen 
guldens schade, dat is het beeld dat het oude Holland na twee schrikaanjagende nachten en een in 
angst en beven verteerde Zondag te zien geeft. Men spreekt zo makkelijk over Hollands erfvijand, het 
water, dat tezamen met de kracht van de storm in vroeger eeuwen zo herhaaldelijk en zo uitgebreid 
verdriet en schade bracht over de lage provincies. Maar de thans levende generaties kennen de 
watersnood niet anders dan veroorzaakt met het door mensenhand ontketende geweld van 
springstoffen, dat de dijken van de Wieringermeer opblies en de dijken van Walcheren bombardeerde. 
Toen was er watersnood in Neerland en de oude vechtersgeest tegen het water bracht het land weer 
droog. Zeker men vocht tegen het water, maar nog achtte men het eigenlijk in de moderne en wel 
verzekerde maatschappij niet mogelijk, dat door natuurgeweld het water weer zo'n ontzaggelijke 
vijand zou kunnen worden. 
Dat is in de afgelopen nachten toch gebeurd. Niet alléén de striemende stormvlagen doen de tranen in 
de ogen springen wanneer men de verwoestingen en het leed in de waarden tussen de grote rvieren 
aanschouwt. Leed, dat zeker niet alleen voortkomt uit materieel verlies, want het binnenspringende 
water heeft ook langs de dijken in deze streek doden gemaakt, mensen die geen stand konden houden 
tegen de ontzaggelijke overmacht van het natuurgeweld." 
   

Met bovenstaande tekst over twee kolommen 
opent de Schoonhovensche Courant op maandag 
2 februari 1953 de berichtgeving over de waters-
noodramp, die deze maand zestig jaar geleden in 
de nacht van 31 januari op 1 februari een groot 
deel van Zuidwest Nederland, en delen van 
Duitsland, België en Engeland trof. Tegen de 
combinatie van springtij en een zware 
noordwester storm bleken dijken langs kust en 
rivieren niet opgewassen. Meer dan 200 zee-
lieden kwamen om het leven toen hun schepen 
op de Noordzee in problemen kwamen. Op het 
land waren er 1836 dodelijke slachtoffers.  
 

De dreiging van het water, 'Hollands erfvijand' 
zoals de krant het noemt, loopt als een rode 
draad door de geschiedenis van onze regio. In 
het vorige nummer van By Clockgeluy 
(september 2012) werd de 'onbekende 
watersnood' van 1816/1817 aan de vergetelheid 
ontrukt. Was die voor veel lezers van dit blad 
waarschijnlijk de minst bekende watervloed in 
de Alblasserwaard, zonder enige twijfel is voor 
hen 'de Watersnoodramp' van 1953 de méést 
bekende. By Clockgeluy probeert een indruk te 
geven van de plastische, soms dramatische 
wijze, waarop de Schoonhovensche Courant in 
de eerste dagen haar lezers informeerde over de 
watersnood.  
  Het is nu, zestig jaar later, moeilijk voorstel-
baar, hoe moeizaam de informatievoorziening 
over de omvang en de gevolgen van de 
watersnood verliep. De radio speelde weliswaar 
een  belangrijke rol, maar  verslaggevers  van  

 geschreven pers én radio konden dagen lang niet 
verder komen dan tot de randen van de getroffen 
gebieden. Waarnemingen vanuit vliegtuigen en 
een enkele helikopter deden het ergste vrezen, 
maar gedetailleerde gegevens vanuit de 
getroffen plaatsen ontbraken vrijwel volledig, 
niet in het minst als gevolg van het uitvallen van 
telefoonverbindingen. Veelzeggend is in dit 
verband de mededeling in de Schoonhovensche 
Courant van maandag 2 februari, dat men geen 
kans zag om verbinding met Papendrecht(!) te 
krijgen.  
  De krant kopt: 'De dijken bezwijken' en: 
'Verschrikkelijke watersnood teistert Holland en 
Zeeland'. De ondertitel 'Krimpenerwaard en 
Alblasserwaard overstroomd; …' strookt niet 
met de feitelijke situatie en lijkt vooral inge-
geven door paniek; de omstandigheden zijn zo 
ernstig, dat we niet mogen aannemen, dat met de 
ondertitel een sensationeel effect beoogd werd. 
Op de volgende pagina's beschrijft de krant de  
toestand in de twee waarden wél correct.  
  Maar eerst, nog steeds op de voorpagina, 
doet het blad op dramatische wijze verslag van 
de wijze waarop het water de dijken aanvalt:  
 

"Behalve de beukende en golvende kracht van 
het water hebben de mensen thans ook weer 
kennis gemaakt met het 

     sluipende, sijperende gevaar 
van het door en over de dijken dringende water. 
Veelal beginnen de dijklichamen aan de 
binnenzijde  af te brokkelen. Aan  de buitenzijde 
stond het water hoog  tegen de  glooiing.  Daar  
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klotsten de golven en daar werden de  coupures 
in de dijk gedicht. Maar achter de ruggen van de 
waakzamen stortten telkenmale grote brok-
stukken dijk omlaag, die losgeweekt waren van 
het met water volgezogen dijklichaam. Trappen 
die binnendijks naar huizen of erven voerden 
werden 

    als speelgoed gebroken 
en neergeworpen temidden van omlaag-
stortende bonken klei. Angstige ogen konden 
dan in het binnenste van de vertrouwde maar 
niet langer vertrouwen gevende dijk kijken. 
Langs de verbrokkelde randen zagen zij het 
water sijpelen, dat zich aan de dijkvoet in 
kolkende stroompjes de polder een weg in 
baande. Zo was het niet hier en daar, zo was het 
op tientallen plaatsen.  
  Maar  ook  aan  de  buitenzijde,  aan  

                   het waterfront 
van de dijken ontstonden gaten. Zij waren van 
een ander karakter dan de afbrokkelingen 
binnen. Aan de buitenzijde vraten de golven 
tussen de basaltkeien en vooral daarboven, want 
slechts op enkele plaatsen zijn de dijken tot volle 
hoogte met basalt bekleed. Een kleine pol gras 
die plotseling wegdreef, was het begin van de 
ellende. In het zo ontstane gaatje wroetten de 
golven en de door de wind opgestuwde stroom 
verder. Steeds meer graszoden en bonken klei 
verdwenen in de diepte, tot er geen glooiing, 
maar een steile kant aan de dijk was; onder het 
wegdek loodrecht verdwijnend in het water. 
Daar werden takkebossen, zandzakken, of balen 
cement of veevoer aangedragen. In de gaten 
werden stoepranden, stenen, puin of bossen riet 
vastgestampt achter kragen van zware wilgen-
takken. Tientallen, neen honderden gaten zijn zo 
langs de dijken voorlopig gedicht, maar ze 
bleven ook daarna onder 't voortdurend toezicht 
van voetenstampende en kleumende dijk-
wachters."  
 

Van de drie waarden in het verspreidingsgebied 
van de Schoonhovensche Courant , Lopiker-, 
Krimpener- en  Alblasserwaard,  bleef  de eerste 
gespaard. De grootste dreiging voor de Krimpe-
nerwaard, het gat  in de  dijk bij Ouderkerk aan 
den IJssel (voorpagina: foto  midden links), is in 
één dag al gedicht. De Alblasserwaard werd het 
zwaarst getroffen, zodat in de eerste week van 
februari de krant daar verreweg de meeste 
aandacht aan schenkt. Maar de redactie relati-
veert al direct op die eerste maandag (terecht) de 
nood in deze waard: 
 

" De Alblasserwaard. 
Hoe verschrikkelijk en hartroerend de toestand  

 op vele plaatsen in de Krimpenerwaard ook is, 
in de Alblasserwaard is de ellende nog groter en 
helaas zal de einduitkomst van de balans, 
wanneer die eenmaal opgemaakt kan worden, 
zijn, dat ook de Alblasserwaard nog niet het 
zwaarst geteisterde gebied in ons land is. 
Wanneer men weet, dat het eiland Noord-
Beveland niets anders meer is dan een door 
brokken dijk omringde kom met golvend water, 
wanneer men aanneemt, dat Goeree en 
Overflakkee eveneens geen eiland meer 
genoemd kan worden, omdat practisch alle land 
onder water staat, wanneer men optelt, hoe de 
tientallen doden in Zeeland op de Zuid-
Hollandse eilanden en in West-Brabant een 
zwarte lijst van slachtoffers vormen, ja dan 
blijkt, dat inderdaad de omvang van de ramp in 
de Alblasserwaard pas op de tweede plaats 
komt." 
 

De Schoonhovensche Courant beschrijft, voor 
zover dat op die maandag mogelijk is, de 
toestand in de waard :  
 

"De omvang van de ramp is op dit ogenblik nog 
geenszins te overzien. Al vermelden wij, dat 
Wijngaarden, Oud-Alblas, Alblasserdam, 
Papendrecht, ongeveer twee derde van 
Sliedrecht en overigens de gehele Zuidelijke 
helft van de Alblasserwaard onder water staat, 
dan wil dit niet zeggen,  dat wij daarmee ook 
maar een benadering van de omvang van de 
watersnood geven. Het is immers op dit 
ogenblik nog niet te zeggen, of nog meer slacht-
offers te betreuren zullen zijn dan de alleen-
wonende  vrouw in Sliedrecht, die door het 
binnenstortende water verrast werd. 
 
Even verderop doet de krant zeer suggestief, als 
in een roman, verslag van de dreiging van het 
water: woest aan de dijken, sluipend in de 
polder: 
 
"Het is geenszins overdreven, dat de burge- 
meester van Sliedrecht Zondag middag de 
toestand in zijn gemeente  

           wanhopig   
noemde. Maar ook hij staat niet alleen. In 
Giessendam, Papendrecht en Alblasserdam is 
het totale beeld niet anders dan in Sliedrecht en 
de dorpen, die niet aan de dijk, maar in de 
vlakke waard liggen, zijn er zeker niet minder 
somber aan toe. Zij zien het water naar zich toe 
komen en de bewoners zien het langzaam 
stijgen in hun huizen en stallen. Zij zien het 
water op een gans andere manier dan de 
dijkdorpen het zagen. In de polder is het vuile  
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water sluipend, langzaam maar zeker stijgend, 
doordringend eerst door welletjes, dan er over 
heen, eerst door kieren onder de deuren, dan 
gulpend over de drempel en weldra hoger, 
hoger en hoger.  
 Aan de dijken, die doorgaans vier tot vier en 
een halve meter boven N.A.P. hun kruinen 
hebben, beleefden de angstige bewoners het 
ongelijke feit, dat het water in woeste vlagen  

  over de dijk 
heensloeg of er in venijnige stroompjes overheen 
vloeide. Aan de dijken zag men het water door 
de deuren niet alleen, maar ook door de ramen 
over de vensterbanken heen naar binnen, in de 
in een oogwenk troosteloze kamers stromen. 
Naar boven, naar de verdieping vluchten de 
mensen, maar in verscheidene gevallen was ook 
de zolder niet hoog genoeg. In de dakgoten en 
de hanebalken vonden de reddingsploegen de 
verkleumde bewoners."  
 

 
De dijkbreuk bij de Noordhoek te Papendrecht die de 
overstroming in de Alblasserwaard veroorzaakt. 
(Voorpagina woensdag 4 februari) 
 

Twee dijkbreuken bedreigen de Alblasser-
waard; daarvan is het veertig meter brede 
gat in de Merwededijk bij Neder-Hardinx-
veld snel  gedicht, maar de dijkbreuk bij de 
Noordhoek te Papendrecht is  een hardnek-
kiger probleem. Op woensdag 4 februari 
beschrijft de krant de pogingen om het gat te 
dichten: 
 

" Dat grote gat in de dijk zal alleen vandaag nog 
ongeveer achttien millioen kubieke meter water 
in de waard laten stromen. Burgers en 
militairen, schoppen en graafmachines, krui-
wagens en bulldozers zijn daar aan het werk om 
het gat dicht te krijgen. Het is niet mogelijk om 
een schip in het gat te laten zinken. 
Men heeft wel reeds een rijshouten zinkstuk 
gereed. Dat kan althans verder uitdiepen van 
het gat voorkomen, want reeds enige malen is 
gebleken, dat de ten koste van zoveel moeite en 
ontbering gestorte zandzakken geen voldoende 
weerstand aan 't water bieden." 

 De krant schat dat het gat, 'wanneer zich geen 
nieuwe rampen voordoen', vrijdag of uiterlijk 
zaterdag dicht kan zijn; het wordt donderdag-
avond, 5 februari.  
 
En tot die tijd is het angstig in de waard, want in 
het overstroomde gedeelte blijft het waterpeil 
langzaam maar zeker stijgen. Steeds meer water-
keringen dreigen overstroomd te worden. Op 
woensdag opent de Schoonhovensche Courant 
over de volle breedte met de kop:  
"Alblasserwaard loopt steeds verder vol."  
Na enkele zinnen gewijd te hebben aan de 
Krimpenerwaard, waar men al kan gaan denken 
aan het droog krijgen van het overstroomde 
land, vervolgt de krant:  
 

"In de Alblasserwaard daarentegen is de 
toestand nog steeds zeer zorgwekkend en 
helaas moet er op gerekend worden dat de 
overstromingen zich daar nog aanzienlijk 
zullen uitbreiden. 
 Zoals men weet staat de gehele Zuidelijke helft 
van de Alblasserwaard sinds Zondag onder 
water. In Oostelijke richting is het water thans 
opgedrongen tot Peursum en Giessen-
Nieuwkerk, doordat het over de Damse weg 
heenkwam. In weinige uren tijds is ook daar 
enige decimeters water gekomen. Maar het 
water stijgt nog steeds. Het bovenomschreven 
gebied van Peursum tot Papendrecht en van de 
Graafstroom tot de Merwede omvat bijna 7000 
hectare en Dinsdagmiddag werd geschat dat 
daarin 45 millioen kubieke meter water stond. 
De deskundigen hebben evenwel berekend dat 
nog een ongeveer evengrote hoeveelheid water 
zich door het gat in de dijk bij Papendrecht in de 
Waard zal storten. — Er werd dan ook Dinsdag-
avond reeds niet anders verwacht of de gehele 
Nederwaard omvattende ongeveer 3000 hectare 
land zou eveneens vollopen. Ten zuiden van de 
Graafstroom bleef het water immers langzaam 
maar zeker stijgen. Het vollopen van de polder 
bij Giessen-Nieuwkerk heeft dat proces 
natuurlijk wel wat vertraagd doch het niet tot 
staan kunnen brengen. — Woensdagmiddag 
leerde een aangrijpende tocht door de 
geteisterde Alblasserwaard ons, dat het water 
nog slechts enkele centimeters hoefde te stijgen 
om over de Zuidzijdse weg langs de 
Graafstroom te komen. Op enkele plaatsen, met 
name aan de Korte zij bij Ottoland stond het 
water toen reeds op de weg. De ontzaggelijke 
hoeveelheid water in het Zuidelijke bekken van 
de Alblasserwaard werd dus niet langer 
bedwongen door de kade langs de Graafstroom. 
Deze kade aan de Zuidzijde is even hoog als die  
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aan de Noordzij van de Graafstroom en de 
Alblas en een overstroming van de Zuidzijdse 
ka betekent dus dat de gehele Nederwaard, het 
gebied tussen de Graafstroom en de Boezem die 
op weinige kilometers evenwijdig aan de 
Lekdijk loopt, overstroomd zou worden.  
Slechts de Brandwijkse donk en een enkel ander 
hooggelegen punt zouden boven water uit 
blijven steken. Men heeft berekend dat de Over- 
waard, tussen de Boezem en de Lekdijk, 
voorlopig geen gevaar loopt. 

 
Het nieuws op de voorpagina is in de uren tussen 
het opmaken en het ter perse gaan van de krant 
door de actualiteit ingehaald; een volgende 
pagina meldt: 
 
"   De toestand in de Alblasserwaard 
 Vannacht zijn de Gijbelandse polder en de 
Brandwijkse polder onder water gekomen. 
Langzaam loopt het water bij Ottoland en de 
Vuilendam over de Graafstroomkaden heen en 
het loopt nu ook over de Brandwijkse buurt. Het 
water heeft hier dus, de in ons overzicht op de 
voorpagina genoemde Boezem tussen 
Nederwaard en Overwaard bereikt.  
  De gehele nacht is de evacuatie van vee uit 
Oud-Alblas voortgegaan. Van ochtend vroeg 
zouden ook de laatste driehonderd mensen 
aanstalten maken om te vertrekken.  
  In Giessen-Nieuwkerk is de bevolking 
opgeroepen om de kade langs de hulpboezem, 
dwars door de polder naar Ottoland te 
versterken. Die kade keert op het ogenblik het 
water van de polder Peursum.  
  Het zinkstuk, dat gisteren in het gat bij 
Papendrecht is neergelegd is goed blijven liggen 
en vandaag wordt een tweede zinkstuk 
aangebracht." 

 Dat laatste is goed nieuws en leidt er toe dat, 
zoals al vermeld, het gat op donderdagavond, zij 
het provisorisch, gedicht is. Op vrijdag 
verschijnt de 'Schoonhovensche' met de kop: 
"De Papendrechtse dijk is dicht!" en 
"Alblasserwaard kan nu drooggemalen worden." 
De redacteur schildert nog één keer in felle 
kleuren het heroïsche gevecht tegen de 
elementen:  
 

"Zo stil, zo rustig maar zo onbarmhartig en 
tergend verder kruipend het water in de 
overstroomde waard zich gedroeg, zo woest en 
zo bulderend was datzelfde water aan de 
Noordhoek bij Papendrecht. Bij elke vloed 
joegen vele millioenen kubieken meters water 
de waard binnen. Schuimend en met basalt-
blokken kaatsenballend alsof  't kurken waren, 
bruiste in een werveling van massief water 
Hollands vijand door het gat naar binnen. Het 
was een schouwspel waar niemand lang naar 
kon kijken zonder dat hij zijn afgrijzen en zijn 
onmacht onder woorden poogde te brengen. 
Het leek onbegonnen werk om tegen dit geweld 
van een natuurelement de prutserige zandzakjes 
van mensenhanden in het geweer te brengen. 
Duizenden en nog eens duizenden zandzakken 
werden aangevoerd, maar het water liet er zich 
maar nauwelijks wat van zijn machtsvertoon 
door benemen. Het is daarom verheugend dat 
men op de derde dag van de overstroming een 
andere tactiek is gaan volgen, die nu tot 
resultaat heeft gehad dat de dijk dicht is. Het is 
nog niet de veilige beslotenheid van een 
massieve dijk, die op zich zelf ook nog niet 
veilig genoeg is gebleken. Nog slechts een 
betrekkelijk wankel bouwsel scheidt het 
buitenwater van de geteisterde waard. Maar er 
is een scheiding." 

 

 

Voorpagina  
vrijdag  

6 februari 
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Onnodig te vermelden, dat de Schoonhovensche 
Courant in alle edities eveneens aandacht 
schenkt aan de andere getroffen en bedreigde 
gebieden en het alsmaar stijgende dodental. Er is 
veel gerelateerd nieuws: over hulpacties, zowel 
inzamelingen als daadwerkelijke hulp, maar ook 
over plunderaars. Er is een artikel over het 
verschil tussen springtij, springvloed en storm-
vloed en er is een oproep van de krant aan 
geëvacueerde abonnees om hun nieuwe, 
tijdelijke, adres op te geven, zodat de 'courant' 
opgestuurd kan worden. Mensen die gezinsleden 
uit het oog hebben verloren, kunnen gratis in de 
krant een oproep plaatsen.  Curieus  is  het  plan 

 van 'de Amerikanen' om dijkbreuken te dichten. 
Over het gat willen ze een Bailey-brug bouwen 
en die volstoppen met basaltblokken, keileem en 
zandzakken. Vervolgens denken ze de steunpun-
ten met dynamiet op te blazen, zodat het geheel 
in het gat stort en dat opvult. De krant merkt dan 
op dat, behalve in Amerika, ook in Schoonhoven 
schrandere lieden wonen. Daar heeft iemand 
namelijk het idee geopperd om het water in een 
bres kunstmatig te bevriezen. Installaties daar-
voor bestaan; ze worden in de mijnen gebruikt. 
De redactie zegt de voorstellen belangrijk 
genoeg te vinden om ze bekend te maken. 

Simon Ooms 
 

WIE KENT ZE NOG? (1) 

 
De vraag bij deze foto is anders dan alle voorgaande, want nog niet eerder toonden we een foto 
waarvan we zoveel weten: de foto is uit 1956 en is gemaakt in de noodkleuterschool, die aan de 
Vlietstraat stond. De school is later verhuisd naar een nieuw gebouwde school met de naam 
Kleuterhaven aan de Schoolstraat. Er zaten kleuters op, zowel uit Langerak als uit Nieuwpoort. 
V.l.n.r. zien we: op de achterste rij: Ria Rozendaal, Marja van Harten, Anja de Ruiter, Riet van  
    den Dool, Willemijn van der Heiden, Marjon Deelen, Goverien Rozendaal, Wim Rozendaal,  
    Pleuni van de Padt en Greet den Hartog.  
Staand in de rij daarvoor: Arie Rozendaal, juffrouw Oskam-van Loon, Gert van den Dool, Tinie den Hartog, Arigje  
  Muilwijk, Lijnie Slob, Bas de Jong, Greta Verhaar, Ronnie Vermeulen, Jaap Buijs en Frits van Drenth.  
Zittend in de rij daarvoor: Arie Boele, "nr.23", Piet Muller, Jannie van Middelkoop, Ton Stigter, Arie den Hartog,  
  Wim Roth en Goverien Roth.  
Zittend, voorste rij: Nellie Rozendaal, Marrie den Hartog, Hannie de Jong, Nellie den Hartog, Marijn 
  Hoogendoorn, Henk de Rooij, Jannie den Hartog, Mijnie Looijaard, Lenie Buijs en Corrie van den Berg.  
 

De vraag zal duidelijk zijn: wie is "nr.23", de jongen met de mooie lok, het hoofd een beetje 
scheef, zittend vóór Ria Rozendaal? Kunt u ons helpen met het laatste stukje van de legpuzzel? 
Laat het ons weten, bij voorbaat hartelijk dank! 
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LANGS DE MOLENKADE 
 

de Ammerse molens 
 

door Cees Schep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liesveld heeft een omvangrijk bezit aan molens en gemalen binnen haar grenzen. De molengroepen 
in Langerak, Groot-Ammers en Streefkerk hebben elk hun eigen verhaal en ontstaansgeschiedenis, 
zoals die door de eeuwen heen gegroeid zijn. In de Polderarchieven is daar veel over terug te vinden. 
Door onderzoekers van die archieven is er al heel wat over geschreven. Zo staat de Polder- en 
molenhistorie van Ammers in de zeventiende en achttiende eeuw uitgebreid beschreven in het in 1988 
verschenen boek van T. Korporaal 't Gebeurde op Ammers. Dit verhaal is meer toegespitst op de 
twintigste eeuw. Er is daarvoor onder meer gesproken met nazaten van molenaars, die op één van de 
molens in Groot-Ammers hebben gewoond en die daarover hun ervaringen en belevenissen 
vertelden. Om hun 'molenleven' in het juiste raamwerk te plaatsen geven we nu eerst een 
samenvatting van de historie van de twee betreffende polders en hun watermolens.  
 

Twee polders en twee polderbesturen 
De bemalingsgeschiedenis is al eeuwen oud. De 
huidige polder Liesveld in Groot-Ammers is pas 
ontstaan op 1 januari 1964. Voordien waren het 
twee polders met elk een eigen polderbestuur en 
watermolens. Ook de waterafvoer uit deze twee 
polders was gescheiden. Die mogelijkheid is nog 
steeds aanwezig. Het huidige Waterschap 
Rivierenland kan, indien nodig, een afsluitbare 
metalen schuif aanbrengen bij de heul onder de 
Graaflandse weg, vlakbij Jaap de Hoop, 
Graafland 2. Ook bij de eerste molen (Gelkenes-
molen) is in de Molenvliet een versmalling 
aangebracht, die met een schuif afsluitbaar is.  
  De polder Gelkenes is het deel van polder 
Liesveld tussen de Lekdijk en de Graaflandse-
dijk, vanaf de Kerkstraat in Groot-Ammers tot 
aan de Westsingel van Nieuwpoort, groot circa 
465 hectare.  
  Het overige deel, ongeveer 900 hectare groot,  

 was de polder Graafland, Achterland en Peul-
wijk, met  drie windmolens voor de bemaling.  
  Reeds in 1856 was er door het Provinciale 
bestuur van Zuid-Holland voorgesteld om de 
twee polders te laten fuseren tot één polder. 
Maar de ingelanden van de twee polders stem-
den met algemene stemmen tegen. Pas vanaf 
1964 is het één polder Liesveld met één bestuur. 
Het bestaan van dit polderbestuur was maar kort, 
want in 1973 zijn alle polderbesturen in de 
Alblasserwaard opgeheven en opgegaan in de 
twee bestaande Waterschappen, Overwaard en 
Nederwaard.  
  Ook dat was niet van lange duur: op 1 januari 
1984 zijn beide Waterschappen samengegaan 
met het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden in Gorinchem.  
  En vanaf 1 januari 2005, valt dit gebied 
onder het bestuur van het Waterschap Rivieren-
land, gevestigd te Tiel. 

 



By Clockgeluy   By Clockgeluy-  

 

 
15e jaargang nr.1; februari 2013  pag.11 

 

Hoofdwatergangen 
De hoofdwatergangen die het polderwater naar 
de Molenvliet laten stromen, van waaruit de vier 
molens het wegmalen naar de Ammerse boezem, 
zijn nog grotendeels oorspronkelijk en vrij 
talrijk. Zij lopen vaak parallel aan de kaden en 
wegen, die destijds ook in beheer en onderhoud 
waren bij de polderbesturen. Ze zijn bijna alle 
gelegen in de richting oost - west. Tot aan de 
opheffing van de polderbesturen werden de 
Tiendweg, de Kwelkade bij Slot Liesveld en de 
Peulwijkse kade op kosten van de Ingelanden 
onderhouden. Maar ook de Haarsteeg, Graaf-
landsedijk, Molenkade en Achterlandseweg 
werden in het begin van de twintigste eeuw 
volgens het Polderreglement ten minste één keer 
per jaar met biggelzand aangevuld. Het waren 
toen nog grindwegen.  
  In de Polder Gelkenes loopt op enige afstand 
van de Lekdijk de Dijkwetering. Deze voerde 
ook veel kwelwater af, dat vanuit de rivier, 
onder de Lekdijk door, de polder instroomde. 
Vlakbij Slot Liesveld is daar zelfs een aparte 
Kwelkade voor aangelegd. Andere hoofdwater-
gangen: de Noorder- en Zuider Tiendweg-
wetering, de Ammer (een oud veenriviertje) en 
de Gelkenesse Middel- of Achterwetering. 
  Voor de Polder Graafland-Achterland en 
Peulwijk zijn dit: de Voorwetering, langs de 
zuidzijde van de Graaflandsedijk, de Graaf-
landse Middelwetering, nu langs de noordzijde 
van de Peppelweg. De Graaflandse Achter-
wetering ten noorden van de Achterlandseweg, 
de Achterlandse Voorwetering langs de zuid-
zijde van de Achterlandseweg en de Achter-
landse Middelwetering. Deze Middelwetering 
buigt vlakbij de Peulwijkse kade naar noorde-
lijke richting en komt dan bij de Achterlandse 
molen uit. Tegelijk is deze met de heul in de 
Achterlandseweg verbonden met de Molenvliet.  
 
Vier poldermolens 
Over het benoemen van de vier molens langs de 
Molenkade heerst enige verwarring. Officieel 
hoort de benoeming van deze molens van zuid 
naar noord te lopen. Maar in de volksmond 
begint men vrijwel altijd te tellen vanaf de 
Ammerse dorpskant. Aan dat algemene gebruik 
sluiten we maar aan bij het beschrijven van de 
vier molens.  
  Over de bouwjaren van de watermolens is 
weinig bekend. Gelukkig zijn ze in een goede 
staat van onderhoud, omdat er vooral de 
afgelopen vier jaar, grondige restauraties zijn 
uitgevoerd door de Molenstichting. 

 Gelkenesmolen 
De eerste molen, is de Gelkenesmolen. Deze 
staat aan het begin van de Molenkade, op 
ongeveer 300 meter afstand van het einde van de 
Kerkstraat op de hoek met Graafland. Op die 
plaats is in 1962 een elektrisch vijzelgemaal 
gebouwd door de firma Huisman uit 
Alblasserdam. Maar in het verre verleden heeft 
daar een kleine tweede poldermolen gestaan, die 
in 1760 is afgebroken. Even ten noorden van de 
eerste molen staat, langs de binnenzijde van de 
Molenkade de monumentale roedenloods. Deze 
is gebouwd in 1860 en in 1995 gerestaureerd 
door Schippers Bouw in Groot-Ammers, in 
opdracht van SIMAV. Het is een smalle houten 
loods, gebouwd op stenen voet met een pannen-
dak, ongeveer 24 meter lang. De loods is 
gebouwd voor voorraadopslag van zogenaamde 
oplangers. De wieken (de molenaar spreekt over 
roeden) waren voorheen van hout. In de askop, 
de plaats waar de vier wieken elkaar kruisen, 
zaten korte zware eiken 'borststukken'. Daaraan 
waren de grenenhouten oplangers bevestigd. 
Door storm of minder geworden kwaliteit, kwam 
het voor, dat de oplangers afbraken. Niet malen 
bij veel water gaf overlast en er werd dus haast 
gemaakt met repareren. Daartoe waren in de 
roedenloods voor elk van de vier molens 
voldoende geprepareerde oplangers in voorraad. 
  De gemiddelde maalcapaciteit van een 
windmolen is 30 tot 50 m3 per minuut. Van de 
vier molens heeft de eerste de grootste capaci-
teit, omdat deze beschikt over het breedste 
scheprad. De eerste molen was vroeger ook 
peilmolen. In opdracht van het Waterschap De 
Overwaard seinden de peilmolens naar elkaar de 
bemalingsinstructies door met behulp van de 
stand van de wieken en 's nachts met een 
daaraan bevestigde lantaarn. De laatste beroeps-
molenaar was A.J. van Houwelingen. (Adriaan, 
ook wel Ot genoemd.). Dat eindigde op 1 juli 
1965 met eervol ontslag, omdat de bemaling 
overgenomen was door het automatisch werken-
de vijzelgemaal, vooraan de Molenkade.  
  Alle vier molens zijn verkocht aan de 
Molenstichting, SIMAV, opgericht in 1956, die 
met subsidies van Rijk, Provincie en gemeenten, 
nu achtentwintig windmolens in onderhoud heeft 
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De 
molens zijn thans bewoond door bevoegde 
molenaars, die vaak in een heel ander beroep 
werkzaam zijn en als vrijwilliger de molen laten 
draaien, zoals nu op de eerste en tweede molen. 
Maar de vrijwillige molenaars van de derde en 
vierde molen zijn tegelijk ook molenmakers. 
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Graaflandse molen 
De tweede molen is de Graaflandse molen. 
Evenals de eerste en vierde molen, is het een 
wipmolen. Het gehele houten bovenhuis kan 360 
graden worden gedraaid. Dat is noodzakelijk om 
de wieken op de wind te zetten. Het draaien, 
'kruien' zegt de molenaar, van de kop gebeurt 
achter de molen door middel van een groot wiel, 
het kruiwiel genoemd. Als de kop in de wind 
staat, wordt hij met kettingen vastgelegd aan 
witte palen, die diep in de grond staan.  
 

 
 

kruiwiel van de Graaflandse molen 
 

Men zegt dat de naam 'wipmolen' komt van het 
bewegen van het bovenhuis als er stevig 
doorgemaald wordt. Omdat het raakvlak van 
onder- en bovenhuis niet groot is, 'wipt' het 
bovenhuis tijdens het malen. 
De familie van Wijk heeft deze molen in de 
twintigste eeuw generaties lang bewoond en met 
de molen gemalen. Tegelijk waren het 
beroepsvissers en vishandelaren. Hoewel alle 
vier molenaars eveneens poldervissers waren, 
kocht Bram van Wijk bij de andere molenaars de 
vis op en verhandelde die dan. Nu is de 
vishandel hun hoofdberoep. Het malen van de 
molen laten ze over aan de molenaar-vrijwilliger 
Frank Klóren, in het dagelijks leven staf-
medewerker van een grote bankorganisatie.  
 
Achtkante molen 
Van de derde molen weten we het bouwjaar: 
1805. Het is een achtkante bovenkruier, dat is 

 een vaste molen, waarvan alleen de bovenkop 
kan draaien. Deze molen is door brand verwoest 
en daarna herbouwd. Een ingemetselde steen in 
de muur vermeldt het herbouwjaar. Deze molen 
is gebouwd als tussenmolen, ook wel 
middelmolen of hulpmolen genoemd. Hij werd 
gebouwd ter ondersteuning van de afvoer van te 
overvloedig polderwater in de Graaflandse en 
Achterlandse polder. In maalcapaciteit is het de 
kleinste van de vier molens. 
In de negentiende eeuw waren drie generaties 
Prins daar de molenaar van: Cornelis, Gerrit en 
Jan Prins. Tegelijk waren ze vaak ook de 
timmerman/molenmaker van de vier molens en 
belast met de bevoorrading van de Roedenloods. 
(Zie over de familie Prins ook het artikel van Jan 
Maurice.)   
Opvolgers waren onder meer Arie van Bergeijk, 
Cees van Dijk en Aart van Krimpen. 
 
Achterlandse molen 
 

 
 

Achterlandse molen 
 

De vierde molen is de Achterlandse molen. Aan 
de zuidzijde van deze molen is in 1972 een 
elektrisch vijzelgemaal gebouwd. Daarmee 
verviel de primaire maalfunctie van alle vier 
windmolens. Maar ze zijn nog steeds een sieraad 
in de polder; zeker als ze op zaterdag, vier op 
een rij, staan te malen. Vroeger was alleen op  
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maaldagen de Molenkade afgezet voor 
autoverkeer. Nu is hij permanent voor 
autoverkeer afgesloten, alleen bewoners en 
bezoekers van de molens mogen nog per auto 
over de Molenkade rijden. Wandelaars en 
fietsers kunnen langs een smalle zijroute altijd 
de draaiende molens passeren. Op de houten 
schuur bij de Achterlandse molen staat op een 
bord vermeld, dat de weg afgesloten is voor 
autoverkeer. Tijdens het malen van de molens is 
de Molenkade extra versperd met een 
verkeersboom over de weg. 
Molenaars van de vierde molen waren: 
v.d.Griend, Jan Sterrenburg, Gijs de Wildt, 
Klaas Ottevanger, A. van der Plas,  Frank 
Klóren, Jos van Bruggen en nu C. Stam. 
Bij de vierde molen was tot 1974 een overzet-
pontje over de Boezem naar de Streefkerkse 
kant. Ook was er een loswal voor binnenschepen 
om bietenpulp te lossen. Sinds 1987 ligt er bij de 
Peulwijksekade de Kikkerbrug, een voetganger- 
en fietserbrug over de Boezem. 
 

 
 

Scheprad van de Gelkenesmolen (de eerste molen) 
 

Adriaan (Ot) van Houwelingen 
De laatste beroepsmolenaar van de eerste molen 
was Ot van Houwelingen. Twee van zijn kinde-
ren, Jans en Wim van Houwelingen, wonen nu 
in de  kern  van  Groot-Ammers en  hebben  als 
molenbewoners daar nog heel wat jeugdherin-
neringen aan, die ze aan ons doorvertelden.  
  Ot is geboren op 6 februari 1909. Hij was de 
oudste zoon van de watermolenaar van 
Goudriaan. Zijn jongere broer Gerrit volgde daar 
zijn vader op en is tot zijn overlijden op de 
Goudriaanse molen blijven wonen. Ot begon 
zijn loopbaan als beroepsmolenaar in 1939 in 
Streefkerk op de Oude Weteringse molen. 
Daarnaast was hij voor het genereren van 
bijverdiensten ook vissser, mollenvanger, los 
werkman en klompenmaker. In de oorlog was 
hij officieel als klompenmaker ingeschreven bij  

 het Rijksbureau, om vergunning te verkrijgen 
voor het kappen van bomen. Ook de aanwezige 
voorraad klompen moest verantwoord worden. 
In 1951 werd de taak van de watermolen 
overgenomen door het nieuw gebouwde 
elektrisch vijzelgemaal. Ot werd daardoor als 
molenaar overbodig en kreeg eervol ontslag. 
Gelukkig kreeg hij met ingang van 15 oktober 
1951 een aanstelling als watermolenaar van de 
Gelkenesmolen voor de Polder Gelkenes. Op 
deze eerste molen was hij de opvolger van Klaas 
Ottevanger, die later naar de vierde molen 
verhuisde en daar Gijs de Wildt opvolgde. De 
jaarwedde was 342 gulden, verhoogd met 50 
gulden voor het schoonhouden van de 
Molenvliet aan beide kanten vanaf de 
Graaflandse Heul tot aan de Hoefdam. De Hoef 
is het perceel land, nu eigendom van Jaap de 
Hoop, gelegen aan de oostzijde van de 
Molenvliet.  
  De molenaar had vrij wonen en de visrechten 
voor de Gelkenesse polder. Hij moest de 
molenwoning van binnen en het erf, zelf 
onderhouden. Voor het maaien van de berm van 
het eerste deel van de Molenkade betaalde hij 4 
gulden huur per jaar. De kade mocht alleen 
gemaaid worden, maar niet beweid. Ook was het 
verboden om er kippen los te laten lopen. Voor 
het drinkwater ging Ot op zijn transportfiets met 
een lege melkbus voorop naar de gemeentepomp 
die op het Fortuynplein stond. In 1955 is er een 
aansluiting voor waterleiding en elektriciteit 
gekomen bij alle vier molens. Om kosten te 
besparen, hebben de vier molenaars, met hulp 
van boerenknechts, gezamenlijk in de berm van 
de Molenkade de sleuf voor de leidingen 
gegraven en daarna weer gedicht. Aardgasaan-
sluiting is er in 2013 nog steeds niet.  
  Voor het onderhoud van de Molenkade, zoals 
het met biggelzand dichten van de putten in de 
weg en het graven van voren om het regenwater 
naar de berm af te voeren, kreeg elke molenaar 
zijn deel toegewezen. Zo werden ze ook 
ingeschakeld, twee keer per jaar, om met een 
schouw polderbestuurders over de hoofdwater-
gangen te varen om te controleren of alle sloten 
schoon waren en op voldoende diepte.  
   
Nevenwerkzaamheden 
Naast het beroepsmolenaar (wat een deeltaak 
was) en poldervisser zijn, probeerde  iedere 
molenaar op zijn manier aanvullende inkomsten 
te verwerven. In de winter mollen vangen, voor 
de gemeente zand strooien bij gladheid, 
brandbijten hakken, ook voor particulieren, en in  
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de zomer los werken bij boeren of bedrijven. 
Wanneer Ot overdag ging werken en de molen 
ook moest malen, bediende zijn vrouw de 
molen. Het zelf maken en repareren van de 
visfuiken was een nuttige bezigheid voor de 
winteravonden bij de kachel. Dat gold ook voor 
het villen van de mollenhuiden, die konden dan 
tegelijk op een plank gespijkerd achter de kachel 
drogen.  
  Als gevolg van het in 1962 in werking 
getreden automatische vijzelgemaal op de hoek 
Kerkstraat/Graafland kreeg Ot per 1 juli 1965 
voor de tweede keer eervol ontslag als 
beroepsmolenaar. Hij bleef tot 1992 als vrijwil-
liger-molenaar voor de Molenstichting de molen 
bedienen. Tot zijn overlijden, 91 jaar oud, op18 
augustus 2000, heeft hij op de molen gewoond. 
De huidige molenaar/bewoner is Antoine 
Walsemann. 
 

 
 

De Graaflandse (tweede) molen 
 

Generaties van Wijk 
Van de Graaflandse (de tweede) molen zijn 
minstens vier generaties lang leden van de 
familie van Wijk de bewoners en 
beroepsmolenaars.  
  Eind negentiende eeuw was Willem van Wijk 
er molenaar. Tegelijk was hij beroepsvisser en 
vishandelaar die al in 1898 met de Lekboot naar 
Rotterdam ging om zijn visvangst te verkopen. 
Hij  had zelfs als één van de eersten in het dorp 
een telefoonaansluiting, via het postkantoor in  

 de Kerkstraat. Zijn zoon Bram, geboren op 28 
juni 1912, zette de familietraditie voort. Hij 
woonde eerst met zijn gezin in de vrijstaande 
arbeiderswoning, Graafland 23, eigendom van 
Gerrit Versluis.  Zijn dochter Heiltje is daar in 
1938 geboren. Nu woont ze in de Irenestraat. In 
1950 verhuisde Bram naar de tweede molen met 
zijn gezin en nam de taken van zijn vader over. 
Tot haar trouwdag in 1961, woonde Heiltje tien 
jaar op de molen en was ze betrokken bij het 
molenleven. Ze kent de wolken die buien 
aankondigen op haar duimpje, want als haar 
vader druk aan het werk was met de 
visverwerking in de schuur, moest Heiltje de 
lucht in de gaten houden en tijdig waarschuwen 
als er buien aankwamen. Dan moest er snel 
gehandeld worden anders 'sloeg de molen op 
hol'.  
  Bram had een druk bestaan: tussen het malen 
door, moesten ook de visserij en de vishandel 
doorgaan. De morgen was om te vissen, 's 
middags vis opkopen bij de collega-vissers 
/collega-molenaars en 's avonds afleveren bij de 
afnemers. Vis die niet geschikt was voor 
consumptieverkoop (puf genoemd) ging later 
naar de eendenkwekerijen voor voer. Voor het 
vervoer kocht Bram zijn eerste vrachtauto, begin 
1950. Heiltje reed dan 's avonds mee om haar 
vader tijdens het autorijden wakker te houden als 
hij last van slaap kreeg. 
 
De pony van de melkboer 
In elke molen zijn twee uitgangen, zodat het bij 
elke stand van een draaiende molen, mogelijk is 
om veilig de molen in en uit te komen. Voor 
(hoge) nood bij een bezoek naar de buiten-wc 
niet onbelangrijk. Een ongeluk met tragische 
afloop deed zich omstreeks 1969 voor met de 
pony van melkboer Bas Tukker. Terwijl Tukker 
zijn producten uit de door de pony getrokken 
zuivelwagen verkocht, stond het dier vastge-
bonden aan een paal. Maar het wist los te komen 
om wat gras te kunnen eten. Dat werd het dier 
fataal: geraakt door een draaiende molenwiek 
liep het zulke zware verwondingen op, dat dit 
het levenseinde betekende.  
 
IJsvoorraad 
's Winters, als er ijs in de Boezem lag, was het 
een drukke tijd. Met hulp van boerenknechten 
uit de omgeving werd het ijs losgehakt uit de 
Boezem en opgeslagen in de zwaar geïsoleerde 
ijsopslagloods. Van daaruit moest het ijs tot in 
de herfst gebruikt kunnen worden voor het koel 
bewaren van de vis. Wanneer het ijs op was, of 
als het  's winters  niet gevroren had, werd het ijs 
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in grote staven ingekocht en in de ijsloods 
opgeslagen. Met de komst van elektriciteit, 
schakelde Bram over op een diepvriescel en was 
het omslachtige ijshakken overbodig.  
  Omdat het bewonen van een molen met een 
gezin heel wat beperkingen met zich meebrengt 
en  de  kwaliteit  achteruit  ging  van de  molen- 
 

  
 

roedenloods 

 woning, bouwde Bram in 1968 vlak bij de molen 
zelf een nieuwe, ruime woning. Sinds die tijd is 
de molen niet meer bewoond.  Bram is overleden 
op 23 april 1997. Al eerder had zijn zoon Cees 
het bedrijf van zijn vader overgenomen. Na het 
overlijden van Cees is zoon Bram, samen met 
zijn moeder, verder gegaan met het visbedrijf. 
Het malen van de molen, laten ze aan Frank 
Klóren over. 
 
Wind en water 
Daar draait het al eeuwen om. Langs de 
Molenkade in het vlakke polderland is het goed 
'vangen' van de wind voor de molens. Een 
basisvoorwaarde om molens goed te laten 
draaien. Daar genieten de molenaars van. 
Ook de vrijwilligers/molenaars die nu de molens 
bedienen weten uit ervaring maar al te goed de 
wijsheid van het gezegde: "Van de wind die 
voorbij is kan geen enkele molen malen".  
 

februari 2013 H.K.N.   
——·—— 

 
 
 
 

 
 

De familie Prins en de Ammerse molens 
door Jan Maurice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Achtkante (derde) molen 
 

In By Clockgeluy van september 2011 schreven wij, hoe de familie Kwakernaak, als 
molenaar zo sterk verbonden was aan de molens in Streefkerk. De enige vrouw, die in 
dit verhaal met name werd genoemd, was mijn overgrootmoeder Maria Prins. Zij was 
verwant aan de molenaarsfamilie Prins, die op haar beurt nauw verbonden was aan de 
molens van Groot-Ammers.  
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eerste generatie 
Voor zover bekend, was de zoon van Arien Prins 
(1728-1783), Cornelis(1766-1833), de eerste 
molenaar van de familie op Ammers. Het kan 
wel zijn dat er voordien nog een Prins molenaar 
is geweest, bijvoorbeeld op de in 1760 
afgebroken Kleine molen, die aan het begin van 
de Molenkade stond, maar daar is mij verder 
niets van bekend. Deze Cornelis bemaalde 
omstreeks 1799 de Achterlandse molen.  
 
tweede generatie 
Twee zonen van hem, Arie en Gerrit, traden in 
de voetsporen van vader en werden ook weer 
molenaar. De oudste zoon Arie (1801-1865) was 
van vóór 1841 tot zijn overlijden in 1865 
molenaar op de Achterlandse molen. Zoon 
Gerrit (1807-1875) bemaalde van vóór 1831 tot 
1832 de Graaflandse molen, daarna, tot 1875, 
was hij molenaar op de Gelkenesmolen.  
 
derde generatie 
Van deze Gerrit werden ook weer twee zoons 
molenaar. De oudste van de twee, Cornelis Gzn. 
(1841-1871), werd in 1866 molenaar op de 
Achterlandse molen en stapte in 1868 over op de 
Graaflandse molen waar hij tot zijn overlijden in 
1871 werkzaam was. Broer Jan Gzn. (1848-
1935) was vóór Cornelis van 1865 tot 1866 
molenaar op de Achterlandse molen geweest en 
ging in 1871 naar de Graaflandse molen. In 1875 
verwisselde hij weer van molen. Zijn vader was 
inmiddels in 1875 overleden en Jan volgde hem 
nu op op de Gelkenesmolen. Hier kwam het tot 
een conflict met het polderbestuur. Er werd van 
Jan verwacht dat er, zoals dat ook op de andere 
molens werd verwacht, indien dit noodzakelijk 
was, 's zondags werd gemalen. Toen Jan hiertoe 
niet bereid was, leidde dat in 1880 tot zijn 
ontslag en tevens moest hij de molen verlaten 
(een vroege weigerambtenaar?).  
  Beide broers hadden geen opvolgers meer, 
die tot het molenaarsgilde waren toegetreden. 
Daarom pakken we de draad weer op bij de 
oudste zoon van Cornelis Azn., de al genoemde  
Arie (1801-1865). Van Arie werd een zoon, 
Cornelis Azn. (1826-1902), molenaar. Hij 
beheerde van 1845 tot 1902 de Achtkante 
molen. Daar werden elf kinderen geboren. Van 
hen kwamen er vijf (vier zoons en een dochter) 
ook weer op een molen terecht.  
 
vierde en volgende generaties: kinderen van de 
achtkante molen 
1. De oudste zoon Arie (1850-1923)   (let eens   
  op de opvolging van de voornamen: Arien,  

 Cornelis, Arie, Cornelis, Arie) verhuisde naar 
Molenaarsgraaf en woonde van 1882 tot 1890 op 
de Zuidmolen van de polder Giessen-
Oudebenedenkerk.  Daarna  vertrok  hij naar  de 
zevende molen van de Nederwaard in 
Kinderdijk, waar hij tot zijn overlijden in 1923 
bleef.  
  Hier werd de familie met een ernstig ongeluk 
geconfronteerd. De dochter van Arie, Aaltje 
Prins, was inmiddels getrouwd met een lid van 
een ander molenaarsgeslacht, Cornelis Johannis 
Hoek. Op zekere dag, toen de molen maalde, 
rende hun zoontje Wim naar buiten. Moeder 
Aaltje liep er achteraan om hem bij de wieken 
weg te halen. Hierbij werd zijzelf dodelijk 
getroffen, terwijl Wim met de schrik vrij kwam. 
Hun zoontje Jan (de later zo bekend geworden 
'molenaar-filmster' Jan Hoek) werd opgenomen 
in het gezin van opa en oma Prins. Jan volgde in 
1923 zijn opa op als molenaar van de nummer 7  
van de Nederwaard en hielp als figurant op foto 
en film mee om Kinderdijk bekend te maken.  
  Het is opmerkelijk, dat op de grafsteen van 
Aaltje op de oude begraafplaats van Nieuw-
Lekkerland, als haar naam Aaltje Fijgje staat 
vermeld.  
 

 
 

kop van de Achtkante molen 
 

2. De  tweede zoon,  Dirk  (1855-1909),  ver- 
  trok   naar de molen Bonrepas in de  ge-
meente Vlist. Daar werd hij weer opgevolgd 
door zijn zoon Adriaan.  
 
3.  Het  zesde  kind  was  mijn  overgrootmoeder 
  Maria (1859-1922). Zij trouwde in 1883 in 
Groot-Ammers met Wouter Kwakernaak en 
verhuisde naar de Hoge Tiendwegmolen in 
Streefkerk. 
 
4. Haar broer  Gerrit (1864-1913)  werd  mole- 
  naar van 1887 tot 1913 op de Middelmolen 
van de polder Giessen-Oudebenedenkerk te 
Molenaarsgraaf, waar hij in 1913 door zijn zoon 
Cornelis (1887-1961) werd opgevolgd.  
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 5. Laatste in de rij kinderen van  Cornelis Azn.  
  is Jan Czn. (1870-1936), watermolenaar van 
1901 tot 1902 op de Gelkenesmolen en daarna 
op de Achtkante molen (van 1902 tot 1936). Van 
Jan werden twee zoons molenaar: Cornelis Jzn. 
(1895-1945) ging in 1929 naar de Gelkenes-
molen. Daar volgde hij zijn broer Gerrit Jzn. 
(1899-1930) op, die hier vanaf 1919 molenaar 
was geweest. Na het overlijden van zijn vader in 
1936, volgde Cornelis hem op op de Achtkante 
molen. waar hij tot 1940 maalde.  

 Met het neerleggen van deze functie door 
Cornelis in 1940, kwam voor de familie Prins 
een einde aan een periode van ongeveer 150 
jaar, waarin (minstens) vijf generaties onaf-
gebroken mede zorg droegen voor de bemaling 
van de polders Gelkenes, Ammers-Graafland, 
Achterland en Peulwijk in de gemeente Groot-
Ammers.  

Bronnen: Genealogie fam. Prins 
De molens van de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden  
’t Gebeurde op Ammers               

 

——·—— 
 

 

 
foto:  

www.bovak.nl 
 

 

Kermissen aan beide oevers van de Lek 
door Jan de Bruin 

 

 

Mijn grootvader Arie de Vries uit Ammerstol vertelde wel eens, dat hij als kleine jongen (om-
streeks 1890) in september tijdens de Groot-Ammerse kermis met zijn ouders op bezoek ging 
bij zijn oom en tante Huibert Bouter en Cornelia van der Werken (grootouders van de 
manufac-turier Huibert Bouter). Zij gingen dan, naast het familiebezoek, ook de kermis op. 
Het was een kermis van bescheiden omvang, bestaande uit een draaimolen en wat kraampjes, 
hij werd gehouden aan de Zuidkant van de kerk. Met open mond hoorde je zo 'n verhaal aan. 
Kermissen hoorden toch niet thuis in een christelijk dorp als Groot-Ammers, kermissen 
hoorden thuis in dorpen zoals Ammerstol of Stolwijk!  
 

Kermissen zijn in de Middeleeuwen ontstaan. 
Ieder jaar werd feestelijk de eerste mis in de 
kerk herdacht en dat groeide uit tot een waar 
volksfeest. Na de Reformatie bleven ook in 
gemeenten die overgegaan waren naar het 
protestantisme, heel vaak de kermissen bestaan. 
Op die kermissen ging het er vaak ruig aan toe: 
er werd veel gedronken en gevochten. Maarten 
Schakel schrijft in zijn boek 'Vijfentwintig 
eeuwen Alblasserwaard en Vijheerenlanden', dat 
op 12 juli 1608  tijdens  de  Noordelose  kermis  

 hevige gevechten uitbraken. Ooit heb ik gelezen, 
dat in de zestiende of zeventiende eeuw tijdens 
de Leksmondse kermis iemand is doodgestoken. 
Kermis was het vaak de enige festiviteit in het 
jaar. Enerzijds deden de mensen van klein 
vermogen de maanden voor de kermis wat 
zuinig aan, zodat zij tijdens de kermis het nodige 
konden verteren. Anderzijds waren er mensen, 
die heel bewust de kermis meden. Zelfs hun 
dienstboden en overig personeel werden met 
ontslag bedreigd als zij de kermis op gingen.  
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Koninginnedag 
Eind negentiende, begin twintigste eeuw, zijn 
veel kermissen in onze regio verdwenen. De in 
1878 opgerichte ARP had in haar verkiezings-
programma het afschaffen van kermissen 
opgenomen en probeerde op gemeentelijk 
niveau de kermissen af te schaffen.  
  Na de dood van koning Willem III in 1890, 
nam onder koningin Emma en koningin 
Wilhelmina, de populariteit van het Oranjehuis 
toe. Koninginnedag (31 augustus) werd vaak als 
een alternatief gezien voor de kermis. Koningin-
nedag werd vaak minder spectaculair gevierd 
(minder drank en vechtpartijen) dan de kermis.  
 
Bezuiden de Lek 
Dominee Bouthoorn (predikant te Groot-
Ammers van 1892 tot 1897) heeft er veel toe 
bijgedragen, dat er een einde kwam aan de 
kermis in Groot-Ammers. Bij raadsbesluit van 
30 augustus 1893 werd de kermis afgeschaft, 
zonder veel protesten (behoudens van enkele 
plaatselijke herbergiers, die hun omzet zagen 
verminderen).  
Ook Nieuwpoort had zijn kermis. En ook hier 
was de plaatselijke predikant een felle tegen-
stander. Hij was zo fel tegen de kermis gekant, 
dat hij op eigen kosten tijdens de kermis drie 
dagen met de jongelingsvereniging uit ging, om 
de jongens van de kermis te houden! In 1904 
kreeg hij zijn zin: de Nieuwpoortse kermis werd 
afgeschaft.  
  In Ameide vierde men kermis tijdens de 
paardenmarkt (tweede donderdag van oktober). 
Hier is er een grote strijd geweest tussen 
voorstanders en tegenstanders van de kermis. 
Enerzijds vreesde men een grote achteruitgang 
van de handel tijdens de paardenmarkt bij 
afschaffing van de kermis; anderzijds was voor 
vele kerkelijken de kermis een doorn in het oog. 
Ook de plaatselijke herbergiers waren felle 
tegenstanders van afschaffing van de kermis. In 
1906 vierde men in Ameide de laatste kermis. 
Toen de ARP een meerderheid in de raad 
verkreeg, heeft men de kermis afgeschaft. Er 
ontstond een oproer, ruiten werden ingegooid bij 
voorstanders van de afschaffing. Zelfs in de 
Tweede Kamer kwamen de ongeregeldheden in 
Ameide ter sprake! 
 
Benoorden de Lek 
In de Krimpenerwaard werd ook druk kermis 
gevierd aan het eind van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw: in Lekkerkerk, 
Berkenwoude,  Bergambacht,  Ammerstol, 
Schoonhoven,  Stolwijk,  Haastrecht;  zelfs  in 

 buurtschap 't Beijersche, gelegen tussen Stolwijk 
en Gouda, werd kermis gevierd. Veel van deze 
kermissen zijn in het begin twintigste eeuw min 
of meer geruisloos verdwenen. Soms, omdat het 
voor kermisexploitanten te weinig opbracht om 
op die kermis te staan. In Bergambacht is echter 
bij gemeenteraadsbesluit van 16 mei 1908 de 
kermis met een krappe meerderheid afgeschaft. 
Dat veroorzaakte veel rumoer: woningen van 
raadsleden die vóór afschaffing stemden, werden 
met teer beklad, zelfs werd van één van hen de 
boerderij in brand gestoken. De plaatselijke 
politieman was hier niet tegen opgewassen en de 
burgemeester vroeg versterking aan bij het leger. 
Drie maanden lang zijn er militairen gehuisvest 
in Bergambacht. Er werd een avondklok 
ingesteld en samenscholingen werden verboden.  
  In Ammerstol heeft men kermis gevierd tot 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De kermis 
vond plaats op de derde vrijdag en zaterdag van 
juli. Doordat in Ammerstol veel bouwvak-
arbeiders woonden, die in de deze periode met 
vakantie gingen, is deze kermis min of meer 
doodgebloed. Toch was er hierna tot in de jaren 
zeventig in de plaatselijke feestzaal op de derde 
zaterdag van juli nog een druk bezocht kermis-
bal.  
  Er zijn nu nog maar twee plaatsen in de 
Krimpenerwaard, waar men kermis viert. 
Stolwijk op tweede Pinksterdag, waar heel veel 
mensen uit de omgeving naar toe gaan en waar 
vaak de nodige schermutselingen plaats vinden 
en op de 'derde Pinksterdag', wanneer het meer 
een feest is van Stolwijkers onder elkaar.  
Ook Schoonhoven viert zijn kermis; aanvan-
kelijk in april binnen de vestingmuren; sinds 
2012 in juli op de parkeerplaats buiten de 
Veerpoort.  
 
Komt de kermis terug? 
Hoewel eind negentiende, begin twintigste eeuw 
vele kermissen in onze regio afgeschaft zijn, 
komen zij af en toe terug. Afgelopen tweede 
donderdag van oktober was ik in Ameide op de 
paardenmarkt; misschien 50 kraampjes stonden 
er. Bij het oude stadhuis stond een draaimolen 
en er waren botsautootjes. Al wandelende in 
Ameide proefde je een kermissfeer.  
  In mijn vroegere woonplaats (van 1973 tot 
1985) Bergambacht was er tijdens feestelijk-
heden een 'lunapark' (zeer tegen de zin van SGP 
en CDA, maar ze hadden geen meerderheid in 
de raad). Sinds 1985 woon ik niet meer in deze 
regio, maar ik meen, dat er tijdens de 
Koninginnefeestweek in Groot-Ammers ook een 
lunapark was. 
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Via Paul Eikelenboom uit Groot-Ammers ontving By Clockgeluy onderstaand verhaal 
van Streefkerker Piet de Jong over een kleurrijke figuur in de regio. 

 

Een verhaal over een man uit Streefkerk:Teunis Eikelboom 
(Geboren 14 maart 1928 in Lekkerkerk, overleden 2 februari 1993) 

 
 
 
 
 
 

Teunis Eikelboom deed in zijn jonge jaren 
van alles. Zo was hij boerenknecht en hulp 
bij een transportbedrijf. Dus: hard werken en 
weinig geld op zak. Bij de boer sliep hij op 
de til met de muizen om hem heen en als 
jonge vent had hij altijd honger. De boer 
deed meer geld in de kerkenzak dan in het 
loonzakje van Teunis. Iedereen had het in 
die tijd moeilijk, maar men was toch 
tevreden.  
  In militaire dienst heeft Teunis een oplei-
ding voor chauffeur gevolgd en dat lag hem 
wel. Ook probeerde hij nog beroepschauf-
feur te worden, maar dat is hem niet gelukt. 
Het was zoals gezegd: een tijd van hard 
werken, maar weinig verdienen. Zijn vader 
zei eens: "Ik heb meer keinders dan koeien!" 
en dan wist je het wel, aldus Teunis.  

 grootste passie was orgelspelen, direct daar-
na gevolgd door het rijden op zijn Harley 
Davidson en als droom nog het besturen van 
een straaljager. De beide eerste heeft hij lang 
kunnen doen, maar van het vliegen is het 
nooit gekomen. Spelen op een echt 
Hammondorgel heeft hij jaren met veel 
plezier gedaan en liefst ten overstaan van 
publiek, want ieder die bij Teunis 
binnenkwam, moest het orgel zien en horen. 
Maar zelf genoot hij er het meeste van: wat 
een geluid kwam er uit, de kamer was 
geheel gevuld met muziek! Dan weer de 
'Koekoekswals' of 'Brandend Zand', maar 
ook speelde hij graag psalmen. 
 
Bruiloften en partijen 
Op een  keer werd Teunis  gevraagd  om  op  

Teunis kreeg, 
na wat jeugd-
vriendinnen, 
verkering met 
Jo Brand uit 
Streefkerk, zij 
was een boe-
rendochter en 
met haar is 
Teunis ge-
trouwd. Hij 
werd knecht af 
en ging zelf-
standig boeren. 
Dat was pre- 

 
 

Kerkstraat 20 Streefkerk 

een  bruiloft te 
spelen in  het  
dorpscafé  van  
Aai Piet den 
Butter, tegen-
over zijn  boer-
derij. Hij stem-
de toe en het  
werd  zó 'n  
succes, dat hij 
een graag gezie-
ne gast op 
bruiloften en 
partijen werd. 
Wat  later  trad 

cies wat hij wilde: zelf boer zijn in de 
Kerkstraat op nummer 20, midden in de 
Dorpskern. Hij ging dertien koeien melken 
en hield wat zoggen (zeugen) voor de 
fokkerij en vond uiteindelijk varkens houden 
leuker dan koeien.  
  Uit het huwelijk van Teunis en Jo werd 
op 1 april 1955 een dochter geboren: Ria 
Eikelboom. Ze trouwde met Hans Moerland 
en zij wonen op de Kerklaan in Streefkerk. 
Teunis was met hart en ziel boer, maar had 
nog wel wat meer hobby’s en wensen. Zijn 

 hij met Aai van den Berg op als het duo 
Artiest Elementos uit Streefkerk. De moei-
lijkheid van het op bruiloften spelen was, dat 
het altijd laat werd en hij toch weer vroeg op 
moest om zijn koeien te melken. Zelfs heeft 
Teunis nog in een nachtclub in Gorkum 
gespeeld. Daar zat hij dan, met zijn stropdas 
om, achter de schaars geklede dames.  
 Toen Teunis en Aai op een keer, 's nachts 
na het optreden op een bruiloft, nog wat na 
zaten te praten over de voorbije avond, brak 
er plotseling brand uit bij het café van Aai  
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Piet den Butter. Zij waren er als  
eersten bij om hulp te verlenen. 
Alles is toen afgebrand en later 
weer herbouwd. Het is nu 'Het 
Wapen van Streefkerk'. Toen hij 
wat ouder werd, is Teunis gestopt 
met optreden, maar orgelspelen 
heeft hij tot het laatst toe gedaan. 
 
Willem Barentsz en H.D. 
Teunis is ook vele jaren secretaris 
geweest van de 'IJsclub Willem 
Barentsz'. De jaarvergaderingen 
werden elk jaar in een café gehou-
den; dat gebeurde om en om: het 
ene jaar bij Job Meerkerk, het  
volgende jaar bij Aai Piet den Butter. Dat 
waren leuke vergaderingen. Alle mensen, 
zelfs boeren, mochten die zaterdagavond 
met goedvinden van thuis naar de kroeg.  
 Zijn andere hobby was rijden op zijn 
Harley Davidson. Teunis wilde al heel lang 
een motor kopen om er zelf op te kunnen 
rijden, maar lang had hij het geld daar niet 
voor. Maar toen het uiteindelijk mogelijk 
werd, heeft hij er een aangeschaft. Niet zo 
maar een gewone, maar een Harley met 
zijspan van bouwjaar 1943. Het was eigen-
lijk geen motor, maar een machine. Hij 
noemde hem ook wel H.D., die afkorting 
hield bij hem in: 'Hard Duwen'. 
Teunis ging bij mooi weer rijden, hoofd-
zakelijk op de dijken met vrouw Jo in het 
zijspan. Hij had altijd spullen bij zich om te 
kunnen repareren, want zo 'n oud beestje 
kon altijd wat krijgen en dan moest je dat 
klusje zelf kunnen klaren. Hij heeft in totaal 
twee motoren versleten. Het mooist vond hij  
 

 
Het is jaren een vertrouw beeld in de streek geweest: 
Teunis met Jo, toerend door de Alblasserwaard. 

 het geluid van de Harley, geweldig was dat! 
Op een keer werd Teunis aangehouden door 
een agent, omdat hij geen helm droeg. De 
agent zei tegen Teunis: "Je weet toch dat je 
op een motor een helm op moet?" waarop 
Teunis antwoordde: "Maar agent, dit is geen 
motor, dit is een Harley Davidson!" waarna 
hij er zonder bekeuring van af kwam.  
 Ook hield Teunis van andere motoren, zo 
had hij twee tractors voor het boerenwerk. 
Die tractors waren al redelijk bejaard, maar 
daar zat hij niet mee, want hij zei altijd 
gekscherend: "Jo houdt ze glimmend en ik 
hou ze rijdend."  
 
Naar Nieuwe Veer  
Onder het motto 'een boer midden in het 
dorp is niet alles', ging de gemeente op zoek 
om Teunis uit het dorp te krijgen. 
Burgemeester Viezee is lang actief bezig 
geweest om dit voor elkaar te krijgen en 
uiteindelijk is het gelukt. De boerderij van 
Jan van der Vlist kon door de gemeente 
worden gekocht en werd ter ruiling aange-
boden aan Teunis. Dit is tot volle tevreden-
heid van beide partijen gelukt. Teunis ging 
wonen op Nieuwe Veer 111 en ieder was er 
gelukkig mee. Hij ging weer dertien koeien 
melken en wat zoggen houden. De verhui-
zing was in de zomer van 1970 en daarbij 
was het laatste dat zijn huis uit ging …het 
orgel. Midden op het dorp heeft Teunis toen 
nog orgel gespeeld. De boerderij in het dorp 
is aangekocht door de gemeente, op die plek 
is nu het winkelcentrum.  
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Teunis had diverse alom bekende uitspraken 
en gezegdes, zoals: "Kachels en vrouwen 
moet je met de pook onderhouwen." 
Teunis is helaas niet oud geworden, hij is in 
1993 op 64-jarige leeftijd overleden. Een bij-
zondere en fijne man was toen niet meer. 
Eigenlijk horen dit soort mensen stokoud te 
worden, maar dat had Teunis niet zelf in de 
hand.  

 

Piet de Jong 
met dank aan Paul Eikelenboom 

December 2012  
 

——·—— 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIE KENT ZE NOG? (reacties) 
 

 

 

 

Tot ons genoegen zijn alle vragen in de vorige aflevering van By Clockgeluy beantwoord! Ten 
eerste vroegen we naar de namen van de brandweerlieden van de vrijwillige brandweer in Groot 
Ammers. Daarnaast vroegen we om een betere afdruk van de foto. Dankzij Hennie Kortleve uit 
Groot-Ammers beschikt het fotoarchief nu over een betere foto (waarvan hierboven een 
uitsnede) en zijn alle namen bekend. Hiervoor onze hartelijke dank! 
 
 

Giessenlanden-kwintet 
 

De tweede vraag betrof de 'Ode aan Streefkerk'; wij wilden graag weten wie de tekstdichter 
was. Enkele lezers wisten ons te vertellen, dat het waarschijnlijk oud-burgemeester Cees Bakker 
is. Desgevraagd kon de heer Bakker dat bevestigen, maar hij voegde er direct aan toe, dat zijn 
voormalige secretaresse, mevrouw Mollema, de tekst passend maakte op de muziek van 'Het 
Dorp'. Zij was de tekstschrijfster van het Giessenlanden-Kwintet, een min of meer door toeval 
ontstaan ensemble, bestaande vier zangers, waaronder Cees Bakker, en een zangeres. Begeleid 
door pianist Gijsbert Versluis, trad het kwintet op in bejaardencentra, bij de plattelandsvrouwen 
en op het Rode Kruisschip 'Henri Dunant'. Omstreeks 1996 werd de ode geschreven, speciaal 
voor een optreden van het Giessenlanden-Kwintet voor Streefkerkse Senioren. In de ode komt 
een passage over de dijkverzwaring voor; een onderwerp dat na aan het hart ligt van oud-
burgemeester en oud-voorzitter van molenstichting SIMAV, Cees Bakker. In de volgende By 
Clockgeluy meer daarover.  
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RUDOLF KOCH en ZONEN 
" De Zilverfabriek" 

 

Uitgewerkte weergave van de toespraak, gehouden door Mike Koch, bij de opening 
van de zilverwerkententoonstelling; door Cees Schep 

 

Zilver in Nieuwpoort  
Ruim een halve eeuw geleden genoot de 
zilverfabriek van Baardwijk in Nieuwpoort grote 
bekendheid. De oprichter, Pieter Baardwijk, 
vestigde zich vanuit Schoonhoven in 1921 te 
Nieuwpoort op Binnenhaven 44, om daar achter 
zijn woning in een kleine werkplaats handmatig 
klein zilverwerk te maken. Later verhuisde hij 
naar een ruimere plek op de Westsingel nr 3. 
 

 
 

Zilverfabriek aan de Westsingel 
 

Vandaar weer terug naar binnen de wallen. Dat 
was op de locatie waar nu v.d.Vlist woning-
inrichting is gevestigd, Hoofdstraat 61.  
  Pieter Baardwijk overleed in 1942. Zijn drie 
zonen, Teunis, Kees en Aart Baardwijk, hebben 
toen gezamenlijk de zilverfabriek voortgezet. Zij 
gingen door met de reeds ingezette 
omschakeling naar verzilverde en staalwaren- 
producten, op fabrieksmatige wijze gemaakt met 
inschakeling van gietmachines en zware 
frictiepersen. Na de oorlog breidde het bedrijf 
sterk uit en was er meer productieruimte nodig. 
Er werd inmiddels gewerkt met tien zilver-
smeden en een vaste boekhouder. In 1948 werd 
het Arsenaal, Buitenhaven 11, gekocht. Dat 
bouwwerk was destijds als pakhuis in gebruik, 
na verbouwing is het bedrijf er naar verplaatst. 
Door exportorders vertoonde de zilverfabriek 
een sterke groei en dat leverde veel 
werkgelegenheid op voor de omgeving. Voor het 
specialistische vakwerk, zoals het maken van 
stalen stempels en matrijzen, was het minder 
eenvoudig om goede vakmensen te vinden in 
Nederland. Zo begon de zoektocht over de gren-
zen en betrad Rudolf Koch het toneel.  

 Een geboren graveur  
Rudolf Koch is geboren op 1 april 1926 in 
Solingen, Duitsland. Hij was een telg van een 
graveurfamilie: zijn grootvader, vader en broer 
hadden zich allen gespecialiseerd in deze 
branche. In vakkringen verstaat men onder een 
graveur: een plaat-, zegel- of stempelsnijder van 
metalen. Nog altijd is Solingen bekend om zijn 
hoogwaardige staal- en edelmetaal producten. 
Het zat dus al in zijn genen, dat ook Rudolf de 
graveuropleiding zou volgen op de 'Fachschule 
der Solinger Stahlwaren-Industrie'. In 1942 
voltooide hij zijn opleiding, maar het was oorlog 
en hij werd als dienstplichtige opgeroepen en 
ingezet als marconist bij de Kriegsmarine in de 
Oostzee. Na de oorlog schakelde hij weer snel 
over op het graveurwerk om zich daar verder in 
te ontwikkelen. Hij werkte achtereenvolgens bij 
verschillende fabrieken van staalwaren in 
Solingen en Düsseldorf. Ook als zelfstandige 
verrichtte hij tussendoor dit ambachtelijke werk. 
  Dan leest hij op 9 februari 1952 in het 
Solinger Tagesblatt een advertentie van de 
zilverfabriek uit Nieuwpoort, een klein stadje in 
Nederland. Dat bedrijf zocht een graveur/ 
stempelmaker met specifieke kennis van 
braamloos persen. Dat was een techniek, die in 
Duitsland ontwikkeld was, maar in Nederland 
nog vrij onbekend. De bewerking van metaal 
werd daardoor vereenvoudigd tot één handeling 
bij het maken van pers- en snijstempels. Rudolf 
had zich in die techniek gespecialiseerd en 
besloot om te reageren op de advertentie. Na 
meerdere contacten over en weer, volgde zijn 
aanstelling tot chef van de graveurafdeling van 
de Zilverfabriek in Nieuwpoort.  
 
Van Solingen naar Nieuwpoort 
Het zich vestigen in Nederland bleek voor een 
Duits burger vrij ingewikkeld te zijn. Nog vrij 
kort na de oorlogsjaren waren er nogal wat 
gevoeligheden te overwinnen en moesten allerlei 
formaliteiten eerst doorlopen worden om over 
een geldig paspoort te kunnen beschikken. Het 
Nederlandse consulaat in Düsseldorf werd 
ingeschakeld, vervolgens het Arbeidsbureau en 
ook de Burgemeester van Nieuwpoort moest 
toestemming verlenen voor een verblijfs-
vergunning. Na alle drempels gepasseerd te zijn,  
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lukte het om na de zomervakantie van 1952 te 
starten in Nieuwpoort met zijn nieuwe loopbaan.  
Zijn eerste woonruimte was op de verdieping 
boven de drogisterij van Koos Renes, aan de 
Hoofdstraat (westzijde) in Nieuwpoort. 
 

  
 

Hoofdstraat W.Z. 
 

Elk weekend reisde Koch naar Solingen om zijn 
ouders en vriendin Eva Müller te bezoeken, 
maar dat was toch wel een hele reis elke week. 
De oplossing was om ook Eva mee naar 
Nederland mee te nemen en dat resulteerde in 
hun trouwdag op 22 december 1952 in Solingen, 
waarna ze zich samen vestigden in een 
appartement aan de Nicolaes Beetsstraat in 
Utrecht. Op 15 augustus 1954 is daar hun eerste 
zoon, Olaf, geboren. In 1958 verhuisde het gezin 
naar de nieuw gebouwde hoekwoning, 
Schoolstraat 1, in Nieuwpoort. In hetzelfde jaar, 
op 24 april, breidde het gezin zich uit met de 
tweede zoon, Michael. Later zou blijken dat 
beide zonen eveneens voorbestemd waren om de 
ambachtelijke familietraditie voort te zetten.  
 
Zelfstandig 
Tijdens zijn werkzame periode bij de 
Zilverfabriek maakte Rudolf verschillende 
productiewijzigingen mee, maar ook de 
omzetting van de juridische structuur van firma 
naar N.V. Daarmee gingen reorganisaties van de 
bedrijfsafdelingen gepaard. Ook Rudolf kreeg 
daar mee te maken en dat leidde tot beëindiging 
van de arbeidsverhouding op 24 september 
1966. Hij besloot zelfstandig verder te gaan in 
het graveervak. De zilverfabriek bleef voorlopig 
wel zijn belangrijkste opdrachtgever voor het 
graveren van stempels, maar zijn klantenkring 
groeide al gauw verder uit.  
  De eerste werkplaats was het schuurtje achter 
de woning. Met vijfduizend gulden geleend geld 
schafte hij enkele machines aan, die op 
verschillende locaties nog jaren gebruikt zijn. 
Achteraf bleek zijn keuze voor een eigen 
zelfstandig bedrijf een goede keuze te zijn. Er 
moest hard gewerkt worden, maar het hele gezin  

 stond er achter en hielp mee. Zijn vrouw Eva 
verzorgde de administratie. 
  Het schuurtje achter de woning werd te klein. 
Een grotere werkruimte werd ingericht in de 
gehuurde voormalige kippenschuur van Koos 
van der Heiden aan de Achterweg, schuin 
 

 
 

Voormalige werkplaats: Binnenhaven 44 
 
 tegenover het 'Dieselcenter' van Renes. Ook dat 
bleek slechts een tijdelijke oplossing. Om meer 
ruimte voor de in dienst getreden medewerkers 
te creëren, verhuisde het bedrijf naar de 
Schippersweg, achter de winkel van Gerrit 
Maasland, in een gedeelte van de timmerloods 
van Klaas Schippers. 
  Hoofdactiviteit was het maken van diverse 
soorten stempels: snij-, buig-, pers- en volg-snij-
stempels. Dat breidde zich uit met het 
produceren van halffabricaten door middel van 
stanstechniek, waarvoor zware persen werden 
aangeschaft. Met de nu beschikbare machines 
was men in staat om ook kleinschalig draai- en 
freeswerk voor derden uit te voeren. 
 
Familiebedrijf. 
Intussen kwamen Olaf en, een paar jaar later, 
Michael het bedrijf versterken. Beiden hebben 
de opleiding MTS werktuigbouw gevolgd en 
afgerond. Olaf legde zich toe op het ontwikkelen 
van speciale machines voor stanstechniek, 
hydrauliek, pneumatiek en elektrotechniek. Het 
productiepakket werd steeds breder. In de jaren 
zeventig en tachtig werden er stempels, 
speciaalmachines en allerlei producten 
seriematig gemaakt, zoals sleutelhangers, 
messing scheepsschroeven voor de modelbouw,  
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technische halffabricaten en messing producten 
voor de interieurbouw met een hoge graad van 
afwerking. Nieuwpoort werd daardoor te klein 
voor het groeiende bedrijf.  
 
Gelkenes 
Het succes van het familiebedrijf leidde tot een 
luxe, maar steeds nijpender probleem: tekort aan 
werkruimte. Er werd gekozen voor een radicale 
oplossing: grondaankoop op het Industrieterrein 
Gelkenes en daar een nieuw bedrijfspand 
bouwen. In 1985 werd de vestiging op 
Ambachtsweg 13 geopend. Ingedeeld met 
kantoor, werkplaats met verspanende machines, 
productieafdeling met diverse persen, trommel-
afdeling, materiaalmagazijn en een montage- en 
inpakafdeling. 
  Het volgende jaar, 1986, zou een jaar met 
ingrijpende gebeurtenissen worden. In de nacht 
van 30 april op 1 mei brandde 'de Zilverfabriek', 
die vanaf 1979 in een nieuw pand vlakbij het 
bedrijf van de familie Koch gevestigd was, 
vrijwel geheel af en dat leidde tot 
bedrijfsbeëindiging van deze, voor de familie 
Koch belangrijke, afnemer en opdrachtgever. 
Maar de grote schok kwam toen Rudolf Koch, 
volkomen onverwacht op 26 mei 1986 overleed.  
Toch vonden zijn vrouw, Olaf en Michael de 
kracht en de ondernemerszin om door te gaan. 
Wel moest de koers verlegd worden naar andere 
producten en nieuwe afnemers, een doorlopend 
proces dat ook nu nog steeds geldt; in deze tijd 
van recessie zelfs in versterkte mate. 
 
De Bioregulator 
De kracht van het bedrijf ligt in het zich blijven 
specialiseren, ook al gaat dat met pieken en 
dalen. In de jaren negentig begon de productie 
van bijzondere metalen armbanden. Deze 
zogenaamde Bioregulatoren werden een topper; 
de productie steeg tot 5000 armbanden per dag. 
Het hele productieproces tot en met ontbramen, 
slijpen en polijsten werd in eigen beheer 
uitgevoerd. De bedrijfshal werd uitgebouwd en 
er werden een vijftal extra rondvibratoren 
geïnstalleerd. En nog kon men het werk niet aan, 
zodat er werk uitbesteed moest worden.  
  Dan begint opeens de vraag te stagneren en 
moet deze  productie  afgebouwd worden.  Een  

 vergelijkbaar verloop deed zich voor bij het 
werk voor de Koyo kogellagerfabriek in Lange-
rak. Die fabriek schakelde Koch Metaal-
bewerking en Engineering in, om een aantal 
bedrijfsprocessen te automatiseren. Maar de 
opdrachten stopten, toen Koyo de productie 
verplaatste naar Roemenië. Deze ontwikkelingen 
dwongen tot herbezinning over de toekomst van 
het bedrijf. Daar was men al eerder mee 
begonnen, maar nu kwam het in een 
stroomversnelling. Voor het uitwerken van een 
nieuw bedrijfsconcept was in 2003 al een 
bewerkingscentrum in gebruik genomen voor 
het doorontwikkelen van computergestuurde 
techniek, de zogenaamde CNC-techniek 
(Computer Numeric Control) bij verspanende 
bewerkingen (frezen, draaien, boren). Olaf 
specialiseerde zich in CNC-draaitechniek. 
Michael (Mike) in CNC-freestechniek. Nu blijkt 
dat het een goede keuze was: ook na het 
uitbreken van de kredietcrisis draait het bedrijf 
goed, dank zij deze nieuwe koers. Vooral voor 
de exclusieve jachtbouw is het bedrijf 
tegenwoordig een aantrekkelijke toeleverancier.  
 
Hightech, daar zijn ze goed in, de gebroeders 
Koch. Beleid en visie zijn er op gericht om de 
gekozen lijn vast te houden en in de toekomst 
voort te zetten.  
En in hun vrije tijd zijn het fervente muziek-
beoefenaars; ook daar zijn ze goed in! 
 

C.J.Schep 
H.K.N.publicatie.  

 

 

Entree van het huidge bedrijfspand in Gelkenes 
(http://www.kochmetaalbewerking.nl) 

 

——·—— 
 
 

Wie meer wil weten over de geschiedenis van zilverfabriek Baardwijk, wordt verwezen naar het artikel 
van Dick Teeuwen in de HKN-uitgave De Stede Nieupoort 5. (Nog verkrijgbaar.) Wie meer wil weten 
over de familie Baardwijk (zie ook de volgende bladzijden), kan de kwartierstaat van Pieter Baardwijk 
opvragen. Een mailtje naar genealogie@histkringnieuwpoort.nl is voldoende.  
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Stamreeks van Pieter Baardwijk 
door Margreet Budding 

 
In September en Oktober 2012 werden in museum 'Het Stadhuis' door Pieter Baardwijk vervaardigde 
zilveren voorwerpen uit de periode 1920-1942 tentoongesteld. Verder werden producten getoond, 
welke gemaakt zijn door de Gebroeders Baardwijk in de 'Zilverfabriek Nieuwpoort' tussen 1942 en 
1957 of in latere jaren in de 'Zilver- en Staalwarenfabriek'. (Zie blz.22 voor de openingstoespraak.) 
De tentoonstelling was ingericht door Cees 
en Petra Deelen, Peter de Bruin en Marian 
Baardwijk, met hun eigen verzamelingen, 
aangevuld met voorwerpen die door 
inwoners van Nieuwpoort en andere 
belangstellenden beschikbaar waren ge-
steld. Met ruim 1300 bezoekers was deze 
expositie een groot succes.  
  De foto's op de volgende bladzijde ge-
ven een impressie van het tentoonge-
stelde en de bezoekers. Naar aanleiding 
van de tentoonstelling plaatsen we de 
stamreeks van Pieter Baardwijk. Voor 
belangstellenden is de kwartierstaat van 
Pieter Baardwijk verkrijgbaar via het 
onderaan genoemde e-mailadres.  

 

 
 

Pieter Baardwijk en Merrigje van den Berg 
 

I.   Lauwrents Baartwijk, geboren vóór 1638     

II.    Michiel Lzn. Baartwijk, geboren vóór  
    1658,  trouwt met Grietje Jdr (= Jonge-
dochter = juffrouw/ongehuwde vrouw) Snoek. 
 

III.   Jacob Czn. (= Chielszoon) Baardwijk, 
    geboren te Giessen-Nieuwkerk vóór 1686. 
Jacob trouwt in Giessen-Nieuwkerk op 20 nov. 
1707 met Jannichjen Jansdr. Besemer. 
 

IV.   Pieter Jacobsz Baardwijk, gedoopt te  
    Giessen-Nieuwkerk op 1 sept. 1715, 
overleden aldaar op 4 dec. 1795.  
Pieter trouwt in Giessendam op 8 febr. 1755 met 
Grietje Pieters Damsteeg, gedoopt te Langerak 
op 16 jan. 1729, overleden te Giessen-
Nieuwkerk op 8 juni 1811; dochter van Pieter 
Ariensz Damsteegt en Merrigje Huiberts 
(Compeer).  
 

V.    Pieter Baardwijk, geboren te Giessen- 
    Nieuwkerk op 25 dec. 1762, aldaar 
overleden op 14 dec. 1831.  
Pieter trouwt in  Giessen-Nieuwkerk op 30 juli 
1790 met Jenneke de Vries, geboren te Brakel 
omstreeks 1759, overleden in Giessen-
Nieuwkerk op 7 febr. 1836; dochter van Gijsbert 
de Vries en Berber Hendriks Versteeg. 
 

VI.   Hendrik Baardwijk, geboren te Giessen- 
    Nieuwkerk op 21 juni 1799, schoenmaker, 
op 15 april 1857 overleden in Giessen-
Nieuwkerk.  
Hendrik trouwt in Laagblokland op 4 sept. 1824 
met Trijntje Verheij, geboren in Giessendam op 
2 jan. 1802, winkelierster, overleden te Giessen- 
Nieuwkerk op 20 dec. 1859; dochter van Dirk 
Verheij en Geertje Joostsdr. Verheul. 

 VII.  Pieter Baardwijk, geboren te Giessen- 
    Nieuwkerk 28 okt. 1830, schoenmaker, 
winkelier, koopman, overleden te Nieuwpoort op 
10 maart 1872. 
Pieter trouwt in Langerak op 27 mei 1853 met 
Josina Huijsers, geboren in  Nieuwpoort op 17 
juni 1835, overleden aldaar op  1 april 1920; 
dochter van Cornelis Huijsers en Lijntje Brut. 
Josina hertrouwt op 7 jan. 1873 in Nieuwpoort 
met Frans van den Berg. 
 

VIII. Cornelis Baardwijk, geboren in  Nieuw- 
    poort op 18 maart 1863, metselaar, 
boelhandelaar, koopman, overleden te 
Nieuwpoort op 25 dec. 1933.  
Hij trouwt te Langerak op 9 april 1886 met 
Klasina Maat, geboren in Langerak op 24 mei 
1865, overleden te Leiden op 16 aug. 1948; 
dochter van Aart Maat en Kaatje Kok. 
 

IX.   Pieter Baardwijk, geboren in Nieuwpoort  
    op 25 april 1888, zilversmid, zilver-
fabrikant, overleden in Utrecht op 28 april 1942, 
begraven te Nieuwpoort.  
Pieter trouwt (1e) op 30 sept. 1910 in Groot-
Ammers met Merrigje van den Berg, geboren 
te Groot-Ammers op 20 mei 1890, overleden te 
Nieuwpoort op 21 april 1939; dochter van Teunis 
en Cornelia Oskam.  
Pieter trouwt (2e) na 1939 met Jannetje van 
den Burg, geboren in ’s-Gravenzande op 23 
mei 1900, overleden te Delft op 22 mei 1956; 
dochter van Gerrit van den Burg en Jannetje 
Moor. 
 

Mail voor uitgebreidere informatie over deze of 
andere families naar:  

genealogie@histkringnieuwpoort.nl  
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Impressie van de tentoonstelling 'Zilver' in museum 'Het Stadhuis' (september/oktober 2012). 
Tip: in 'De Stede Nieupoort 5' staat een artikel over de geschiedenis van de zilverfabriek. 

 
 

——·—— 
 
 

Genealogie 
door Rob Anders (voor Liesveld aangepast door Margreet Budding) 

 

Tegenwoordig zijn veel mensen bezig met onderzoek naar hun voorouders. Veel bezoekers 
van het archief in Dordrecht zijn mensen, die benieuwd zijn naar hun voorouders, hóe zij 
leefden en ook wáár zij leefden. Dit merken wij als historische vereniging aan het toenemende 
aantal mensen van buiten Liesveld, die vragen in welk huis hun oma of opa is geboren en 
daarbij het adres geven, dat zij in het archief hebben gevonden. Meestal is dat een aanduiding 
als B40 of C90, in het verleden de gebruikelijke vorm van adressering. Omdat er geen omzet-
tingstabel bestaat, die een verband legt tussen de huidige adressering en die van vóór ongeveer 
1920, is het soms lastig na te gaan om welk huis het gaat.   
 

Mensen die zoeken naar hun 'roots' kunnen 
een keuze maken uit een stamreeks of een 
parenteel.  
Een  stamreeks  houdt  in,  dat  je  in  rechte  lijn 

  

zoekt; dus: vader - grootvader - overgrootvader, 
et cetera.  
Een parenteel houdt in, dat je breed gaat zoeken 
en ook de moederskant 'meeneemt'. 
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Hoe pak je het aan? 
Het is niet handig om onvoorbereid naar een 
archief te gaan, ondanks het feit, dat de 
medewerkers daar zeer behulpzaam zijn! 
Verzamel vooraf zoveel mogelijk basis-
informatie van uw familie.  
  De primaire gegevens zijn: namen en data 
van geboorte, huwelijk en overlijden. Het is 
mogelijk om gelijk de secundaire gegevens mee 
te nemen zoals: bezittingen, opleidingen, 
hobby’s, verenigingen, anekdotes en foto’s.  
  Bronnen hiervoor zijn: paspoorten, trouw-
boekjes, persoonsbewijzen (uit de Tweede 
Wereldoorlog), geboortekaartjes, huwelijks-
aankondigingen en condoleancekaarten. De 
Historische Kring Nieuwpoort bezit een groot 
aantal rouw-, trouw- en geboortekaartjes.     
  'Persoonskaarten' zijn ook handig, deze zijn 
tegen betaling op te vragen bij het Centraal 
bureau voor Genealogie (CBG; Internet:  
www.cbg.nl).  De inhoud van een persoonskaart 
bestaat uit namen, geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensberichten, namen van echtgenote(s), 
ouders (soms met geboortedata) en de kinderen. 
 
Waar haal ik veel gegevens? 
1. Momenteel  worden  in rap tempo de archief-
  gegevens gedigitaliseerd. Deze zijn terug te 
vinden op: www.genlias.nl.  
Je kunt hier zoeken op naam, eventueel 
gekoppeld aan de naam van de partner. Er zijn 
momenteel 16 miljoen akten verwerkt.  
(Tip: Lees vooral de handleiding goed door!)  
2. Een overzicht van bronnen is ook te vinden  
  op: genealogie.startpagina.nl.  
Op deze startpagina is genlias aan te klikken, 
maar bijvoorbeeld ook het archief in Dordrecht  
(www.erfgoedcentrumdiep.nl) en de Groene 
Hart Archieven (waarin o.a. het streekarchief 
Gouda). De grote steden nemen nog niet deel 
aan het Genliasproject: Rotterdam, Amsterdam, 
's-Gravenhage, Leiden en Delft hebben hun 
eigen website voor het nazoeken van 
familiegegevens. 
3. Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)  
  Het CBG is gevestigd in het Nationaal 
Archief in den Haag. Je kunt hier de 
persoonskaart opvragen. Hier zijn veel genealo- 
gische en heraldische verzamelingen (met 
familiewapens) te vinden. Het kan dus zijn, dat 
uw familie al helemaal onderzocht is!  
 
ONDERZOEKSBRONNEN 
1. Archieven 
  Rijksarchieven (in elke provinciehoofdstad), 
Stadsarchieven,  Streekarchieven  en   Water- 

  
schapsarchieven (in de Krimpenerwaard worden 
de gegevens sinds 1550 bijgehouden, Hoog-
heemraadschap Alblasserwaard sinds 1577, het 
Waterschap Rijnland doet dit al sinds 1300!). 
Rechterlijke archieven, weeskamerarchieven en 
notariële archieven. 
Familieadvertenties in de kranten vanaf 1700 
(Nationaal archief).  
Het archief van de Verenigde Oostindische 
Compagnie (VOC).  
Het mormoons archief (Utah), gedeeltelijk 
aanwezig in het CBG. (De mormonen hebben 
zich tot doel gesteld alle mensen in hun archief 
onder te brengen.)  
Archief Muschaert (collectie van beschreven 
lakzegels).  
 
2. Burgerlijke stand 
  Sinds 1811 (Napoleon) houdt de burgerlijke 
stand de volgende gegevens bij: geboorten, 
huwelijksaangiften en -afkondigingen, huwelij-
ken en echtscheidingen, overlijden. 
 
3. Bevolkingsregister  
  Het bevolkingsregister houdt de gegevens bij 
sinds 1850, in Zuid-Holland al sinds 1845. 
Kenmerken: niet altijd voorzien van een index, 
gegevens gaan per huisadres; het adres komt uit 
de geboorte- of overlijdensakte. Voor de periode 
vóór 1850 kan gebruik gemaakt worden van de 
volkstellingen van 1829, 1839 en 1849. 
 
4. Doop- , trouw- en begraafboeken (DTB) 
  Kenmerken: deze zijn van vóór 1811; het 
origineel of een kopie is aanwezig in het archief; 
ze zijn per provincie/stad specifiek; vaak al 
bewerkt op achternaam, patroniem, voornaam 
dopeling of op gezin (hierover informatie 
inwinnen bij het archief). 
 
VERENIGINGEN 
1.  Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap 
voor Geslacht- en Wapenkunde is al opgericht in 
1883. De genealogische en heraldische collecties 
zijn in beheer gegeven bij het Centraal Bureau 
voor Genealogie in Den Haag (zie boven).  
Internet: www.knggw.nl  
 
2.  De Nederlandse Genealogische Vereni- 
ging (NGV) brengt het tijdschrift Gen Nostra uit 
en heeft een documentatiecentrum in Weesp. De 
vereniging beschikt over een eigen computer-
dienst met het blad Gens Data en een 
programma toegespitst op genealogie. 
Internet: www.ngv.nl 
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MARGA KLOMPÉ: "Een bloemetje op tafel hoort erbij!" 
Boekbespreking door Marianne Wittebol 

 

Inleiding 
Marga Klompé (dr. Marga A. M. Klompé) was 
Nederlands eerste vrouwelijke minister. Ze werd 
dat in 1956, in een tijd dat dit voor vrouwen niet 
echt voor de hand lag.  
 

 
 

Dr. Marga A.M. Klompé in 1956 
bron: Wikipedia 

 
Jan Joost Lindner kopte in 1998 in de 
Volkskrant: "De kordate juffrouw die bijstand 
tot recht maakte." Hij eindigde zijn stuk met de 
uitspraak: "Ze was one of the boys, maar stak als 
onzelfzuchtig en kordaat idealiste met kop en 
schouders boven de meesten van hen uit." 
Uitspraken van tijdgenoten waren minder 
complimenteus. Luns, lange tijd minister van 
buitenlandse zaken noemde haar ‘Onze Lieve 
Vrouwe van Eeuwigdurende Bijstand'. En een 
vice-admiraal had het over 'die pacifistische 
schooljuffrouw'. Later zei W. Drees jr. dat 
Marga Klompé van het 'Rijke Roomsche Leven' 
het ‘Gesubsidieeerde Roomse leven’ had 
gemaakt.  
 En elders schreef men over haar: "Wat opvalt 
in studies, artikelen en herinneringen die aan 
Marga Klompé zijn gewijd, zijn de 
tegenstellingen waarin men haar probeert te 
vatten. Een diepgelovige vrouw, die toch breed 
van opvatting was. Een gepromoveerde wis- en 
natuurkundige, die zich bezighield met gerech-
tigheid in de maatschappij. Lerares, maar toch 
politica in hart en nieren. Een complexe vrouw, 
maar toch uit een stuk. Iemand die niet 
makkelijk in kort bestek is te duiden." 

 Biografie 
In 2011 verscheen een biografie over deze 
complexe vrouw van de hand van Gerard 
Mosterd. Meer dan 600 pagina’s waarin 
geprobeerd wordt haar opmerkelijke politieke 
carrière, maar ook haar kerkelijke activiteiten 
nadien, te duiden vanuit factoren in haar jeugd, 
de invloed van haar moeder en de invloed van de 
katholieke context van die tijd. De biografie 
bevredigt niet altijd. De keuzes die Klompé 
maakt, worden lang niet altijd afgezet tegen de 
positie van vrouwen in die vijftiger en zestiger 
jaren. Het jaar waarin ze minister werd, was per 
slot het jaar dat de handelingsonbekwaamheid 
van gehuwde vrouwen (een ingewikkelde term 
voor de wettelijke basis, dat gehuwde vrouwen 
geen financiële beslissingen mochten nemen) 
werd opgeheven en een jaar later werd het 
ontslaggebod voor vrouwelijke ambtenaren die 
huwden opgeheven. Die officiële besluiten wilde 
niet zeggen dat dit in de praktijk werd gebracht: 
vrouwen stopten met werken, zodra ze trouwden 
en slechts enkele vrouwen hadden een politieke 
functie.  
  

  Al was het niet de ideale biografie, toch heb 
ik het boek met rode oortjes gelezen. Het gaat 
over de tijd van mijn jeugd, de tijd van het 
volwassen leven van mijn moeder, maar vooral 
over een eigenzinnige vrouw die haar eigen weg 
koos, naar rechtvaardigheid streefde en succes-
vol werd. En daarbij de keus maakte om alleen 
te blijven en niet te trouwen. Die van de harde 
wiskundige kant switchte naar de maatschap-
pelijke sector en daar haar belangrijkste wapen-
feit realiseerde: de invoering van de Bijstands-
wet. En naast die bevlogenheid die haar ken-
merkte, kun je je toch ook niet aan de indruk 
ontrekken, dat ze het politieke spel tot in de 
finesses beheerste en roddel en achterklap niet 
schuwde om haar doel te bereiken. 
 
Katholieke opvoeding 
Marga Klompe werd geboren als tweede kind 
van vijf in een goed katholiek gezin in Arnhem. 
Dankzij de goedlopende kantoorhandel van 
vader Jan Klompe behoorden ze tot de gegoede 
middenklasse. En zoals het gegoede burgerij 
betaamde was vader lid van het bestuur van de 
Vincentiusvereniging (maatschappelijk werk) en 
later van het Rooms-katholiek Armbestuur.  
Vader Klompe was een behoudende katholiek. 
Moeder  Maria Klompe,  een  dominante  vrouw, 
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gelovig zonder volgzaam te zijn. Zij voedde haar 
kinderen op tot kritische katholieken, die hun 
eigen verantwoordelijkheid zouden nemen en 
hun geweten volgen. Dat bracht haar regelmatig 
in conflict met de lokale geestelijken. 
 
Verloren welstand 
In 1927 bleek vader aan waandenkbeelden te 
leiden. Uiteindelijk verloor hij hierdoor alle 
inkomsten en werd hij opgenomen in een 
kliniek. De gang naar de Vincentiusvereniging 
(een Rooms-katholieke vereniging voor hulp aan 
noodlijdenden) of het Armbestuur lag voor het 
gezin niet in de lijn, na de eerdere positie van 
vader daar. Familie en vrienden steunden het 
gezin. Hoewel er verschil van inzicht bestond, of 
de meisjes niet moesten gaan werken. Dankzij 
het doorzettingsvermogen van moeder Maria 
konden alle vijf kinderen de HBS af maken. 
Daarbij gold de afspraak, dat zij na de HBS 
gingen werken en bijdroegen aan de huishoud-
pot. Vanwege haar intelligentie en analytisch 
vermogen werd voor Marga een uitzondering 
gemaakt.  
  Zij ging scheikunde studeren in Utrecht. 
Niettemin droeg Marga al snel ook weer bij aan 
het gezinsinkomen. Na het behalen van haar 
kandidaatsbul, ging zij als onbevoegd lerares 
scheikunde aan de slag voor tien uur per week 
aan een elitaire meisjesschool in Nijmegen. Op 
die manier kon zij haar studie bekostigen. 
Daarnaast kwam zij zo in contact met meisjes 
voor wie een verblijf in huize Klompé goed zou 
zijn en die vervolgens tegen betaling 
instroomden in het meisjespension van haar 
moeder. Moeder bestierde het huishouden en 
stelde de regels, Marga deed de huiswerk- en 
pedagogische begeleiding.  
 
Studente en geliefde lerares 
Marga Klompe studeerde scheikunde in Utrecht. 
Tijdens haar studie en later promotie, leerde ze 
diverse mensen kennen, waarmee ze ook later in 
haar politieke leven weer contact had. Na haar 
promotie haalde ze ook haar doctoraalbijvak 
natuurkunde, zodat haar mogelijkheden om les 
te geven werden vergroot. En alsof het niet 
genoeg was, begon zij daarna aan de studie 
medicijnen, om een lang gekoesterde wens om 
huisarts te worden, in vervulling te doen gaan. 
De oorlog maakte er een einde aan. En in 1945, 
33 jaar oud, begon Klompé er niet meer aan. 
  Lerares was ze met hart en ziel, zeer 
betrokken bij de meisjes aan wie ze les gaf en 
actief in vele meisjesclubs op de scholen 
waaraan ze lerares was.  

 Oorlog, verzet en vrouwenorganisaties 
Marga Klompe raakte al snel betrokken bij 
allerlei activiteiten gericht tegen de Duitse 
bezetting: ze was actief bij de VVH (vrouwelijke 
vrijwilligers hulp, later Unie van Vrouwelijke 
Vrijwilligers) en deed koeriersdiensten. Ze 
raakte ook betrokken bij een landelijke groep 
vrouwen, die zich bezig hielden met de vraag 
wat de rol van vrouwen zou moeten zijn in de 
naoorlogse samenleving. Deze organisaties 
zagen, ook na de oorlog, vrouwen als hoedster 
van morele waarden, zonder welke de 
maatschappij niet tot ware bloei kon komen. 
Door haar energieke, zeer actieve en vooral 
praktische optreden, nam ze al snel vooraan-
staande posities in bij deze organisaties.  
  Vanuit die organisaties werd ook een grotere 
politieke betrokkenheid van vrouwen bepleit: 
met plekken in gemeenteraden, provinciale 
staten en het parlement. Klompé zette via de 
vrouwenorganisaties zelf haar eerste internatio-
nale stappen, door als afgevaardigde conferen-
ties te bezoeken. Het hoogtepunt was de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
in 1947. Het bracht haar vele internationale 
contacten, waarvan ze later in haar parlementaire 
werk veel profijt had.  
 
Politieke carriere 
Klompé komt in 1948 in de Tweede Kamer en 
blijft daar tot 1956. De lobby van vrouwen-
organisaties binnen de KVP hebben er in belang-
rijke mate toe bijgedragen dat er een vrouw voor 
de KVP in de Tweede Kamer kwam. Marga was 
niet nummer één voor de vrouwenorganisaties. 
Dat de keus toch op Klompé viel, was vooral te 
danken aan het feit dat zij door haar inter-
nationale vrouwenvertegenwoordigingen ook in 
contact stond met een aantal belangrijke KVP-
prominenten. Klompé werd in de Kamer 
buitenlandwoordvoerster en was uit hoofde van 
die positie ook betrokken bij de Europese 
Gemeenschap voor  Kolen en Staal (EGKS). 
  Ondanks de stevige positie die zij zich met 
steun van Romme verwierf als buitenland-
woordvoerster, zat later een post als minister van 
buitenlandse zaken er niet in. Daarvoor werd ze 
te emotioneel geacht. Het werd het minister-
schap voor maatschappelijk werk.  
 
Uit haar biografie lees je tussen de regels door 
wel wat een andere historicus, Bram Mellink(*), 
duidelijker over haar politieke carrière stelt: 
"De vrouwenbeweging waarvoor zij zich kort in 
de jaren veertig sterk maakte, verwisselde ze 
voor politieke  ambten  waarin ze weinig  geduld  
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met feministen toonde." Klompé beschouwde 
zichzelf eerder als mens dan als vrouw. Het lijkt 
erop, dat ze moeilijk persoonlijk kon worden, 
haar vriendschappen zocht ze vooral onder 
collega’s, maar leden nogal eens onder haar 
politieke ambities. Roddel en achterklap 
schuwde ze niet om haar eigen positie te 
versterken. 
 
Van bedeling naar recht op een menswaardig 
bestaan 
Nadat na WOII jaren was gepraat over de 
afschaffing van de armenwet van 1912, 
introduceerde zij de Algemene Bijstandswet in 
de Kamer met de bekend geworden uitspraak: 
"Een bloemetje op tafel hoort erbij!" Bij de 
bespreking van de wet in 1963 in de Tweede 
Kamer zei zij: “Ik wilde een wet maken, 
mijnheer de Voorzitter, waarop iedere burger 
een beroep kon doen, met opgeheven hoofd, en 
waardoor hij niet in een atmosfeer zou worden 
geplaatst, die in strijd zou zijn met zijn vrijheid 
en met de waardigheid van zijn menselijke 
persoon.” 
  Invoering vond plaats op 1 januari 1965. De 
wet was qua uitgangspunt een enorme breuk met 
het verleden: in plaats van het primaat bij kerken 
en particuliere instellingen, kwam de 
verantwoordelijkheid voor de armenzorg bij de 
overheid te liggen en werd bijstand een recht in 
plaats van liefdadigheid. Het had veel politiek 
stuurvrouwschap gevraagd om de invoering van 
de algemene bijstandswet te realiseren, zeker op 
de manier waarop Klompé het uiteindelijk voor  

 elkaar kreeg: zonder verhaal op familie.  
Mogelijk, dat Klompé’s eigen afhankelijkheid 
van familie in haar jeugd, haar doorzettings-
vermogen hierbij heeft gestimuleerd. 
 

 
 
  Titel:     Marga Klompé 1912-1986 
  Ondertitel:  Een biografie 
  Auteur:    Gerard Mostert  
  Uitg.:     Boom  2011 
  ISBN:     9789461051974 
 

(*) www.athenaeum.nl/recensies/gerard-mostert-
marga-klompe 

 

——·—— 
 

 
WIE KENT ZE NOG? (2) 

 
 
 

Voor de tweede achtereenvolgende keer is een (gelegenheids)gedicht de aanleiding tot een vraag 
in deze rubriek. We weten, dat het gedicht geschreven is ter gelegenheid van een (zoveel-jarige)  
bruiloft van kapitein Pieter (Piet, Pietje) Kok van Lekboot 6 (*). Hieronder treft u het gedicht 
aan, daarop volgen een foto en de eigenlijke vraag. 
 
 

Huwelijksgedicht voor Pieter Kok en Cornelia van den Berg 
 

Luister geachte feestgezellen,  
Wat ik even van de Bruigom wil vertellen. 
Bruigom is eens geweest op ’n verjaardag van oom  
                           Aart, 
Met bijzijn van Ome Cor, echtgenoten en eens  
                      gezellig gepraat. 
Thuisgekomen met zijn vrouw, werd Bruigom  
                     gedreven in ‘t nauw, 
Want op de slaapkamer, och heden,  
Is hij, doordat ie nuchter was, uitgegleden.  

 
En tijdens die val, even opgelet, 
Sloeg hij de wekker van het nachtkastje onder ’t bed.  
En toen beweerde de kapitein van de zes toch wel kras  
Dat het zeil te erg opgewreven was. 
Toen schreeuwde het bruidje: “Dat is te veel!”  
En zij sloeg hem op een zeker deel crimineel! 
Daarbij heeft bruigom moeten beloven, allesbehalve  
                         spontaan, 
Nooit meer naar een verjaardag van oom Aart te gaan. 
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Met zijn vrije tijd zat Bruigom nimmer in zijn maag,  
Want timmeren, dat deed hij toch zo graag.  
Zo heeft hij eens een kippenhok een beetje 
opgeknapt. Hierbij even dan verklapt,  
Niet al te best geslapen op bed,  
Een deurtje verkeerd er aan gezet.  
Om kort te zijn, toen is hij even weggegaan  
En toen hij weerkeerde stond er op dat deurtje,  
Bruigom kreeg daarvan een kleurtje,  
Heel spontaan: "Sufferd dat heb je verkeerd gedaan!" 
 
En nu even in gedachten verzonken …  
O ja, bruidje heeft met ome Cor nog al eens een  
                   borreltje gedronken.  
Daar zat zij nooit mee in d’r maag,  
Die tante Kee ze lustte hem toch zo graag!  
En ’t is eens gebeurd - 't wordt hoe langer hoe gekker,   
Zat de kurk eens te diep en geen kurkentrekker.  
Toen heeft tante Kee - en ome Cor daarvan danig  
                       geschrokken,  
De kurk er met haar tanden afgetrokken.  
Toen sprak ome Cor: "Bel meid,  hoe is ’t mogelijk  
                       potdomme?"  
En hebben ze saam voor de buitengewone moeite er  
                  maar twee genomen.  
 
Eens was de Bruigom er geducht te beklagen: 
Bij hoog water mevr. Pot van ’t steiger afgedragen.  
Hij sprong met haar door het water als een tijger,  
Maar o, jé er was een plank gebroken van ’t steiger, 
Toen is Bruigom met die mevrouw gestruikeld  
En saam kopje onder geduikeld!  
En ik vertel u hier in vertrouwen:  
Nog nooit werd ’ie door ’n andere vrouw zo  
                       vastgehouen!  
Hierbij dan ook niet verbloemd,   
Ze heeft hem van angst gebeten en gezoend!  
 
Bruigom heeft vele moeilijkheden overwonnen, 
Is op een melkboot begonnen.  
In dienst bij de rederij als Kapitein.  
’t Hele schip verwaarloosd en in de vlooien.  
Maar Pieter Kok zat er achter henen: 
Twee bezems versleten voor acht uur en ze waren  
                       verdwenen. 
En zo kwam hij onder ons gezegd,  
Op de grootste boot terecht.  
Één keer in de mist op een krib gezeten.  
Toen heeft een veerman moet je weten,  
Hem er netjes afgezet.  
En de rederijkapitein tikte voor de veerman aan z’n pet
                      
Zo weet gij dan ook van mij eendert  wat Bruid en  
                 Bruigom deed beleven.  
De rijmende tekst werd door mij in 'n half uur  
                        geschreven. 

Bruid en Bruidegom, dat het u moogt zijn gegeven  
Nog vele gelukkige, zonnige jaren in uw verdere  
                           leven!  
 
Van deze wederwaardigheden dan nu weer ’t besluit;   
Tabé, ’t is mooi genoeg, ik schei er uit. 
 
 

  

 Het gedicht is geschreven (en tijdens de 
 bruiloft waarschijnlijk voorgedragen) door het 
 'accordeonduo Baardwijk'.  
 In het archief van de HKN is, behalve de 
 bovenstaande foto, niets te vinden over het  
 duo. De  vraag is dus: wie kan ons vertellen 
 wie de twee  muzikanten zijn, waar ze vandaan 
 kwamen,  waar ze optraden, enzovoort?  
 Reacties zijn zeer welkom bij de redactie van  
 By Clockgeluy. 
  

 
(*) N.B. Pieter Kok is niet de befaamde, laatste, kapitein 
     Kok waar 'de Zes' later naar werd vernoemd. Dat is  
     Theunis (Teunis) Kok. De laatste vier kapiteins van  
     'de Zes' waren achtereenvolgens: Piet of Pietje Kok,  
     IJsbrand Verveer, J. Schouten en Teunis Kok.  
    (Met dank aan IJsbrand Verveer) 
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      VERENIGINGSNIEUWS  
 
             OPROEP 
Gelukkig beschikt het bestuur van de HKN inmiddels over een behoorlijk 
aantal e-mailadressen van verenigingsleden. Om portokosten te besparen, 
zouden we graag over nog meer e-mailadressen kunnen beschikken. Het 
bestuur vraagt u daarom bij deze om uw e-mailadres. Bij voorbaat dank!   

 

HERHAALDE OPROEP 
In september vroegen wij (gelukkig niet zonder succes!) vrijwilligers voor de taak van suppoost. Zoals 
u in 'van de voorzitter' zag, proberen we er nog meer te werven. Daarom herhalen we onze oproep. 
 

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 om 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 in het seizoen een zaterdagmiddag aan de beurt. Om 
die frequentie zoveel mogelijk te beperken en om een aantal reserves achter de hand te hebben in geval 
van verhindering (b.v. door ziekte, proberen we het aantal suppoosten nog wat verder uit te breiden. 
Daarom doen we een dringend verzoek om u aan te melden als suppoost. We zouden het heel fijn 
vinden, als ook jongere mensen hiervoor zouden voelen!  
Aanmelden kan bij de heer F. Heerens; hij zorgt voor de indeling en het begeleiden en inwerken. 
Telefoon: 0184-602093 of mobiel: 06-51016551 
 

 

AANWINSTEN 
Giften die in de tweede helft van 2012 werden ontvangen, waarvoor hartelijk dank! 

 

B. den Butter - de Jong, Streefkerk: doopjurkje,  
  babyhemdjes en broekje, wollen omslagdoek,  
  jasschort, proef lap, kanten kraagje, breisok. 
Pinie Ooms, Groot-Ammers: rouwkaarten 
J. J. v.d. Horst, Benschop:  Nieuwjaarswens,  
  gedateerd 1 jan. 1857 (zie blz. 2 van dit blad) 
 

 Lenie van Meerkerk-Brand:  3 kanten mutsen 
Mevr. Teeuw-Ouwerkerk: rol gehaakte kant,  
  kousenbevestiging,  garenklosje 
fam. Thijs, Groot-Ammers: terreinkaart  
  Alblasserwaard van de Schaatsbond 
via dhr. P.Vermeulen: eigens van W.Temmer 
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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. 
 
 


