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is een uitgave van de Historische Kring Nieuwpoort en verschijnt twee keer per jaar. 
 
Kopij voor By Clockgeluy  naar:  Hoogstraat 53 
             2965 AK Nieuwpoort  
of via e-mail naar:       ByClockgeluy@cs.com  
voor het februarinummer uiterlijk op:  21 december 2013 
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Bestuur van de Historische Kring Nieuwpoort: 
 
Voorzitter:  Joke van Leeuwen  Hennepstraat 35 
             2965 CA Nieuwpoort    tel. 0184 – 601751 
Interim-secr.: Harry van Meerkerk  De Hoogt 11 
             2959 BG Streefkerk     tel. 0184 – 689877 
Penningm.:  Matzy van Harten  Wouter van Langherakelaan 66 
             2967 XH Langerak     tel. 0184 – 601287 
Leden:   Pinie Ooms - Bieshaar Emmastraat 2 
             2964 BD Groot-Ammers   tel. 0184 – 661237 
     Jannie de Zeeuw   Julianastraat 13 
             2964 BM Groot-Ammers   tel. 0184 - 661806 
     Fré Heerens    Bij de Kerk 3 
             2965 AA Nieuwpoort    tel. 0184 – 602093 
 
Erevoorzitter: H. P. J. Keukelaar 
Ereleden:  G. den Hartog, T. Korporaal en E. A. N. Kon 
 
 
E-mail:   museum@histkringnieuwpoort.nl  (ook voor informatie over en het aanvragen  
                 van rondleidingen!)  
Website:  www. histkringnieuwpoort.nl  
Rek.nr.:   32 35 11 953 (Rabobank) 
 
 
 Contributie wordt per kalenderjaar berekend. Als voor 
 automatische incasso is gekozen, wordt het bedrag in 
 februari afgeschreven. Als u zelf uw overmaking wilt 
 regelen, vragen wij u dit voor eind maart te doen naar het  
 hierboven genoemde rekeningnummer. 
 De contributie bedraagt in 2013:   
  € 15,00 voor leden die in Liesveld wonen 
  € 20,00 voor leden die buiten Liesveld wonen 
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Van de redactie  
Het is bijzonder prettig om te kunnen melden, 
dat er weer ruim voldoende kopij was. Daardoor 
ligt (onder andere) een vervolg op het artikel 
over de zilverfabriek Baardwijk al op de plank 
voor februari. Deze keer is er veel aandacht voor 
de timmerfabriek van de Jong en van Aartrijk. 
Hopelijk vindt iedereen wel iets van zijn of haar 
gading in dit blad. En mocht u de behoefte 
voelen om ook eens iets voor het blad te schrij-
ven, aarzel dan niet! Inleveren van kopij voor 
het februarinummer kan tot 21 december.  

 In dit blad treft u onder meer de (voorlopig?) 
laatste bijdrage van Marianne Wittebol aan. 
Door verhuizing heeft zij Waal, de HKN en de 
redactie van By Clockgeluy verlaten.  
Ik wens Marianne veel geluk en succes in 
Lexmond en dank haar hartelijk voor haar mede-
werking, en speciaal voor haar grote betrokken-
heid en gedrevenheid!  
Tot mijn grote genoegen heeft inmiddels Hans 
Keukelaar de open plaats weer ingenomen.  

Simon Ooms 
 

Van de voorzitter 
Je moet elke minuut genieten als hij er is, deze 
zomer. Maar geen klagen. De Historische Kring 
Nieuwpoort ligt zogezegd op stoom. Met de 
tentoonstelling ‘Het afscheid van Liesveld’ heb-
ben we afscheid genomen van Liesveld; nu 
zullen we de nieuwe kansen aangrijpen die 
Molenwaard ons biedt.  
  Op dit moment genieten we van de tentoon-
stelling ‘Openbaar Vervoer over en langs de 
Lek’. Op initiatief van de Provincie Zuid-
Holland zijn er op diverse plaatsen tentoonstel-
lingen rond het openbaar vervoer georganiseerd. 
Wij hebben gekozen voor 'De Reederij op de 
Lek' (voorheen 'gebr. Broere'), later overgeno-
men door 'De Twee Provinciën'. Voor de 
tentoonstelling hebben we veel materiaal ter be- 

 ik met de klas naar toe ga. (Informeer naar de 
speciale prijs!) Op de zondagen 8, 15 en 22 sep-
tember is het museum van 13.30 tot 17.00 uur 
open voor iedereen die gezellig even naar de 
tentoonstelling wil komen kijken tijdens een 
middagwandeling. 
  Tenslotte: dit jaar hebben wij een ontzettend 
mooie tentoonstelling van 'Schwarzenberger 
Krippenfiguren', kerstfiguren uit Zwitserland 
naar traditioneel ontwerp. De tentoonstelling is 
bedoeld voor de kaarsjesavond, maar naar aan-
leiding van eerdere vragen zal de tentoonstelling 
ook nog enkele weken voor en na de kaarsjes-
avond te zien zijn (op 7, 14 en 21 december, van 
13.30 tot 17.00 uur). Één avond voor zoveel 
moois zou ook jammer zijn! 

schikking gekregen van IJsbrand Verveer, wiens 
familie op de schepen van de Reederij heeft 
gevaren. Een oproep in Het Kontakt leidde ook 
tot flink wat reacties van mensen die nog 
materiaal in hun bezit hadden. De tentoonstel-
ling loopt nu heel goed. U kunt nog tot 24 
augustus terecht.  
Gedurende de maanden in september en oktober 
staat nog op de planning de tentoonstelling: 
'Molenwaard in prent en kaart'. Alle kernen van 
Molenwaard zijn op kaart aanwezig. Deze mooie 
tentoonstelling is in voorbereiding; opening op 
31 augustus a.s. om 11.00 uur in museum 'Het 

 
 

 
 

Stadhuis'. 
Natuurlijk schenken wij ook aandacht aan het 
Monumentenweekend op 14 en 15 september 
met het thema 'Macht en Pracht' en aan 'De 
maand van de geschiedenis' (oktober). Voor de 
jeugd is dan de 'canon van de Alblasserwaard' te 
zien op een multitouch-tafel (een computer-
scherm als een tafelblad), die wij mogen gebrui-
ken vanaf 13 september tot eind oktober.  
De multitouch-tafel is natuurlijk voor volwas- 
senen ook heel leuk. Ik ben geen basisschool-
leraar, maar als ik dat was, dan wist ik wel waar  

 Los van de thematentoonstellingen hebben wij 
natuurlijk in het museum de vaste collectie. 
Deze is recent uitgebreid met o.a. een zilveren 
tabaksdoos uit 1805 van de Nieuwpoortse 
zilversmid Cornelis Snel. (Hierover meer in deze 
By Clockgeluy.) We hebben deze tabaksdoos 
kunnen aanschaffen dankzij een royale gift van 
één van onze leden.  
  Op 18 maart jl. hadden we de jaarverga-
dering, in eigen huis. En dat is goed bevallen! 
Het was een leuke avond. Na het vergader-
gedeelte is de promotiefilm over Nieuwpoort  
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getoond, die gemaakt is door de Videoclub 
Utrecht. Fulco de Jong, één van de filmmakers, 
heeft over het maken van de film verteld. We 
hebben een beperkt aantal films voor de verkoop 
beschikbaar. Te koop in het museum à € 7,50.  
 Bestuur en vrijwilligers van de HKN zitten niet 
stil. In deze By Clockgeluy leest u ook aankon-
digingen voor de ledenreis naar Leerdam, een 
eventuele busreis naar het Rijksmuseum en onze 
najaarslezing in oktober. En het boek ‘de Schip-
persjongen van Nieuwpoort’ zal binnenkort weer 
verkrijgbaar zijn. De Historische Kring heeft het 
boek in herdruk genomen ter gelegenheid van 
het feit dat Nieuwpoort in 2013 viert, dat de stad 
730 jaar geleden haar stadsrechten kreeg. Dit in 
combinatie met het toneelstuk dat over het boek 
geproduceerd wordt.  

 Terugkijkend denk ik, dat wij op dit moment een 
levendige vereniging zijn, met veel enthousiaste 
vrijwilligers. Maar nooit genoeg, zoals u weet. 
Meld u aan als u voor een speciale klus tijd 
beschikbaar hebt! We zoeken onder andere 
rondleiders, maar ook mensen die By Clock-
geluy of nieuwsbrieven willen rondbrengen. O 
ja, voor die vrijwilligers: zet de vrijwilligers-
avond van 1 november vast in uw agenda! De 
uitnodiging volgt.  
 Als allerlaatste: weet u dat we tegenwoordig 
niet alleen een Twitter- maar ook een Facebook-
account hebben? Er is heel veel belangstelling 
voor de foto’s rond de tentoonstelling, die 
daarop geplaatst zijn. Kijk dus voor de laatste 
nieuwtjes! Tot ziens, 

Joke van Leeuwen 
 

 

ANBI 
De Historische Kring Nieuw-
poort is een erkende 'ANBI', 
ofwel een Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Een ANBI is 
een kerkelijke, levensbeschou-
welijke, charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke of andere in-
stelling, die het algemeen belang 
dient. ANBI 's hoeven geen 
schenkbelasting te betalen over 
uw gift of over uitkeringen die zij 
in het algemeen belang doen. 

 

  

 

 
Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen 
erfenissen. De internetsite 'www.anbi.nl' biedt alle informatie over 
ANBI 's. Meer informatie over mogelijkheden om culturele doelen 
(bijvoorbeeld museum 'Het Stadhuis') op fiscaal aantrekkelijke 
wijze financieel te steunen, is te vinden op de Internetsite: 
www.daargeefjeom.nl. 

 

Willem Frederik  van Nassau-Dietz 
de eerste Nassauer als Baron van Liesveld 

door Jan de Bruin 
 

Naast Koning der Nederlanden heeft Willem 
Alexander nog een een vijftigtal titels; daar-
onder zijn: Graaf van Buren, Baron van 
IJsselstein, Erf- en Vrijheer van Ameland en 
ook Baron van Liesveld.  
De Baronie van Liesveld is door een verre voor-
vader van koning Willem Alexander, Willem 
Frederik van Nassau-Dietz, in 1636 aangekocht. 
Hij had ook erfrechten op de baronie, voorheen 
in het bezit van de familie Brunswijk-Calenberg, 
familie van zijn moeder.  

 Willem Frederik van Nassau-Dietz was de 
tweede zoon van de Friese stadhouder Ernst 
Casimir en Sophia Hedwig, hertogin van 
Braunschweig-Wolfenbϋttel. Hij is in 1613 
geboren te Arnhem, waar zijn vader 
waarnemend stadhouder van Gelderland was. 
Afwisselend woonde hij tot 1640 zowel in zowel 
in Friesland als in Den Haag, maar hij verbleef 
ook vaak in Duitsland bij familie van zijn 
moeder. Als gevolg daarvan, sprak hij een 
mengeling van Nederlands, Fries en Duits.  
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Willem Frederik, in 1635 geportretteerd door 

Wybrand de Geest 
 

Toen Ernst Casimir in 1632 bij Roermond sneu-
velde, volgde zijn oudste zoon Hendrik Casimir 
hem op als stadhouder van Friesland en 
Groningen. 

 gegeven, onder andere door de bouw van een 
paar paleizen in Den Haag en omgeving. Zij 
vond de Friese Nassaus de arme tak van de 
familie. Zo bezaten de Haagse Nassaus diverse 
paleizen in Den Haag en omgeving en bestond 
de hofhouding uit circa 150 bedienden, terwijl 
de Friese stadhouder slechts in een bescheiden 
paleisje in Leeuwarden (eigendom van de Staten 
van Friesland) woonde, met een hofhouding van 
ongeveer dertig bedienden.  
Voor haar oudste dochter had Amalia andere 
huwelijkskandidaten op het oog: een Engelse 
kroonprins en de 'Grote Keurvorst' van 
Brandenburg. Uiteindelijk werd het de Grote 
Keurvorst met wie Louise Henriëtte in 1646 
huwde.  Willem Frederik liet toen zijn oog 
vallen op Albertine Agnes, de jongste dochter 
van Frederik Hendrik (geboren in 1634). Na een 
huwelijksonderhandelingsperiode van zes jaar 
(!) zijn zij in 1652 getrouwd.  
  De positie van Willem Frederik was intussen 
verbeterd. Hij was na het overlijden van 
Frederik Hendrik ook stadhouder van Groningen 

  In 1640 vochten zowel Hendrik 
Casimir als zijn broer Willem 
Frederik in het leger van prins 
Frederik Hendrik bij Hulst. 
Hendrik Casimir sneuvelde. Het 
paard, waarop Willem Frederik zat, 
werd neergeschoten, maar hijzelf 
bleef ongedeerd. Hij volgde zijn 
broer op als stadhouder van alleen 
Friesland, want Frederik Hendrik 
volgde Hendrik Casimir op als 
stadhouder van Groningen.   
  Tussen Frederik Hendrik en zijn 
vrouw Amalia van Solms enerzijds 
en Willem Frederik anderzijds, 
bestond een haat-liefdeverhouding. 
Willem Frederik voelde zich 
gepasseerd omdat hij niet in een 
hogere rang in het leger van  

 

 
 

Het familiewapen van 
Nassau-Dietz onderscheidt 
zich van andere Nassau-
wapens door het hert van 
graafschap Spiegelberg 
(vanaf 1631) en de biezen 
van baronie Liesveld (vanaf 
1635).   
 

geworden en had van moederszijde 
wat landerijen in Duitsland geërfd. 
Daarentegen was door het 'Eerste 
Stadhouderloze Tijdperk' (1650-
1672) de positie van de Oranje 
Nassaus in Den Haag verminderd. 
Uiteindelijk was Amalia dus 
overstag gegaan en trouwden 
achterneef en achternicht (beiden 
waren achterkleinkinderen van 
Willem van Nassau-Dillenburg en 
Juliana van Stolberg). Door hun 
huwelijk werden de huizen Oranje 
Nassau en Nassau-Dietz met elkaar 
verenigd. 
  Het huwelijk was niet direct een 
succes. Misschien speelde het leef-
tijdsverschil van 21 jaar hierbij een 
rol. Albertine Agnes voelde zich in  

Frederik Hendrik werd geplaatst. Bovendien had 
Frederik Hendrik de staten van Groningen 
bewerkt om niet Willem Frederik te kiezen als 
opvolger van Hendrik Casimir maar om hém te 
benoemen.  
  Willem Frederik woonde een groot deel van 
het jaar in Den Haag en had zijn hoop gevestigd 
op een huwelijk met de oudste dochter van 
Frederik Hendrik: Louise  Henriёtte.  
Hierbij hoopte hij op een grote erfenis. Maar 
vooral Amalia van Solms zag dit huwelijk niet 
zitten. Ofschoon zij uit een verarmd adellijk 
geslacht stamde, was zij diegene, die het huis 
van  Oranje  Nassau  in  Europa  aanzien  had  

 het Noorden niet thuis; vaak verbleef zij in Den 
Haag. Net als haar moeder was zij zeer verkwis-
tend. Terwijl haar man probeerde zo sober 
mogelijk te leven, deed zij vele grote uitgaven. 
Tijdens haar huwelijk was de hofhouding in 
Friesland gegroeid naar circa 70 bedienden, was 
het aantal paarden tot 40 gestegen en telkens 
verraste ze haar man met grote aankopen. 
Niettegenstaande de sobere levenswijze van 
Willem Frederik, groeide zijn schuldenlast tot 
grote hoogte. 
  Ondanks het slechte huwelijk zijn er drie 
kinderen geboren, namelijk twee dochters, 
Amalia en Sophia, en een zoon die als Hendrik  
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Willem Frederik, in 1661 geprotretteerd door  
Pieter Nason 

 

Casimir II zijn vader zou opvolgen als stadhou-
der van Friesland en Groningen. 
In 1664, bij het schoonmaken van zijn pistool 
door Willem Frederik, ging er een kogel af. De 
kogel verbrijzelde zijn kin, kaken, gebit en neus. 
Zijn tanden stonden los en hij kon niet meer 
spreken. Hij heeft nog zes dagen geleefd; zijn 
krachten werden minder. In zijn laatste levens-
dagen schreef hij vele brieven aan diverse perso-
nen en instanties. Ook schreef hij zijn belijdenis. 
Hij verklaarde als een oprecht christen te zullen  

 sterven, met berouw over al zijn zonden:’ick 
weet dat mijn verlosser leeft en dat ick hem sall 
aenschouwen’. Zijn zoon Hendrik Casimir II 
volgde hem op; vanwege diens minderjarigheid 
werd de weduwe Albertine Agnes regentes voor 
haar zoon.  
  Willem Frederik was een zeer gelovig mens, 
een vurig contraremonstrant, een calvinist. Hij 
had zelfs theologie gestudeerd aan de 
toenmalige universiteit van Franeker. In 1645 
verbleef hij enige tijd op het slot Liesveld om 
daar met de onderhorigen van de baronie de 
zaken van de waterafvoer te bespreken en om 
een heemraad aan te wijzen voor het Waterschap 
van de Nederwaard. ’s Zondags kerkte hij in 
Groot-Ammers. Op 16 april 1645 heeft hij daar 
aangezeten aan het avondmaal. Kort daarna 
schonk hij de Hervormde Gemeente van Groot-
Ammers twee avondmaalbekers, welke heden 
ten dage nog gebruikt worden (zie onder). 
   Willem Frederik had de gewoonte om iedere 
dag wat aantekeningen in zijn dagboek te maken 
van wat hij die dag had meegemaakt. Hij schreef 
heel openhartig over emotionele onderwerpen 
zoals ziekte, lust, drankzucht, berouw en zonde. 
Tijdens ziektes en onpasselijkheden hield hij 
heel zorgvuldig zijn stoelgang en braakpartijen 
bij. Deze dagboeken zijn bewaard gebleven. De 
historicus Luuc Kooijmans heeft aan hand van 
deze dagboeken een boek geschreven over het 
leven van Willem Frederik met als titel: 'Liefde 
in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik 
van Nassau'   (uitg. Bert Bakker). 

 
 

In de kroniek van de familie Voorspuij (aanwezig in 
HKN-archief) vinden we de volgende vermeldingen 
die Henricus de Goy, van 1643 tot 1682 predikant te 
Groot-Ammers, in het Kerkenraadsboek maakte. 
 

16 april 1645: "Heeft voor die reijse mede gecom-
municeerd Sijn Excell.Graef Willem van Nassao, 
Baron deser plaetse ende al onse predicatien, die 
alsdan gehouden bijgewoont." 
 

9 juli 1645: "Sijn Excell.Graef Willem van Nassou, 
Governeur van Frieslandt, Baron van Liesveld heeft 
de kercke tot Groot-Ammers met twee schoone 
zilveren bekers vereert om in ’t H.Avondmael des 
Heeren te gebruicken op de 9 juli 1645 door directie 
van Mijnheer Casembroot (baljuw stedehouder) 
Inscriptie der bekers: Ghij en cont niet den 
drinckbeker des Heeren drincken ende den 
drinckbeker der duyvelen(*) anno 1645 Deze beeckers 
sijn van den Hoochgebooren Baron nu ter tijt int leven 
ende aen de kercke en de gemeente vereert tot een 
gedachtenis ende cieraet gemaecksteint 
in’sGravenhage den 22 mey anno 1645.    

 
 

 
 
Wapen van Friesland Wilhelm Fridrick Grave tot 
Nassou Catcenelebogen Vianden Dietz Spiegelberg 
Heere tot Bijlstein Baron tot Liesveld Stadhouder 
ende Governeur in Vrieslandt commandeur Colonel 
vant Walsche Regiment."  
 

(*) 1 Korinthiërs 10 vers 21 
 

(Met dank aan Margreet Budding en Petra Deelen) 
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WAT IK MIJ HERINNER VAN DE WATERSNOODRAMP VAN 1953 
 

Cees Schep reageerde op de oproep van de redactie aan de lezers van  
By Clockgeluy om herinneringen aan de watersnoodramp te vertellen. 

 
 

Het weekend van 31 januari en 1 februari 1953 
zal voor mijn vrouw en mijzelf altijd een 
bijzondere herinnering blijven. In de 'rustige tijd' 
op de boerderij was het voor ons tijdens onze 
verkering het eerste weekend dat we samen 
zouden gaan logeren bij goede kennissen van 
mijn ouders in Poortugaal. Dat was toen nog een 
dorp, gelegen bij Hoogvliet ten zuidwesten van 
Rotterdam, langs de Oude Maas. Het waaide die 
zaterdagmiddag wel hard toen we met de bus in 
Rotterdam-Zuid aankwamen en daar over-
stapten naar Poortugaal, maar we maakten ons 
er niet ongerust over.  
 
Na een rustige en gezellige avond, hebben we 's 
nachts niets gemerkt van de stormramp in 
Zuidwest Nederland. Wie dacht er nu aan 
overstromingsgevaar, sinds 1820 was dat niet 
meer voorgekomen. Ook op zondagmorgen 
waren we er nog onwetend van, omdat de radio 
bij ons gastgezin kapot was. Maar bij de 
kerkgang om half tien hoorden we van 
medekerkgangers, welke ramp zich had 
voltrokken. De buitenpolders langs de Oude 
Maas waren ondergelopen, daarbij zijn mensen 
en vee verdronken en gebouwen ingestort. 
Iedereen was angstig en verslagen. Rond het 
middaguur werden we van thuis opgebeld met 
het dringende verzoek om direct terug te 
komen. Ook in de Alblasserwaard waren dijken 
doorgebroken en grote delen onder water 
gelopen.  
  Het logeerplan was toch al verstoord, dus 
zijn we maar weer gauw naar huis gereisd met 
de bus via Rotterdam. Maar die stopte midden 
op de brug over de Noord bij Alblasserdam, 
omdat verderop de Rijksweg onder water stond.  
Via een looptrap kwamen we van de brug op de 
dijk van Alblasserdam terecht. We gingen op 
zoek naar een taxi om ons naar huis te laten 
brengen. Maar alle taxi's waren gevorderd door 
de burgemeester om voor noodgevallen beschik-
baar te zijn. We vonden onszelf ook een nood-
geval en meldden ons bij de Burgemeester, die 
op het gemeentehuis leiding gaf aan het 
samengeroepen rampencomité. Hij weigerde 
ons een taxi toe te wijzen, omdat het niet verant-
woord was om nog over de Lekdijk te rijden 
vanwege doorbraakgevaar. Wie toch daarheen 
wilde moest op eigen risico maar zijn weg weten 
te vinden. Die oplossing vonden we, omdat  

 Geertje zich kon herinneren dat van een gezin 
uit Groot-Ammers er familie woonde in Alblas-
serdam. Na enig speurwerk wisten we achter 
het adres te komen en we mochten er een oude 
damesfiets lenen. Zo zijn we samen door storm 
en regen richting Groot-Ammers gefietst. Met 
een kostbare vracht achterop, was dat een zware 
opdracht. Bij Kinderdijk bleek inderdaad de dijk 
bijna doorgebroken. Met man en macht werd er 
gewerkt om het ingeslagen gat met zandzakken 
vol te storten om een doorbraak te voorkomen, 
Alles was afgezet, niemand mocht er langs. Toch 
zagen we kans om in de panieksituatie 
ongemerkt er langs de binnenberm voorbij te 
komen. Daarna hebben we de fietstocht voort-
gezet.  
  Ook in Streefkerk stond het water tot 
bovenaan de dijk. Veel losdrijvend riet was door 
de storm over de dijk heen gewaaid en op de 
binnenberm terecht gekomen. Zo zijn we ver-
kleumd en strompelend in Groot-Ammers aan-
gekomen. Daarna moest ik nog door met mijn 
eigen fiets naar Langerak. Daar waren intussen 
alle bergingen en schuren ontruimd, ook de 
oude school in Waal en vol gezet met vee uit de 
Binnenwaard die onderwater was gelopen. Alles 
was in rep en roer om allerlei noodvoorzienin-
gen te treffen. De volgende dag werd ik opge-
roepen om 's avonds en 's nachts zandzakken te 
vullen bij Nieuwpoort op de zandbaan die daar 
gestort was voor de aanleg van de Provinciale 
weg N 216 naar Schoonhovense Veer. Deze 
gevulde zandzakken waren bestemd voor ver-
sterking van de Peulwijksekade bij Ottoland. 
Gelukkig hoefde dat maar één nacht, maar het 
was wel vermoeiend. Na een paar dagen werd 
het weer rustiger en begon het te vriezen. Het 
overstroomde deel van de Alblasserwaard ver-
anderde in een grote ijsvlakte . 
 
Aannemersbedrijven zoals Mourik in Groot-
Ammers en Verhoef in Langerak werden inge-
schakeld voor herstel van de ingeslagen breuken 
en het wegpompen van het water. Verhoef had 
wel ruim 20 door tractoren aangedreven 
pompen ingezet, die continu 24 uur per dag, 
enkele weken achter elkaar, in bedrijf waren om 
de Alblasserwaard droog te malen. 
Daarna gingen de geëvacueerde bewoners met 
hun vee weer terug naar hun eigen woning en 
bedrijf.            april 2013     C.J.Schep 
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Vermeulen, meer dan anderhalve eeuw een schoolmeestersgeslacht 
door M. Mulder-Faassen 

 

 
schoolhuis/hoofdenwoning in Groot-Ammers aan de Kerkstraat waar meester Vermeulen heeft gewoond 

 
Teus L. Korporaal schreef in 1988 het inmiddels uitverkochte boek ’t Gebeurde op 
Ammers, impressies uit de 19e-eeuwse geschiedenis van Groot-Ammers. Voor zijn boek 
raadpleegde Korporaal allerlei archieven, de Schoonhovensche Courant, bibliotheken en 
organisaties, resulterend in een keur aan informatie over dit dorp in de Alblasserwaard.  
 
 

Bladerend in dit boek ‘van achteren naar voren’ 
las ik bij het hoofdstuk betreffende de 
Hervormde Gemeente (p. 220 e.v.) over Ds. 
Cornelis Bouthoorn (1849-1935) die, voordat hij 
op 29 mei 1892 bevestigd werd in Groot-
Ammers, tussen 3 maart 1889 en 22 mei 1892 
hervormd predikant te Dirksland op Goeree-
Overflakkee was. Bouthoorn heeft in zijn 
ambtsperiode te Groot-Ammers (1892-1897), 
(waar hij zich overigens beijverde voor de 
afschaffing van de kermis), ongetwijfeld 
Hendrik Abraham Vermeulen meegemaakt. Als 
overburen: Bouthoorn in de pastorie in de 
Kerkstraat en Vermeulen in het schoolhuis 
schuin er tegenover, maar ook op kerkelijk 
gebied en als predikant versus schoolmeester. 
Volgens het landelijke reglement der Hervormde 
Kerk voor predikanten, anno 1800, viel de 
schoolmeester onder de bemoeiingen van de 
dominee: 'Alle leeraars en Kerkeraden, die over 
Schoolmeesters eenig gezag hebben, zullen de-  

 zelve van tyd tot tyd vermaanen, en ten sterksten 
verpligten, om in hunnen Schoolen alle ondeugd 
en Zedenloosheid by het opkoomende geslacht 
tegen te gaan, en hetzelve de beginselen der 
vreeze Gods, gehoorzaamheid aan de Ouders, 
liefde tot den zuiveren Godsdienst, en alles, wat 
het hart tot waare deugd vormen kan, met allen 
ernst en gezetheid in te scherpen.' (zie p. 221).  
 
Zou Ds. Bouthoorn in 1896 trouwens de begra-
fenis van Hendrik Abraham Vermeulen hebben 
geleid? In de periode van Ds. Bouthoorn in 
Dirksland kan het niet anders, dan dat leden van 
het voorgeslacht van mijn ‘schoonouderkant’ uit 
Dirksland bij hem kerkten. Het was ook onder 
leiding van Ds. C. Bouthoorn dat 30 oktober 
1891 de nieuw gebouwde bewaar- en lagere 
school met de Bijbel aan de Kapoenstraat in 
Dirksland werd geopend. Een deel van de 
‘schoonouderkant’ heeft later deze school 
bezocht.  
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Bij het hoofdstuk over het onderwijs en de 
schoolmeesters (p. 163 e.v.), werd mijn oog 
getrokken door het verhaal over Hendrik 
Abraham Vermeulen (1827-1896), geboren in 
Dirksland. Zijn vader, Kornelis Vermeulen, was 
schoolmeester in Dirksland (van 1813 tot 1857) 
en zijn zwager Marinus van den Berge was 
onderwijzer in Melissant, ook op Goeree-
Overflakkee (van 1844 tot 1880). Deze heeft 
ongetwijfeld kinderen, verwant aan mijn Melis-
santse schoonfamilie, in de klas gehad of is hen 
minimaal op straat tegengekomen.  
 

'Nest van schoolmeesters' 
Nieuwsgierig geworden of er een familierelatie 
tussen Vermeulen en die ‘schoonfamiliekanten’ 
bestaat, startte ik een onderzoek naar Vermeulen 

 wordt, is schoolmeester Kornelis Vermeulen in 
Dirksland. Dit (schoolmeesters-)geslacht met de 
achternaam Vermeulen is in rechte lijn uitge-
storven met het overlijden in 1896 van Hendrik 
Abraham. Het geslacht heeft minstens 200 jaar 
‘bestaan’.  
 

Molenaars?  
De naam Vermeule(n)/ Vermoole(n)/ Vermolen 
kwam (en komt) in en rond Rotterdam heel veel 
voor en velen met die achternaam lijken geen 
familie van elkaar te zijn. Door combineren, 
deduceren en terugzoeken vanaf de Cornelis 
Vermeulen die in 1723 in Rotterdam wordt 
gedoopt lukte het, dankzij het bekijken van 
voornamen, patroniemen, doopgetuigen, religie 
en woonadressen enig voorgeslacht van Cornelis  

met verrassende uitkomsten. Nee, 
geen familieverband, maar met 
‘Vermeulen’ en aanhang belandde 
ik in een nest van schoolmeesters. 
Met verkregen gegevens over 
Hendrik Abraham Vermeulen uit 
onder meer ’t Gebeurde op Ammers 
van de HKN en via archieven, 
kranten, boeken, publicaties enzo-
voort, zoekend naar deze persoon 
met zijn gezin en zijn na- en 
voorgeslacht, belandde ik, terug-
zoekend, bij Cornelis Arijensz 
Vermeulen uit Bergschenhoek.  
  Wat Cornelis Arijensz voor de  

Hendrik Abraham 
Vermeulen (1827-1896) 

op te sporen.  
We komen dan terecht, eind jaren 
1600, in het door vervening nog 
plassenrijke gebied met onder 
andere Bleiswijk, Moercapelle, 
Bergschenhoek, Hillegersberg en 
later: de droogmaking ervan door 
poldermolens.  
  De achternaam Vermeule/ Ver-
moole zou kunnen duiden op het 
beroep van molenaar op een van de 
vele molens die de Wilde Venen/ 
Honderd Morgen heeft gekend. In 
1840 stonden er rond Bergschen- 
hoek nog vijftien. Helaas vertellen 
de archieven hierover niets. 

dagelijkse kost deed, is mij helaas niet bekend 
geworden, maar zijn kleinzoon Cornelis (1723-
1800) kwam in de Diaconyschool in de Baan te 
Rotterdam te overlijden. Zou deze Cornelis al 
schoolmeester zijn geweest? Cornelis’ zoon, 
Evert Vermeulen, had in ieder geval wel iets met 
onderwijs. Evert (1765-1828) is eerst hoofd van 
de Diaconyschool in de Frankenstraat te 
Rotterdam, dan idem in de Baan aan de 
Stadsschool en ten slotte 'opziender in ’t Stadts 
Armenhuis'.  
  De Frankenstraat was een in de Tweede 
Wereldoorlog verwoeste straat in Rotterdam die 
lag in de buurt van de Goudsesingel, Agter-
klooster, Hoogstraat, Heerenstraat en de Boter-
sloot. Daar was destijds de overbevolkte binnen-
stad, enerzijds met brede straten, maar ook met 
een labyrint van stegen, sloppen en gangetjes. 
De bekrompen huisjes werden meest door arbei-
ders en kleine zelfstandigen bewoond. Het stonk 
er, het was rommelig en smerig en in die stegen 
kon nauwelijks zon komen; een ongezonde 
omgeving! Evert's enige zoon die volwassen  

 Bijkomend probleem is, dat bijna het hele dorp 
Bergschenhoek op 8 mei 1659 in de as is gelegd. 
Naast menselijk leed, zal het geen goed hebben 
gedaan aan DTB-boeken en archieven. Ook de 
internetsite van de 'Verdwenen Molens' in het 
betreffende gebied biedt geen 
aanknopingspunten wat betreft ‘Vermeulen’. De 
gevonden genealogische gegevens over Hendrik 
Abraham Vermeulen uit Groot-Ammers (de 
vijfde generatie gerekend ná Cornelis Arijensz 
Vermeulen), zijn met schoolgegevens en enige 
historische bijzonderheden, hierna in kaart 
gebracht.  
 

Genealogie 
 

Hendrik Abraham VERMEULEN  
wordt geboren te Dirksland op 1 oktober 1827, woont 
daar tot aan zijn vertrek naar Oude-Tonge (1847), 
vervolgens in Woudrichem (rond 1852/ 1853) en 
woont tenslotte per 16 januari 1854 in Groot-Ammers, 
Kerkstraat O.Z. Overleden te Groot-Ammers op 25 
mei 1896, 68 jaar en 7 maanden oud, zoon van 
Kornelis en Johanna Hessing. 
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De Kerkstraat was anno 1873 nog een ‘bezande 
rijweg, lengte 390 meter, breed 6 meters, lopend 
vanaf de Lekdijk in eene Zuidelijke richting tot 
aan de Gravenlandschen dijk’. 
 
Als kwekeling op de school in Dirksland doet 
de dan zestienjarige Hendrik Abraham examen 
voor schoolmeester op 2 april 1845. Hij zal in 
Dirksland ongetwijfeld de kneepjes van het 
onderwijzersvak van zijn vader hebben geleerd. 
Per 1 november 1847 start Hendrik Abraham als 
ondermeester in de derde rang bij school-
onderwijzer Leendert Ingenhoes op de uit 1842 
daterende openbare school met drie lokalen aan 
de Nieuwstraat te Oude-Tonge. Hij woont in, 
met nog een ondermeester, Johan August 
Grimm, bij deze Ingenhoes en diens jonge gezin 
aan de Nieuwstraat, huis 60, tegenover de 
school. Verder is er nog een inwonende dienst-
meid. In hetzelfde huis woont op zeker moment  

 oude schoolgebouw deed daarna nog dienst als 
kleuterschool, later als lokaaltjes voor de 
brandweer, gemeenteambtenaren en voor de 
openbare bibliotheek. Na nog een tijd te hebben 
leeggestaan, werd het gebouw in de negentiger 
jaren van de vorige eeuw gesloopt.  
 
Hendrik Abraham is na de periode Oude-Tonge 
even terug in zijn geboortedorp Dirksland en is 
dan zo rond juli 1850 ondermeester in Melis-
sant bij zijn zwager Marinus van den Berge, om 
daarna aan de slag te gaan als hulponderwijzer 
in Woudrichem (tot 16 januari 1854). In die 
plaats neemt hij deel aan een schriftelijk 
vergelijkend onderzoek op 9 december 1853, dit 
in de hoop op een aanstelling als schoolmeester 
te Groot-Ammers. Er is dan overigens een 
voorafgaande(!) aanbeveling van de schoolop-
ziener aan het gemeentebestuur van Groot-
Ammers.  

(tot april/mei 1853) ook 
de toen nog vrijgezelle 
burgemeester van Oude-
Tonge, Simon Eland 
Anemaet. 
 

Leendert Ingenhoes(t), 
reeds onderwijzer in 
Schoonhoven, kwam tus-
sen 8 mei 1845 (huwelijk 
te Schoonhoven) en 30 
juli 1846 (geboorte 
eerste kind in Oude-
Tonge) naar Oude-
Tonge.  
  De school aan de 
Nieuwstraat was overi-
gens de opvolger van de 
school die in een pand 
aan de Voorstraat was  

 

 
 

school met  schoolhuis aan de Kerkstraat  te Groot-Ammers 
 

gehuisvest na 1807, naast de katholieke 
pastorie. Vóór die tijd, van vóór 1647 tot 1807, 
was de school met schoolhuis gesitueerd op de 
hoek Voorstraat N.W.-zijde, bij de Kerksingel 
(en kerkhof).  
  Volgens geschiedschrijver B. Boers (in zijn 
boek uit  1843)  was  in  het  achterste  lokaal 
van de school in de Nieuwstraat een zeer grote 
regenbak geplaatst, die 8000 emmers kon 
bevatten, ‘eene weldaad, die vooral door bewo-
ners van brakke gronden op hare waarde kan 
geschat worden’ (stromend water bestond toen 
immers niet).  
  Door het toenemende aantal leerlingen werd 
in 1882 een nieuwe school gebouwd, onderaan 
de Molendijk, later Schoolstraat genoemd. Het 

 Hendrik Abraham komt door dit examen en 
wordt onderwijzer in Groot-Ammers vanaf 22 
januari 1854 t/m 31 december 1892.  
  Zijn traktement was ƒ150, -, verhoogd met 
schoolgelden ƒ625,-. (Kinderen van de armen en 
minvermogenden kregen gratis onderwijs. 
Vermeulen ontving daarvoor, naast een toelage 
van de gemeente, ook een bepaald bedrag van 
het armbestuur). Verder is hij klokluider, koster 
en voorzanger in de Ned. Herv. Kerk (1854-
1883) ad ƒ36, -, later ƒ42, - jaarlijks voor dat 
werk (vastgelegd in een reglement). Vermeulen 
wordt een gewichtig en geleerd man genoemd, 
een vraagbaak voor velen. Hij is organisator van 
het Regeringsjubileum van Koning Willem III 
(1874) en secretaris van de feestcommissie in  
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verband met dat jubileum. Daarnaast rede-
voerder voor schooljeugd, voor leden van de 
gemeenteraad en wellicht voor ouders der 
kinderen, ter gelegenheid van het feest rond het 
Regeringsjubileum. Vermeulen viert zijn 25-
jarig jubileum als schoolmeester in 1879 met een 
groot feest.  
 
De school in Groot-Ammers werd in 1829 
gebouwd ter vervanging van een ander school- 
gebouw dat in slechte staat verkeerde. Het lokaal 
wordt in 1845 vergroot. Twintig jaar later, 
Vermeulen was toen al meer dan tien jaar aan de 
school verbonden, moet de schoolopziener con-
stateren dat ‘van de 149 leerlingen er 16 waren 
die geen tafel voor zich hebben’ en dat de 
beperkte ruimte schadelijk was voor de gezond-
heid der kinderen. Het schoollokaal wordt dan 
ook afgebroken en in 1867 kon een nieuw 
gebouw, bestaande uit drie ruimten, in gebruik 
worden genomen. In 1883 wordt de school ver-
der uitgebreid en nog een keer in 1894, twee jaar 
voor het overlijden van schoolmeester 
Vermeulen. Na het overlijden van Vermeulen 
wordt zijn huis geveild en verkocht.  
(Voor veel meer gegevens over de school, de 
schoolmeester en de leerlingen: zie ’t Gebeurde 
op Ammers.) 
 

In 1845 verscheen van de hand van D. van Sant, 
kostschoolhouder te Gorinchem, een boekje, 
getiteld: Beschrijving van de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden. Van Sant noemt hierin ook 
Groot-Ammers, inclusief Gelkenes, 's Graven-
land, Achterland en Peulwijk, met een gezamen-
lijk inwoneraantal van 951. Men was vooral 
werkzaam in de landbouw, melkerij en veehan-
del. Er waren 139 huizen en er was één koren-
molen. "Het aantal leerlingen dat hier onderwijs 
geniet bedraagt 136", aldus Van Sant.  
Toen Vermeulen eind 1853, begin 1854 in 
Groot-Ammers begon als onderwijzer, zal hij 
dus ongeveer 136 leerlingen hebben gehad. In 
1865 waren het er inmiddels 149. 
 
Onder het plaatselijk nieuws van een krant d.d. 8 
februari 1882, staat een bericht dat in Groot-
Ammers, op 3 februari 1882 een spreekbeurt is 
gehouden door o.a. de Heer Vermeulen, tijdens 
een openbare vergadering van de Vereniging 
'Hooger zij ons doel alhier'. Vermeulen spreekt 
dan over ‘Asschepoetster’, naar een novelle van 
Brunings.  
  Al een paar jaar eerder, 16 december 1875 
was er een eerste bijeenkomst van die 
vereniging, waar H.A. Vermeulen (hoofd der  

 school) een voordracht hield. In de tweede 
bijeenkomst, december 1880, levert hij weer een 
bijdrage en op 26 februari 1885 spreekt hij op de 
algemene leesvergadering over ’t Genootschap 
Eloquentia (welbespraaktheid). Deze rederij-
kerskamer bestond van 1883 tot 1887. 
  De Nieuwe Gorinchemse Courant van 27 
oktober 1892 meldt dat de Gemeenteraad van 
Groot-Ammers eervol ontslag heeft verleend per 
1 januari 1893 aan H.A. Vermeulen (op diens 
eigen verzoek), als hoofd van de openbare 
school aldaar. De jaarwedde van de titularis is 
vastgesteld op f 950, - met vrije woning. Als 
bewijs van erkentelijkheid ontvangt Vermeulen 
van het gemeentebestuur een ‘fraai gouden 
remontoirhorloge met inscriptie’. 
  Vanaf augustus 1857 tot aan zijn overlijden 
in 1875 woont (schoon-)vader en weduwnaar 
Kornelis Vermeulen in bij het gezin van zijn 
jongste zoon Hendrik Abraham. Daarvoor was 
Kornelis schoolmeester in Dirksland. Opmerke-
lijk genoeg trekt hij niet naar Melissant, dat vlak 
bij Dirksland ligt, en waar zijn dochter met haar 
gezin woont. Hij gaat ook niet naar zijn andere 
zoon in Sleeuwijk of zijn andere dochter in 
Geervliet. Waarop zou Kornelis zijn keuze van 
wonen gebaseerd hebben? 
 

Tussen familiepapieren [Voorspuij] die later bij 
dr. A.J. Zwart Voorspuij (overleden in 1977) 
terecht komen en in het familiearchief Voorspuij 
werden opgenomen, zat volgens Zwart Voorspuij 
een bundel oude papieren en schrijfboeken van 
Kornelis Vermeulen, de vader van Hendrik 
Abraham. Hij vond het interessant genoeg om 
‘uit de oude papieren van meester Vermeulen’ 
een en ander mee te delen. Dat gebeurde in een 
van de familiebladen Voorspuij, in te zien bij de 
Historische Kring Nieuwpoort.  De aanteke-
ningen beginnen in 1809 en lopen door tot 1867. 
Aangehaald worden examenvraagstukken over 
rekenen, taalkundige vraagstukken, schrijven 
(met de ganzenveer), maar ook over opvoed-
kundige vraagstukken, waarmee de onderwijzer 
wordt geconfronteerd.  
Verder onderzoek mijnerzijds [MMF] naar de 
bundel oude papieren en schrijfboeken van 
Kornelis Vermeulen heeft helaas niets 
opgeleverd. Er moet voorzichtig worden vast-
gesteld dat deze na het overlijden van A.J. Zwart 
Voorspuij waarschijnlijk verloren zijn geraakt! 
  
Hendrik Abraham en Jannigje Maria VOORSPUIJ 
doen op 3 augustus 1855 aangifte van hun 
voorgenomen huwelijk en trouwen vervolgens te 
Streefkerk op 16 augustus 1855; Hendrik Abraham is  
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dan 27 jaar en Jannigje Maria 25 jaar. Zij is geboren 
te Streefkerk op 11 september 1829, overleden te 
Groot-Ammers op 8 januari 1877 (in de overl.akte 
wordt haar moeder Marrigje Heijkoop genoemd), 47 
jaar en 3 maanden oud, dochter van Hendrik 
VOORSPUIJ (1773-1856) en Marrigje Borst VAN 
LOMWEL (1796-1836).  Er bestaan portretten van 
Hendrik Abraham en Jannigje Maria; zij in kleder-
dracht met keuvel (bij HKN; het geslacht Voorspuij). 
Uit het huwelijk van Hendrik Abraham en Jannigje 
Maria Voorspuij zes kinderen, van wie alleen het 
tweede kind, Borsje Marrigje, tot een huwelijk komt:  
 
1. Johanna Cornelia, geboren te Groot-Ammers op 12  
 oktober 1856, daar overleden op 26 juli 1859, 2 jaar  
 en 9 maanden oud, bijna een week later overleden  
 dan haar kleine broertje Kornelis (zie 3 hieronder). 
2 Borsje Marrigje, geboren te Groot- 
 Ammers op 17 oktober 1857 (zie hieronder VI-e). 
3 Kornelis, geboren te Groot-Ammers op 29 novem- 
 ber 1858, overleden aldaar op 19 juli  1859, 7 maan- 
 den oud. 
4 Cornelis Johannes, geboren te  Groot-Ammers op  
 2 juni 1860, ongehuwd daar overleden op 17 sep- 
 tember 1881 om 9 uur ‘s  morgens,  21 jaar en 3  
 maanden oud en zonder beroep. 
5 Hendrik, bakker en bakkersknecht in  Utrecht en  
 idem te Barendrecht en IJsselmonde, geboren te  
 Groot-Ammers op 29 juni 1862, onge huwd over- 
 leden te IJsselmonde (huis Wijk C, nr. 30)  op 12  
 maart 1889 om 7 uur ‘s morgens, 26 jaar en 8  
 maanden oud. 
6 Evert Kornelis, geboren te Groot-Ammers op 13  
 december 1863, overleden aldaar op 19 december  
 1866, 3 jaar oud. 
 
VI-e  Borsje Marrigje VERMEULEN, geboren te  
   Groot-Ammers op 17 oktober 1857, overleden te 
West-IJsselmonde op 27 mei 1892 (in het kraambed 
overleden, 13 dagen na de geboorte van haar 
negende kind van wie er dan nog vijf in leven zijn), 34 
jaar en 7 maanden oud.  
Zij is ondertrouwd te Groot-Ammers op 17 november 
1881 en daar getrouwd op 1 december 1881, op 24-
jarige leeftijd met Martinus BEKKER (23 jaar oud), 
broodbakker, later ook slagter, geboren te Charlois op 
16 februari 1858, wonende te Groot-Ammers (1881), 
in 's-Gravendeel (1882 tot 1888) en te West-
IJsselmonde (na 1888), overleden te Rotterdam op 
18 maart 1918, 60 jaar oud, zoon van Ludolf Diederik 
BEKKER uit Charlois (architect in 1879, timmerman in 
1881) en Jacoba Maria BLOK. 
Een broer van Martinus was in 1879 klerk bij de ge-
meente Sliedrecht en later tot 1888 gemeentesecreta-
ris aldaar. Een andere broer was werkbaas. 

 (Martinus is 16 augustus 1893 voor de tweede maal 
gehuwd met Jaapje BARENDREGT, geboren 
Rozenburg 26 september 1857, overleden 31 mei 
1936. Uit dit huwelijk twee kinderen.) 
Uit het huwelijk van Borsje Marrigje en Martinus 
Bekker negen kinderen van wie de 2e Jannigje Maria 
(1883), de 3e Annigje Maria (1884), de 6e Cornelis 
Johannes (1888) al snel komen te overlijden, terwijl 
het 5e kind Maria ongehuwd op 32–jarige leeftijd 
overlijdt in 1919 en de 8e een doodgeboren dochtertje 
is (1891). Verder in volgorde van de plaats in het 
gezin, de kinderen BEKKER die ‘op Zuid’, dat wil 
zeggen: in Rotterdam Zuid, woonden:  
 
1. Jacoba Maria, geboren te 's-Gravendeel op 6 mei  
 1882, overleden te Rotterdam op 12 juli  1949, 67  
 jaar en 2 maanden oud. Zij is getrouwd te  Rotter- 
 dam op 27 maart 1918, op 35-jarige leeftijd  met  
 Teunis VERSCHOOR, los werkman, later koetsier,  
 (35 jaar oud), geboren te Heinenoord op 11 decem- 
 ber 1882, overleden te Rotterdam op 5 december  
 1953, 70 jaar en 11 maanden oud, zoon van Teunis  
 VERSCHOOR en Johanna VAN DER BIJL. Uit het  
 huwelijk van Jacoba Maria en Teunis zijn in ieder  
 geval twee zoons, geboren (1919 en 1920). Bij het  
 gezin woont ook nichtje Saartje Kranendonk, doch- 
 ter van zetschipper Arie en Jannigje Maria Bekker  
 (zie 7 hieronder). 
 4. Hendrik Abraham, spekslager, geboren te 's Gra- 
   vendeel op 5 juni 1885, overleden te Rotterdam op  
   7 januari 1958, 72 jaar en 7 maanden oud. Hij is ge- 
 trouwd te Rotterdam op 8 april 1914, op 28-jarige  
 leeftijd met Pieternella Jacoba DEN HERTOG,  
 naaister (25 jaar oud), geboren te Rotterdam op 20  
 juli 1888, dochter van Thomas DEN HERTOG  
 (graanwerker) en Eva WIEZEHAAN. Uit het huwelijk  
 van Hendrik Abraham en Pieternella Jacoba zijn  
 geen kinderen bekend geworden. 
7. Jannigje Maria, geboren te IJsselmonde op 18  
 september 1889, wonende te Australië (sinds  
 1962). Jannigje vertrok 24-9-1962 naar Forest Hill,  
 Australië. Zij is dan al sinds 1937 weduwe. Ging ze  
 een van haar kinderen of kleinkinderen achterna?  
 Zij is getrouwd te Rotterdam op 19 juli 1911, op 21- 
 jarige leeftijd met Arie KRANENDONK (33 jaar  
 oud), zetschipper bij de nu nog bestaande  
 Nederlandse Rijnvaartmaatschappij in Rotterdam- 
 Zuid, eerst op de ‘Gelria, later op het Rijnschip  
 ‘Mierevelt’, geboren te IJsselmonde op 7 juli 1878,  
 overleden te Rotterdam op 1 januari 1937, 58 jaar  
 en 5 maanden oud, zoon van Jan KRANENDONK  
 en Saartje STIP. Uit het huwelijk van Jannigje Maria  
 en Arie Kranendonk vier kinderen met verder  
 nageslacht. Een van de dochters woonde een  
 poosje bij opa Martinus Bekker en diens tweede  
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   vrouw; een andere dochter, Saartje, woonde dus  
 enige tijd bij tante en oom Verschoor-Bekker.( *)  
9. Adriana Wilhelmina, geboren te IJsselmonde op  
 14 mei 1892, overleden te Dordrecht op 19 juli  
 1963, 71 jaar en 2 maanden oud. Zij is getrouwd te  
 Rotterdam op 4 januari 1922, op 29-jarige leeftijd  
 met Wouterus VAN GELDEREN (23 jaar oud),  
 vleeshouwer, geboren te Rotterdam op 30 april  
 1898, zoon van Laurens VAN GELDEREN en Maria  
 Christina Clara BEKKER  Uit het huwelijk een in  
 1931 geboren dochter bekend, die in 1962 huwt. 
 
 (*) Waarom? 
“Door hun trekkend bestaan gingen leerlingen 
van wie de vader als binnenvaartschipper vaart, 
aanvankelijk niet naar school; tot ver in de 20e 
eeuw een verwaarloosde groep. De leerplicht 
voor 6- tot 12- jarigen geldt niet voor kinderen 
van ouders zonder vaste woon- of verblijfplaats” 

 en “om enigszins aan het trekkend bestaan van 
schipperskinderen tegemoet te komen, wordt in 
1894 op een Rotterdamse lagere school een 
afzonderlijke schippersklas ingericht ... Zodra 

de kinderen aan wal zijn, kunnen ze, op welk 
moment van de dag dan ook, naar school”. 
Mogelijk vonden de ouders Kranendonk-Bekker 
het belangrijk dat hun kinderen, hoewel destijds 
als schipperskinderen niet leerplichtig, vastig-
heid hadden,  gewoon naar school konden gaan 
en daarom aan wal bleven (zie bij raad-
plegingen dr. N.L. Dodde). 

 
 

Goeree-Overflakkee, januari / juli 2013  
 
 

N.B. Een uitgebreid overzicht van de voor dit 
artikel geraadpleegde bronnen treft u aan op 
pag.31 van deze By Clockgeluy 

——·—— 
  

 

WIE KENT ZE NOG? (1) 
    

 
 

Omstreeks 1950 werd dit huis (naast café Meerkerk in Streefkerk) afgebroken om plaats te 
maken voor de oprit naar de timmerfabriek. De drie volwassenen 'zijn van' de timmerfabriek: 
(vl.n.r.) Jo de Jong, Piet van Aartrijk en Arie de Jong (broer van Jo). Gehurkt: rechts Piet van 
Aartrijk junior, naast hem: Cor van Meerkerk. Wie weet wie de twee andere jongens en de man 
achter het raam zijn? Zie s.v.p. ook de vragen bij de foto op pagina 17!  
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STREEFKERK, 'KLEIN KINDERDIJK' 

Cees Schep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sluismolen, Kleine Tiendwegmolen, Achtkante molen, Hoge Tiendwegmolen; voorgrond: Hoge Boezem 
 

In de provincie Zuid-Holland staat ongeveer een vierde deel van alle windmolens van 
Nederland. Daarvan bevinden er zich circa 55 in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
Ruim honderd jaar geleden waren dat er nog 275. Na Kinderdijk is Liesveld de molenrijkste 
regio met elf windmolens, waaronder twee korenmolens. Over de korenmolens van Liesveld 
volgt een apart verhaal. In molenaarskringen heeft Streefkerk de bijnaam gekregen van 'Klein 
Kinderdijk', omdat, evenals in Kinderdijk, deze polder via een getrapt systeem met een lage 
boezem, hoge boezem, heulen en sluizen, rechtstreeks op de Lek het overtollige polderwater 
loosde. Eeuwenlang, tot 1952, is dit systeem toegepast. Een apart geval is de Broekmolen, die 
tot 1915 de polder Langenbroek, met een eigen peil, afmaalde naar het Achterwaterschap.  
 

Tot 1915 was het Streefkerkse poldergebied 
onderverdeeld in drie polders: Streefkerk, 
Langenbroek en Kortenbroek. Elk met een eigen 
polderpeil, gemiddeld aflopend van NAP - 1,70 
naar - 1,80 en - 1,90, nu zelfs - 2,00 m. In de 
polder Groot-Ammers is dat gemiddeld - 1,55 m 
en in Langerak - 1,40 m. En in Nieuw-Lekker-
land is het weer 20 cm lager dan in Streefkerk.  
De waterstaatkundige oppervlakte van de gehele 
polder Streefkerk is nu 1530 hectare groot.  
 
Tot begin 1500 waren er bij de Boezem, vlak bij 
het dorp, maar ook op andere plekken, sluisjes, 
waardoor op natuurlijke wijze bij laag water het 
polderwater naar de Lek afvloeide. Maar door de 
voortdurende bodemdaling lukte dat niet meer 
en begon het afvoeren via het afmalen met 
windmolens. Om dat goed te laten functioneren, 
is in 1589 bij de Zijdeweg de Hoge Boezem 
aangelegd ter grootte van één hectare.  Die  
diende  als  voorraadbunker voor de afvoer van 
polderwater naar de Lek via een grotere sluis. 
De verhoogde Zijdeweg was in de dertiende en 
veertiende  eeuw  tevens de  ringdijk  van  de 
West-Alblasserwaard.  
  Echter, de bodemdaling bleef doorgaan, 
waardoor verdere maatregelen noodzakelijk  

 waren. Sluizen en molens moesten vervangen 
worden en er werd een voorboezem aangelegd. 
Zo was na al deze uitbreidingen in 1706 een 
interessant systeem ontwikkeld van getrapte 
bemaling met drie ondermolens en één bo-
venmolen, in 1716 uitgebreid met een tweede 
bovenmolen. Evenals in Kinderdijk was nu de 
waterafvoer getrapt ingericht, vandaar de bij-
naam 'Klein Kinderdijk' 
 
De twintigste eeuw 
Dit bemalingsysteem met drie ondermolens en 
twee bovenmolens is tot 1952 toegepast in de 
polder Streefkerk. Vanaf dat jaar is het 
vervangen door een nieuw gemaal, dat vanuit de 
Vliet bij Nieuwe Veer 33 rechtstreeks op de Lek 
afmaalde. Het was een elektrisch gemaal met 
twee vacuümpompen. Voor de toevoer van het 
polderwater is de Vliet verbreed en verdiept. 
Maar een succes is deze wijze van bemalen niet 
geworden. Er traden verzakkingen op bij de 
vacuümleidingen, die lekkage veroorzaakten, 
waardoor er onvoldoende vacuüm overbleef 
voor een goede pompcapaciteit. Zo 'n dertig jaar 
later, in 1981, volgde opnieuw een radicale 
wijziging, omdat het Hoogheemraadschap de 
sluis onder de Lekdijk tijdens dijkversterking- 
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'Klein Kinderdijk',  
het systeem met lage en 
hoge boezem (getrapte 
bemaling) van de polders 
Streefkerk en Korten-
broek,  
 
 
 
A Kleine Tiendwegmolen 
B Achtkante Molen 
C Oude Weteringmolen  
D Sluismolen  
E Hoge Tiendwegmolen 
F duiker  
G heul   
H Bovensluis  
I  twee sluisjes  

    

werken definitief wilde afsluiten. Er kwam een 
nieuw elektrisch automatisch vijzelgemaal aan 
de zuidzijde van de Vliet, dat het polderwater 
uitslaat op het Achterwaterschap van de Over-
waard. De unieke, eeuwenlange bemaling van  

 rechtstreeks op de Lek uitslaan, was hiermee 
beëindigd. Helaas was de primaire functie van 
de windwatermolens vervallen en ontstond het 
sombere beeld van verval en sloop van de 
molens.  

 
ruïne van de Sluismolen en ….  van de Kleine Tiendwegmolen 

Het polderbestuur van 
Streefkerk besloot in 1953 
om toestemming te vragen 
aan Gedeputeerde Staten 
voor het slopen van de 
Kleine Tiendwegmolen en 
de Oude Weteringmolen. 
Maar het verzoek werd 
aangehouden. 
  
Inmiddels was er een 
discussie op gang gekomen 
over de vraag 'hoe kunnen 
we de verdere ondergang van 
de windmolens voorkomen?' 
In Het Vrije Volk werd er 
over geschreven, maar ook 
in de eigen regio probeerde 
men tegenkrachten te 
bundelen.  
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SIMAV 
De achteruitgang van het molenbezit deed 
enkele pioniers in de Alblasserwaard en Vijf- 
heerenlanden, waaronder enkele burgemeesters, 
besluiten om in 1956 een stichting op te richten 
met  de lange naam 'Stichting tot instandhouding 
van molens in de Alblasserwaard en Vijfhee-
renlanden', afgekort tot 'SIMAV'. Dit gebeurde 
mede naar aanleiding van de sloopaanvragen 
voor de twee Streefkerkse molens. De stichting 
beoogde eigenaar van deze molens te worden 
om ze dan met hulp van subsidies, donateurs en  

 Getrapte bemaling 
Evenals bij de andere polders in Liesveld, is bij 
het wegmalen van overtollig polderwater geko-
zen voor het laagste punt aan de westzijde van 
de polder. Daarom staan de molens en gemalen 
in Langerak langs de provinciale weg N216, in 
Groot-Ammers langs de Molenkade met 
Boezem en in Streefkerk langs de Zijdeweg 
(kruispunt Tiendweg). 
Voor het in de 16e en 17e eeuw opgebouwde sys-
teem van bemaling was vooraf een goed door-
dacht plan ontwikkeld. De afwatering op de Lek  

vrijwilligers voor sloop te 
behoeden en in stand te 
houden. Het besef dat we 
zuinig moeten zijn op deze 
cultuurmonumenten, staan-
de in het open polder-
landschap, verkreeg een 
groeiend draagvlak. Voor-
al door het beschikbaar 
stellen van subsidies door 
rijksoverheid, provincie en 
gemeenten, was de stich-
ting in staat om molens 
aan te kopen.   Op 23 sep-
tember 1957 werd de 
SIMAV eigenaar van de 
Oude Weteringmolen, de 
Kleine Tiendwegmolen, de 
Achtkante molen en de 
Hoge Tiendwegmolen in 
Streefkerk. Vanaf 2007 is 
ook de Broekmolen, staan-
de bij het Achterwater-
schap, eigendom van de 
stichting. Nu is de SIMAV 
eigenaar van 28 windmo-
lens in de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden.  

 

 
Sluismolen, Hoge Tiendwegmolen en op de 

achtergrond de Oude Weteringmolen  

moest plaatsvinden via 
een sluis vlakbij de 
Zijdeweg. Dit was het 
laagste punt van de 
rivierloop voor de polder 
Streefkerk, 'het bene-
deneind'. Bij de keuze 
voor de wijze van bema-
ling moest rekening ge-
houden worden met een 
doorgaand proces van 
bodemdaling, met de mo-
gelijkheid voor de vee-
houders om met schou-
wen naar de polder te 
varen én met een goede 
bedrijfszekerheid om het 
overtollige polderwater zo 
snel mogelijk af te 
voeren.  
Deze voorzieningen be-
vinden zich bij elkaar aan 
het westeinde rondom de 
Tiendweg. Zowel aan 
zuid- als aan de noordzij-
de van de Tiendweg is 
een lage boezem aange-
legd. De twee (haaks op  

Er is sinds de oprichting van de stichting al veel 
bereikt, maar het vraagt volhardend uithoudings- 
en doorzettingsvermogen om bij stukjes en 
beetjes het molenbezit te herstellen en te 
onderhouden. En het is kostbaar, er zijn al 
miljoenen in geïnvesteerd. Dat geldt zeker voor 
het herstel van het complete bemalingplan in 
Streefkerk, met zijn heulen, sluizen, 
verbindingsduikers en kaden om de lage en hoge 
Boezem. De toekomstdroom is om het geheel te 
kunnen restaureren. Een kostbaar miljoenenplan, 
maar een begin is er al met het restaureren van 
twee heulen. Ook de funderingen van de 
afgebrande Sluismolen en Tiendwegmolen met 
ondertoren zijn reeds gerestaureerd.   

 elkaar gelegen) delen van de lage boezem waren 
met een duiker aan elkaar verbonden. Daar 
vlakbij werden twee sluisjes gemaakt, om de 
schouwen van de boeren door te laten van de ene 
kant van de Tiendweg naar de andere kant. 
Verder was er een wachtheul, zodat er bij een 
lage rivierstand een rechtstreekse verbinding 
was met de hoge boezem en de Lek. De hoge 
boezem is aangelegd tussen de Lekdijk en de 
Tiendweg, vlak langs de Zijdeweg. Het was een 
met riet beplant wateropslagterrein, omgeven 
door kaden. Om de twee lage boezems lag een 
veel lagere kade.  
  Ter hoogte van de Oude Weteringmolen was 
een sluis aangelegd onder de Zijdeweg om in  
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noodgevallen te kunnen lozen op de lager gele-
gen polder van Nieuw-Lekkerland. In de jaren 
vijftig heeft men deze kaden afgegraven en het 
boezemland verkocht. Nu is het in gebruik als 
grasland, maar de Molenstichting wil graag de 
historische situatie in ere herstellen.  
  Het polderwater werd weggemalen door de 
drie ondermolens: de Kleine Tiendwegmolen, de 
Achtkante Molen en de Oude Weteringmolen. 
De Hoge Tiendwegmolen en de Sluismolen 
maalden het water uit de beide lage boezems in  

 ze voor lief. Veel lastiger is het voor hen als er 
geen wind is om te malen. Maar ook bij een 
buienlucht is het goed opletten, dat bij 
rukwinden de molen bestuurbaar blijft. 
 
Vandalisme  
Waar Jan zich terecht kwaad over kan maken, is 
het vandalisme door personen die blijkbaar geen 
respect kunnen opbrengen voor en zuinig te zijn 
op deze kostbare cultuurgoederen. Omdat de 
Broekmolen vrij geïsoleerd staat, achter in de  

de hoge boezem, waar-
na het dan via de 
boezemsluis naar de 
Lek kon uitwateren. 
Deze beide bovenmo-
lens zijn later afge-
brand. De Hoge Tiend-
wegmolen in 1962 en 
de Sluismolen in 1979. 
Maar er wordt gewerkt 
aan herstel.  
Alle vijf molens waren 
/zijn schepradmolens, 
er zijn vier wipmolens 
en één achtkante 
grondzeiler.  
 
Noorlander, geslacht 
van molenaars 
Bij de overschakeling 
in 1951 naar een 
elektrisch vacuümge-
maal hebben de Streef-
kerkse beroepsmole-
naars eervol ontslag 
gekregen. Als vrijwil-
liger zijn ze daarna 
doorgegaan met het 
malen van de molens. 
De huidige generatie  

 

 
 

Broekmolen met molenaar Jan Noorlander 

polder vlak bij het 
Achterwaterschap, 
wordt Jan nogal 
eens teleurgesteld in 
het gedrag van men-
sen. Uiteraard on-
aangekondigd, rich-
ten zij schade aan 
door het vernielen 
of ontvreemden van 
materialen die voor 
onderhoud van de 
molen en buiten-
terrein in gebruik 
zijn.  
Er is de laatste jaren 
voor ongeveer één 
miljoen euro in de 
molen geïnvesteerd 
voor herstel, van 
fundering tot kap. 
Hij draait nu weer 
glorieus 'als een 
tierelier', daar is Jan 
trots op. Het is een 
'BWO-molen', dat 
betekent: deze mo- 
len is aangewezen 
om altijd beschik-
baar te zijn in nood- 

molenaars verricht dit werk meestal naast de 
uitoefening van een andere vaste dienst-
betrekking. Vandaar dat de meeste molens alleen 
op zaterdag malen. Een bekende molenaars-
familie is die van 'de Noorlanders'. Al vijf 
generaties lang beheersen zij het molenaarsvak.  
De beroeps-watermolenaar Dirk Noorlander, 
vanaf 1925 molenaar op de Broekmolen, is in 
1970 opgevolgd door zijn zoon Jan, nu 76 jaar. 
Ook de twee oudere broers van Jan, Cor (83 
jaar) en Dirk (81 jaar) malen nog steeds op één 
van de Nieuw-Lekkerlandse molens. Cees, de 
zoon van Cor, is nu molenaar op de Oude 
Weteringmolen. De beperkingen van geen 
aansluiting op elektriciteit, gas en water, nemen 

 situaties en in staat om te malen. BWO is de af-
korting van de wet 'Bescherming Waterstaats-
werken in Oorlogstijd'. Wanneer alle andere 
energiebronnen uitvallen, blijft de wind als 
krachtbron zijn functie altijd behouden.   
In 1614 stond op deze plek al zijn voorganger, 
'de Broeckmoolen'.  
 
De Noorlanders hebben van vader op zoon 
elkaar het molenaarsvak vanuit de dagelijkse 
praktijk geleerd. Ze hebben zich verspreid naar 
verschillende poldermolens van de Krimpener-
waard, de Alblasserwaard en de Vijf- 
heerenlanden. Maar Streefkerk neemt wel een 
bijzondere plaats in bij deze familie. Op alle zes 
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molens van deze polder zijn de laatste twee 
eeuwen wel één of meerdere Noorlanders ge-
weest, die daar maalden.  
Jan verblijft graag op de Broekmolen, al woont 
hij met zijn vrouw in een geriefelijke woning in 
de nieuwbouw van Streefkerk. Hij heeft tot zijn 
pensionering in vaste dienst gewerkt als 
metselaar, Maar ook nu weet hij wel raad met 
zijn vrije tijd. De molen is een deel van zijn 
leven; die vrijheid midden in de polder is 
onvervangbaar. Hij hoopt er nog lang van te 
genieten.  
 
Vijf generaties, de zesde komt er aan 
De grondlegger van dit molenaarsgeslacht is 
Albert Noorlander geboren op 28 januari 1794 te 
Bergambacht. Hij begon als molenaar in 1817 
op de Westmolen van de polder Bergambacht. 
Daarna zijn op 23 verschillende molens 
afstammelingen van Albert molenaar geweest, 
of ze zijn het nog. In elke generatie komt wel 
een Cornelis voor. De huidige molenaar van de 
Oude weteringmolen, Cees, is een zoon van Cor 
en een neef van Jan Noorlander. Geboren in 
1949, werd hij in 1970 als vrijwilliger molenaar 
naast zijn vaste baan bij het Waterschap 
Overwaard als zuiveringstechnicus op een 
Overwaardmolen te Kinderdijk. In 1976 
schakelde hij over naar de Oude Weteringmolen 
in Streefkerk, die midden in het weiland staat 
aan het westeinde van de Oude Wetering. Om 
daar te komen moet je eerst vanaf de Tiendweg  

 ongeveer 500 meter door het weiland lopen. Ook 
de bouwmaterialen, benodigd voor reparatie en 
restauratie, moeten door het weiland zonder 
verhard pad worden aangevoerd. Wel is er tegen 
vergoeding een recht gevestigd om bij de molen 
te kunnen komen.  
  Na de ingebruikname van het automatische 
gemaal in 1952, is de molen door stilstand in 
verval geraakt. Gelukkig kwam er in 1975 een 
ommekeer door het uitvoeren van restau-
ratieplannen en in 1976 was de molen weer 
maalvaardig. Voor Cees een uitdaging om vanaf 
dat jaar de molen weer in volle glorie te laten 
draaien. In 2010, 2011 kreeg de molen opnieuw 
een grote beurt, kosten: circa €150.000. Zo is de 
boktor verwijderd, hoekstijlen en het rieten dak 
zijn vernieuwd en metselwerk aan de achtergoot 
is hersteld.  
  Voor de windvang is de locatie van de 
Broekmolen ideaal. Geen last van bebouwing of 
hoge beplanting, die een belemmering voor de 
molenbiotoop zijn. Voor de molens bij de 
Tiendweg zijn de omstandigheden minder 
gunstig. De cirkel van 400 meter rondom elke 
windmolen voor vrije windvang, is daar een 
probleem, omdat tegenstrijdige belangen soms 
een rol spelen.  
 
Ook Cees mag sinds enige tijd genieten van zijn 
pensioen. Nu heeft hij meer tijd om van het 
molenaarsvak te genieten. Ook de geschiedenis 
van de windmolens en zijn molenaarsvoorge- 
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slacht boeien hem. Hij beschikt al over een 
ruime verzameling van historische feiten en 
oude foto's. De belangstellende bezoeker is 
welkom, hij kan er boeiend over vertellen.  
Het is maar goed dat de sloopvergunning niet 
verleend is!  
 

Het leek er op dat het bij Cees zou eindigen met 
de vijfde generatie Noorlanders. In zijn huwelijk 
zijn twee dochters geboren. Maar ook die 
dochters zijn inmiddels getrouwd, hij is zelfs al 
grootvader. Een kleinzoon blijkt het molenaars- 

 gen in zijn bloed te hebben. Graag verblijft hij 
bij opa midden in de polder, hij heeft er al een 
eigen tuintje. Opa heeft het gratis gespit.  
De zesde generatie komt er aan! 
 

 
HKN-eigendom     april 2013     C.J.Schep 

 

Met dank aan Paul Eikelenboom  
 

——·—— 
 

 

WIE KENT ZE NOG? (2) 
 

 
 

Evenals de foto op bladzijde 11 is deze foto genomen in Streefkerk, en wel op de hoek van Kerk-
straat en Hoeksteeg. Mogelijk zijn de drie mannen rechtsachter werknemers van de timmer-
fabriek (tijdens een pauze?); de middelste is Jan Simons. Rechtsvoor vier jongens, waarvan de 
tweede en vierde van rechts de tweelingbroers Freek en Aart van der Wal zijn. Voor het 
middelste meisje bij de voordeur zit Alie Vlot, dochter van bakker Huib Vlot. Links achter haar: 
Heiltje van Wijk (dochter van de watermolenaar van Wijk). Graag zouden we van onze lezers 
horen, wie de overige personen op deze en de vorige foto zijn. Maar we willen ook graag weten 
wanneer en door wie deze foto's zijn gemaakt. Wat het eerste betreft: beide foto's zijn in de 
jaren veertig gemaakt, maar kunt u het misschien nauwkeuriger aangeven? En wat het tweede 
betreft: het is niet uit te sluiten, dat de foto's zijn gemaakt door een 'fotograaf uit Rotterdam' 
die af en toe Streefkerk (en ongetwijfeld ook andere plaatsen) aandeed. Wie kan ons meer over 
deze rondreizende fotograaf vertellen?  
Alle reacties zijn meer dan welkom bij de redactie van By Clockgeluy. Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Peter den Hartog: oud-raadslid en oud-wethouder 
Langerak 

door Marianne Wittebol 
 

In oktober 2012 overleed Peter den Hartog. Een half jaar eerder, in maart, 
interviewde ik hem met als doel informatie te verzamelen over het Burgerlijk 
Armbestuur. Helaas kon hij mij maar beperkt behulpzaam zijn. Zijn wethouderstijd 
lag namelijk ver na de invoering van de Algemene Bijstandswet, de wet die de oude 
armenwet en daarmee de werking van de burgerlijke armbesturen verving. Informatie 
over het Burgerlijk Armbestuur had hij niet en daarmee kon hij mij dus niet verder 
helpen. We hebben toen gesproken over de periode dat hij wethouder was, hoe hij dat 
geworden was en hoe dat in zijn werk ging.  
 

Zijn politieke carrière begon al in 1949, toen 
Peter den Hartog in de gemeenteraad werd 
gekozen. In 1974 behaalde de PvdA met 
Peter als lijsttrekker twee zetels en bestond 
de theoretische mogelijkheid om een college 
te vormen waarin de PvdA zitting had. De 
tijd was er nog niet rijp voor. In 1978 wél en 
Peter werd wethouder, wat hij zou blijven 
tot aan de herindeling in 1986, waarbij 
Langerak onderdeel werd van de gemeente 
Liesveld. Daarna was hij nog enkele jaren 
raadslid in de nieuwe gemeente. Gevraagd 
naar het succes voor de PvdA in die jaren, 
gaf Peter den Hartog aan dat er twee rede-
nen waren: veel mensen kenden hem, maar 
ook deden een aantal landelijke partijen, 
zoals D’66 en de VVD, niet mee aan de 
verkiezingen en die stemmen haalde de 
PvdA naar zich toe. Maar ook gematigd 
christenen stemden op hem, weet hij. 
Anderen geven aan dat de persoonlijke 
factor een heel belangrijke rol speelde. Peter 
den Hartog was een sociaal bewogen man 
die, ongeacht de achtergrond van mensen, 
keek of er mogelijkheden voor hulp waren, 
als dat nodig was. Je hoefde geen PvdA-er te 
zijn om op de inzet van Peter den Hartog te 
kunnen rekenen. Daar werd hij om 
gewaardeerd. Op zich was zo’n persoonlijke 
stem in die tijd niet uniek: In het algemeen 
gold in plattelandstreken dat eerder een 
stem uitgebracht werd op een persoon dan 
op kieslijsten.  
 
Het wethouderschap 
Hoe ging dat dan, zo’n wethouderschap? 
Het was geen baan voor overdag zoals nu. 
Het werk,  met name vergaderingen, werd in 
de avonduren gedaan. De zondagen werden 
vooral besteed aan het lezen van de stukken 
voor de collegevergadering. Het was dus een 
baan naast een baan. En dat ging niet  van- 

 zelf Peter den Hartog moest toestemming 
vragen aan zijn baas. Die vond het goed, 
maar als dat niet het geval was geweest, dan 
was het feest niet doorgegaan, zoals hij zei. 
  Wethouder sociale zaken en onderwijs 
was hij. Los van de zondagen leeswerk was 
het wethouderschap aldus Peter niet echt 
een drukke baan, zoals nu. De taken die bij 
de gemeente lagen waren beperkt en veel 
van het voorbereidende werk werd door de 
ambtenaren gedaan. Zo nu en dan ging hij, 
op verzoek van het college, op huisbezoek 
als er getwijfeld werd over de toekenning 
van bijzondere bijstand. Veel aanvragen 
waren er niet volgens Peter den Hartog. Het 
water moest de mensen echt aan de lippen 
staan, voor ze een aanvraag deden. Dat was 
trots, maar er hing ook nog altijd een beetje 
de geur van de bedeling aan. Aan de andere 
kant was er in die tijd ook veel werk op 
Gelkenes en was de ondersteuning, aldus 
Peter den Hartog minder nodig.  
  In zijn tijd is er ook een nieuwe openbare 
school gebouwd. De oude school dateerde 
uit ergens 1800. Nieuwe mensen die in 
Langerak kwamen wonen, wilden hun 
kinderen niet naar 'zo’n oud afbraaksel' 
sturen.  
 
Ik dank Peter den Hartog voor het inkijkje 
dat hij heeft willen geven in zijn 
wethoudersleven. Daarnaast hebben we bij 
een kopje koffie over koetjes en kalfjes 
gepraat. Hij vertelde enthousiast over zijn 
kleinkinderen en hoe hij met zijn kleinzoon 
in de VS via de moderne media contact 
onderhield. En we hebben het over de Waal 
gehad, waar zijn schoonvader 70 jaar 
gewoond heeft en hijzelf nog lang een tuin 
heeft gehad.  
 

Marianne Wittebol 
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OPROEP! 
In 1967 trad de algemene bijstandswet in werking. Tot die tijd gold de armenwet uit 1912. Tot 1967 
waren mensen die zelf over onvoldoende middelen beschikten, aangewezen op ondersteu-ning door 
de kerken en als dat niet lukte, kon men een beroep doen op het Burgerlijk Armbestuur. 
  Ik ben een onderzoek gestart naar het hoe en wat van de werking van het burgerlijk armbestuur in 
de Alblasserwaard. Ik ben gestart met de archieven van Nieuwpoort en Langerak. Er valt in die 
archieven van alles terug te vinden: wie er steun kregen, hoeveel en vaak ook waarvoor. Maar niet 
waarom en hoe dat dan werkte. Waren er ook mensen die steun vroegen en dat niet kregen? Moest 
er voor de steun ook een tegenprestatie geleverd worden?  
  Als u van uw grootouders, ooms of tantes nog iets kunt vertellen hoe dat werkte met steun van de 
kerken of het armbestuur, zou u mij dan willen bellen. Dan kom ik graag een keer langs om te horen 
hoe dat ging. Ik hoop dat u mij wilt bellen! Alleen met mondelinge informatie gaat het lukken een 
levensecht beeld te schetsen.   
               Marianne Wittebol   Telefoon: 06 25044686 
 

 

 
 

Timmerfabriek de Jong en Van Aartrijk 
door Piet de Jong  

 

Het bedrijf, in 1922 opgericht door Bastiaan 
de Jong en Jilles van Aartrijk, is gestart op 
het Noordereiland in Rotterdam, aan de 
prins Hendrikkade. Men ging van start op 
twee locaties, één machinale werkplaats en 
één afwerkplaats. Er werd met circa zestien 
man personeel gewerkt. De productie 
bestond uit het maken van diverse 
houtproducten. Doordat er op meerdere 
locaties werd gewerkt, was dit geen goede 
situatie. Dus de directie, bestaande uit drie 
heren, te weten Jilles van Aartrijk, Piet van 
Aartrijk en Bastiaan de Jong, ging op zoek  

 naar een stuk grond voor de bouw van een 
nieuwe fabriek. In Streefkerk-Dorp werd de 
boerderij van boer Bouwman gekocht en 
hier werd een timmerfabriek gebouwd. Dat 
gebeurde in 1926. Dit was een geweldige 
vooruitgang en op het hoogtepunt werkte 
men met zo’n vijfendertig man personeel die 
hoofdzakelijk kozijnen, ramen en deuren 
maakten. Ook ging men keukens en trappen 
stellen in Rotterdam-Zuid. In Streefkerk was 
na de oorlog veel werk voor de 
woningbouw. Van 1926 tot 2005 is het 
bedrijf in Streefkerk gevestigd geweest.  
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Uit het huwelijk van Bastiaan de Jong met 
Grietje van Oudenaarden zijn zeven 
kinderen geboren, waaronder de zonen 
Marinus en Jo, die later de opvolgers zijn 
geworden. 
 
Uitbreidingen en verhuizing 
Door de dijkverzwaring zijn er een paar 
huizen gesloopt. Dit gaf de mogelijkheid om 
een betere stoep aan te leggen. Voordat de 
stoep er was, moest men de vrachtwagen 
hout met de hand lossen. Dit ging als volgt. 
De machines werden stilgezet en men ging 
helpen met hout lossen. Onderaan de dijk 
was de houtopslag. Zo ’n auto met hout 
lossen en het hout in de houtopslag bergen, 
was een tijdrovend gebeuren.  
Begin 1970 werd een grote houtopslag 
gebouwd in eigen beheer. Er werd een 
heftruck aangeschaft, waarmee het probleem 
van het hout lossen uit de wereld was. 
Eveneens in 1970 werd door de plaatselijke 
aannemer de Bruijn een hal gebouwd met de 
afmetingen 25×30 meter. Deze hal werd 
gebruikt om het hout te dompelen, later ging 
men spuiten. In 1989 werd een hal gebouwd 
voor producten, die afgeleverd konden 
worden. In de hal werden de kozijnen  afge- 

 monteerd en klaar gezet voor de levering 
naar de bouwwerken.  
  Het kantoor was tot 1995 op de begane 
grond. In eigen beheer heeft men toen in 
houtskeletbouw een kantoor gebouwd op de 
verdieping. Op het kantoor werkten drie 
personeelsleden. Het was een timmerfabriek, 
die een goede kwaliteit werk afleverde en 
dus daardoor ook een goede naam had 
opgebouwd in de timmerwereld.  
  Na het overlijden van Marinus en Jo 
namen de neven Hans de Jong (zoon van 
Marinus) en Bas de Jong (zoon van Jo) het 
roer over en vormden de directie.  
 
Dit ging door tot 2005, toen men op zoek 
ging naar een betere locatie om een moderne 
fabriek te kunnen bouwen. Dit was 
noodzakelijk om beter en goedkoper en dus 
economischer te kunnen werken en daardoor 
beter te kunnen concurreren. In 2005 is in 
Groot-Ammers op het industrieterrein 
Gelkenes een perceel grond gekocht. Het 
jaar daarop werd op dit terrein een nieuwe 
fabriek gebouwd, modern en geheel naar de 
eisen van de tijd. Men werkt nu met circa 
twintig man personeel in deze moderne 
fabriek.  
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Er worden de laatste jaren hoofdzakelijk 
kozijnen geproduceerd; afhankelijk van de 
vraag van de opdrachtgever desgewenst 
afgelakt en beglaasd. Dit alles met ultra-
moderne en computergestuurde machines.  
 

 
 

 De directie bestaat nog steeds uit Hans de 
Jong en Bas de Jong, hoewel de laatste 
inmiddels met pensioen is. 
 
Het terrein in Streefkerk 
Het ligt in de bedoeling dat op het terrein dat 
door de fabriek in Streefkerk is verlaten,   
woningen gaan verrijzen, maar door de 
economische crisis, met name ook in de 
bouw, komt dit nog niet echt van de grond.  
 De fabriek heeft nog vijf jaar leeg gestaan 
en er is zelfs een brand in geweest die, naar 
men zegt, is aangestoken. Doordat de 
fabriek middenin de dorpskern stond, heeft 
dit nog heel wat heisa gegeven. 
 
  Uiteindelijk is in 2010 alles met de grond 
gelijk gemaakt. Alles is keurig opgeruimd, 
inclusief de asbest dakbedekking. De 
fundaties zijn nog aanwezig en het wachten 
is nu op het slaan van de eerste paal en dus 
met de start van de bouw van woningen op 
het voormalige terrein van de timmerfabriek 
van De Jong en van Aartrijk in Streefkerk.  

 

 
 

Streefkerk, maart/november 2012; met dank aan Paul Eikelenboom     Piet de Jong 
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De Tabaksdoos 
 

Recentelijk verwierf de Historische Kring een zilveren tabaksdoos uit 1805, 
vervaardigd door Cornelis Snel, zilversmid te Nieuwpoort.  

Reden om in de rubriek 'Genealogie' aandacht te schenken aan deze zilversmid. 
genealogie: De Stede Nieuwpoort deel III, Erik Kon 

info: René Kappers  foto's: Wim Deelen 
samenstelling: Margreet Budding 

 

Cornelis (Kornelis) Snel was een 
leerling van Adrianus Kuijlenburg, 
welke tot 1806 in Nieuwpoort 
werkte.  Tussen 1 augustus en 30 no-
vember  1795 betaalde Kuijlenburg 
voor leerling Kornelis Snel fl 3,-,- 
aan het gilde.(1)  
 Kornelis Snel betaalde in het 
boekjaar 1804-1805 fl. 25,-,- aan het 
weeshuis voor het gebruik van de 
keurkamer.  
  Op 27 februari 1804 legt Snel de 
eed als zilversmid af.(2) Bevestigd 
door de  Raad der Stad Schoonhoven  

 

aan W.A.A. Poelman, de Essaijeur Generaal van 
’s Lands Munten: “… in 1804 mr. zilversmid 
Kornelis Snel, mr.teken K.S.”(3) (4)  Vanaf enig 
moment gaat Snel werk keuren te Dordrecht, 
waarschijnlijk na het in werking treden van de 
'Wet op het verwerken, invoeren en verkopen 
van gouden en zilveren werken mitsgaders den 
ophef der belasting op derzelve' van 1 juli 1807. 
Met deze wet werden de departementen 
veranderd en vielen goud- en zilversmeden uit 
Nieuwpoort niet langer onder Schoonhoven, 
maar onder Gorinchem. Maar waarom Snel in 
Dordrecht keurde, is niet duidelijk.  
 De tabaksdoos is aan de zijkant gemerkt met 
de jaarletter M (dat is 1805), het meesterteken 
van Snel (KS in vierkant) en het wapen van de  
 

 
 

 Keurkamer Schoonhoven van het Koningrijk 
Holland (het wapen moet vier leeuwen voor-
stellen). Er is geen gehalteteken.  
 

 
 

De doos heeft aan de bodemzijde een gravure in 
Empirestijl. Van Kornelis Snel is bekend dat hij 
gravures in deze stijl maakte. De voorstelling op 
het deksel is 'klassiek Schoonhovens'.  
 

(1)  bron: OAS (= Oud Archief Schoonhoven) 2546;  
  Rekeningenboek Goud- en Zilversmidsgilde 
(2)  bronnen: OAS Wh 123 en OAS 126 
(3)  bron: OAS 178, Registers uitgaande missiven,  
  missive 6 feb 1805 
(4)  Na 1811 worden de meestertekens van Snel:  
  Nr.11664, in ruit, S boven 39, 1812-ca.1814. 
  Nr.11665, in vierkant, S boven 39, ca.1814 tot  
  onbekend.  Bron: Waarborg Holland, 2003 

 

Parenteel van Cornelis Snel 
1   Cornelis Snel is geboren omstreeks 1708,  
   overleden vóór 1780, ten hoogste 72 jaar 
oud. Cornelis trouwde met Maria Verweij. Maria 
is geboren omstreeks 1711, overleden op 26-04-
1780 in Nieuwpoort, ongeveer 69 jaar oud. Zij is 
begraven op 28-04-1780 in Nieuwpoort.  
Kind van Cornelis en Maria: 
1. Jacob, geboren op 16-12-1740 in Woerden  
   (zie 1.1). 

 1.1   Jacob Snel is geboren op 16-12-1740 in 
    Woerden, zoon van Cornelis Snel (zie 1) 
en Maria Verweij. Jacob is overleden op 15-12-
1825 in Nieuwpoort, 84 jaar oud. Hij is begraven 
op 20-12-1825 in Nieuwpoort. Beroepen: koster, 
schoolmeester, voorzanger, 'particulier' (1825).  
Jacob (1) ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 
01-01-1771 in Nieuwpoort  met  Adriana 
Kaarsmaker, 20 jaar oud. Adriana is een doch- 
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ter van Pieter Kaarsmaker en Dina Cock. Zij is 
gedoopt op 01-03-1750 in Nieuwpoort, 
overleden op 28-04-1774 in Nieuwpoort 
(aangifte), 24 jaar oud.  
  (2) trouwde, 35 jaar oud, op 10-11-1776 
in Nieuwpoort met Geertruij Kuijlenburg, 21 
jaar oud, nadat zij op 19-10-1776 
in Nieuwpoort in ondertrouw zijn gegaan. 
Geertruij is een dochter van Arij Cornelisz 
Kuijlenburg en Dirkje Klaasen Maat. Zij is 
gedoopt op 08-12-1754 in Nieuwpoort, 
overleden op 28-08-1804 in Nieuwpoort 
(aangifte), 49 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-
1804 in Nieuwpoort.  
Kinderen van Jacob en Adriana: 
1. Maria, gedoopt op 25-04-1772 in Nieuwpoort  
   (zie 1.1.2). 
2. Pieter, gedoopt op 17-04-1774 in Nieuwpoort  
   (zie 1.1.3). 
Kinderen van Jacob en Geertruij: 
3. kind Snel [1.1.1]. Kind is overleden op 11-12- 
   1792 in Nieuwpoort (aangifte). 
4.Dirkje [1.1.4]. Zij is gedoopt op 29-03-1778  
   in Nieuwpoort, overleden op 23-03-1860 in  
  Nieuwpoort, 81 jr oud. Dirkje bleef ongehuwd. 
5. Cornelis, gedoopt op 25-11-1779 in Nieuw- 
   poort (zie 1.1.5).  
6. Johanna [1.1.6]. Zij is gedoopt op 24-11-1781  
   in Nieuwpoort, overleden op 04-11-1802 in  
   Nieuwpoort (aangifte), 20 jaar oud. Zij is be-  
   graven op 04-11-1802 in Nieuwpoort. 
7. Adriana [1.1.7]. Zij is gedoopt op 21-04-1783  
   in Nieuwpoort, overleden op 24-06-1803  
   in Nieuwpoort (aangifte), 20 jaar oud. Zij is  
   begraven op 24-06-1803 in Nieuwpoort. 
8. Teuntje Snel [1.1.8]. Zij is gedoopt op 05-06- 
   1785 in Nieuwpoort. Teuntje is overleden, 22  
   dagen oud. Zij is begraven op 27-06-1785 in 
   Nieuwpoort.  
9. Arij, gedoopt op 22-10-1786 in Nieuwpoort 
   (zie 1.1.9).  
10.Jacob, geboren op 20-09-1791 in Nieuw- 
    poort (zie 1.1.10).  
 
1.1.2 Maria Snel, dochter van Jacob Snel (zie 
    1.1) en Adriana Kaarsmaker. Maria is 
gedoopt op 25-04-1772 in Nieuwpoort, overle-
den op 13-12-1848 in Dordrecht, 76 jaar oud. 
Maria ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 10-05-
1801 in Berkenwoude met Dirk Louter, 24 jaar 
oud. Dirk is een zoon van Jan Louter 
en Christina Romeijn. Hij is gedoopt op 07-07-
1776 in Ouderkerk a/d IJssel. Dirk is overleden 
op 29-11-1851 in Dordrecht, 75 jaar oud. 
Beroep: ontvanger der directe belastingen. 
 
1.1.3  Pieter Snel, zoon van Jacob Snel (zie1.1) 
    en Adriana Kaarsmaker. Hij is gedoopt op 
17-04-1774 in Nieuwpoort, overleden op 08-02-
1861 in Moordrecht, 86 jaar oud. Beroep: 
aanvankelijk onderwijzer, koster en voorzanger  

 te Berkenwoude, later secretaris en burgemees-
ter te Berkenwoude, penningmeester van het 
Hoogheemraadschap van de Krimpener-
waard.Pieter trouwde in Moordrecht met Jacoba 
Francois. Jacoba is geboren in Moordrecht, 
dochter van Nicolaas Francois en Niesje Proos. 
Zij is gedoopt op 15-04-1776 in Moordrecht, 
overleden op 16-07-1852 in Moordrecht, 76 jaar 
oud.  
Kinderen van Pieter en Jacoba: 
1. Nicolaas Francois [1.1.3.1], geboren op 20- 
   03-1803 in Moordrecht. Nicolaas is overleden  
   in Moordrecht, vier jaar oud. Hij is begraven op  
   06-10-1807 in Moordrecht. 
2. Jacobus Adrianus, geboren op 28-03-1804   
    in Moordrecht (zie 1.1.3.2).  
3. Johannes [1.1.3.3], geboren op 14-06-1805  
   in Moordrecht, overleden op 03-02-1807  
   in Moordrecht, 1 jaar oud. 
4. Adriana Geertruida [1.1.3.4], geboren op 03- 
   08-1806 in Moordrecht. Adriana is overleden  
   in Moordrecht, zes maanden oud. Zij is  
   begraven op 13-02-1807 in Moordrecht. 
5. Nicolaas Francois [1.1.3.5], geboren op 15- 
   11-1807 in Moordrecht. Nicolaas is overleden  
   op 24-12-1896 in Breukelen-Nijenrode, 89 jaar  
   oud. Beroep: notaris te Breukelen 
6. Adriana Geertruida [1.1.3.6], geboren op 12- 
   03-1809 in Moordrecht. Adriana is overleden  
   op 05-02-1881 in Moordrecht, 71 jaar oud. 
7. Johannis Jacobus, geboren op 01-04-1811  
   in Moordrecht (zie 1.1.3.7). 
8. Dionisius Gerardus [1.1.3.8], geboren op 07- 
   05-1812 in Moordrecht. Dionisius is overleden  
   op 10-05-1812 in Moordrecht, drie dagen oud. 
9. Nizetta Johanna [1.1.3.9], geboren op 16-07- 
   1813 in Moordrecht, Nizetta is overleden op  
   31-07-1906 in Moordrecht, 93 jaar oud. 
10. Maria Elselina, geboren op 26-07-1814  
   in Moordrecht (zie 1.1.3.10). 
11. Pieter Jacob [1.1.3.11], geboren op 10-05- 
    1816 in Moordrecht. Pieter is overleden op  
    08-09-1816 in Moordrecht, drie maanden oud. 
12. Pieter Jacob [1.1.3.12], geboren op 21-02- 
    1819 in Moordrecht. Pieter is overleden op  
    26-07-1835 in Geertruidenberg, 16 jaar oud. 
 
1.1.5 Cornelis Snel, zoon van Jacob Snel (zie 
    1.1) en Geertruij Kuijlenburg. Hij is ge-
doopt op 25-11-1779 in Nieuwpoort, overleden 
op 17-01-1857 in Nieuwpoort, 77 jaar oud. 
Beroep: zilversmid te Nieuwpoort. Cornelis 
trouwde, 26 jaar oud, op 08-12-1805 
in Nieuwpoort met Maria van der Wouden, 26 
jaar oud, nadat zij op 22-11-1805 in Nieuw-
poort in ondertrouw zijn gegaan. Maria is 
geboren in Lekkerkerk, dochter van Dirk van der 
Wouden en Adriana de Beelt. Zij is gedoopt op 
02-01-1779, overleden op 25-03-1840 in Nieuw-
poort, 61 jaar oud.  
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1.1.9  Arij Snel, zoon van Jacob Snel (zie 1.1) 
    en Geertruij Kuijlenburg. Arij is gedoopt 
op 22-10-1786 in Nieuwpoort, overleden op 03-
10-1838 in Numansdorp, 51 jaar oud. Beroep: 
ontvanger ’s Rijks Belastingen te Numansdorp.  
Arij trouwde, 38 jaar oud, op 29-05-1825 
in Numansdorp met Bertruij Kruijdenier, 20 
jaar oud. Bertruij is geboren op 27-04-1805 
in Numansdorp, dochter van Abraham 
Kruijdenier en Neeltje ’t Hooft. Bertruij is over-
leden op 24-06-1880 in Numansdorp, 75 jr. oud. 
 
1.1.10 Jacob Snel is geboren op 20-09-1791  
    in Nieuwpoort, zoon van Jacob Snel (zie 
1.1) en Geertruij Kuijlenburg. Jacob is gedoopt 
op 25-09-1791 in Nieuwpoort, overleden op 14-
11-1857 in Nieuwpoort, 66 jaar oud. Beroepen: 
zilversmid, waagmeester, goud- en 
zilverkasthouder te Nieuwpoort, gemeentebode 
van Nieuwpoort. 
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 04-12-1818 
in Nieuwpoort met Hendrina Voormolen, 21 
jaar oud. Hendrina is geboren op 31-07-1797 
in Nieuwpoort, dochter van Gerrit Voormolen 
en Ariaantje van Willenswaard. Hendrina is 
gedoopt op 06-08-1797 in Nieuwpoort, 
overleden op 13-06-1877 in Nieuwpoort, 79 jaar 
oud. Kinderen van Jacob en Hendrina: 
1. Geertruij [1.1.10.1], geboren op 19-12-1818 in  
   Nieuwpoort, overleden op 21-12-1818 in   
   Nieuwpoort, twee dagen oud. 
2. Adriana [1.1.10.2], geboren op 19-12-1818  
   in Nieuwpoort, overleden op 21-12-1818 in   
   Nieuwpoort, twee dagen oud. 
3. Geertruy Adriana Snel [1.1.10.3], geboren op  
   20-06-1820 in Nieuwpoort. Geertruy is overle- 
   den op 15-12-1841 in Nieuwpoort, 21 jaar oud. 
4. Adriana Hendrika Snel [1.1.10.4], geboren op 
   17-07-1823 in Nieuwpoort. Adriana is overle- 
   den op 23-10-1897 in Nieuwpoort, 74 jaar oud.  
   Adriana bleef ongehuwd. 
5. Dirkje Jacoba Snel [1.1.10.5], geboren op 12- 
   12-1828 in Nieuwpoort. Dirkje is overleden op  
   03-02-1890 in Nieuwpoort, 61 jaar oud. Dirkje  
   bleef ongehuwd. 
6. Maria Snel, geboren op 29-03-1836 in  

 Wieringen. Zij  is  gedoopt  op  19-03-1809  in 
Moordrecht. Nizetta is overleden op 25-12-1877 
in Gouda, 68 jaar oud. 
 
1.1.3.7 Johannis Jacobus Snel is geboren op 
     01-04-1811 in Moordrecht, zoon van 
Pieter Snel (zie 1.1.3) en Jacoba Francois. 
Johannis is overleden op 06-11-1891 in Moor-
drecht, 80 jaar oud. Beroepen: secretaris en 
burgemeester van Moordrecht makelaar, secre-
taris en penningmeester van de Zuidplaspolder, 
hoogheemraad van Schieland.   
Johannis trouwde, 30 jaar oud, op 09-07-1841 
in Dordrecht met Christina Anthonia Ruts, 32 
jaar oud. Christina is geboren op 26-10-1808 
in Dordrecht, dochter van Anthonij Ruts en 
Christina Roest. Christina is overleden op 02-01-
1858 in Moordrecht, 49 jaar oud.  
 
1.1.3.10  Maria Elselina Snel is geboren op 26-
      07-1814 in Moordrecht, dochter van 
Pieter Snel (zie 1.1.3) en Jacoba Francois. 
Maria is overleden op 17-12-1902 in Moor-
drecht, 88 jaar oud. Maria trouwde, 30 jaar oud, 
op 16-07-1845 in Moordrecht met Cornelis van 
Vollenhoven, 36 jaar oud. Cornelis is geboren 
op 01-07-1809 in Rotterdam, zoon van Cornelis 
van Vollenhoven en Maria Elisabeth Havelaar. 
Cornelis is overleden op 26-01-1896 
in Moordrecht, 86 jaar oud. Beroepen: advocaat, 
secretaris en burgemees-ter van Moordrecht, lid 
Prov.Staten, lid Ged. Staten van Zuid-Holland. 
 
1.1.10.6 Maria Snel is geboren op 29-03-1836  
    in Nieuwpoort, dochter van Jacob Snel  
(zie 1.1.10) en Hendrina Voormolen. Maria is 
overleden op 27-01-1913 in Nieuwpoort, 76 jaar 
oud. Beroep: herbergierster. Maria trouwde, 40 
jaar oud, op 22-09-1876 Nieuwpoort met Jacob 
Baron, 41 jaar oud. Jacob is geboren op 01-03-
1835 in Nieuwpoort, zoon van Jan Baron 
en Huijbertje Nieuwland. Jacob is overleden op 
20-11-1910 in  Nieuwpoort, 75 jaar oud. Jacob is 
weduwnaar van  Dirkje Verheuvel (1837-1875), 
met wie hij trouwde op 23-10-1858 in Langerak. 
Beroepen: bouwman, herbergier. 

   Nieuwpoort (zie 1.1.10.6).  
 
1.1.3.2 Jacobus Adrianus Snel is geboren   
    op 28-03-1804 in Moordrecht, zoon van 
Pieter Snel (zie 1.1.3) en Jacoba Francois. 
Jacobus is overleden op 08-02-1875 
in Moordrecht, 70 jaar oud. Beroep: secretaris 
en burgemeester van Berkenwoude en 
Stolwijk, hoogheemraad van de Krimpe-
nerwaard. Jacobus trouwde, 39 jaar oud, op 
20-12-1843 te Moordrecht met Nizetta 
Johanna Francois, 34 jaar oud. Nizetta is 
geboren op 06-03-1809 in Moordrecht, dochter 
van Jacobus Nic.Zn Francois en Elsje van  
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Mail naar:  genealogie@histkringnieuwpoort.nl  voor uitgebreidere informatie over deze of andere 
families. 
 

Aanvulling/rectificatie 
 

Mevrouw Maria Sijmonsma stuurde een uitvoerige mail met opmerkingen over het genealogieartikel 
door Rob Anders (By Clockgeluy, februari 2013). Hiervoor onze hartelijke dank! Mevrouw Simonsma 
wijst er in haar mail op, dat sinds 1 januari 2013 de site www.genlias.nl niet meer bestaat en 
vervangen is door www.wiewaswie.nl.  
(Tot op heden verwijst de genlias-site bezoekers nog wel door naar de wiewaswie-site.)  
Verder merkt mevrouw Sijmonsma terecht op, dat 'parenteel' abusievelijk als 'kwartierstaat' wordt 
beschreven.  
Tenslotte attendeert zij beginnende onderzoekers er op, dat gegevens, die ontleend zijn aan het 
bevolkingsregister, zoveel mogelijk met gegevens uit officiële bronnen (DTB en Burgerlijke Stand) 
geverifieerd moeten worden.  

——·—— 
 

 
 

WIE KENT ZE NOG? (reactie) 
 

De klassenfoto in By Clockgeluy van februari 
heeft helaas nog geen reacties opgeleverd. 
We weten dus nog niet wie 'nummer 23' is. 
Misschien wilt u nog eens kijken en in uw 
geheugen graven, bij voorbaat bedankt! 
Wij kregen wél een (verrassende!) reactie op 
de foto van 'Accordeonduo Baardwijk' (op 
bladzijde 31). Via Cees Schep ontvingen wij 
van Aart Baardwijk de volgende toelichting bij 
de foto, waarvoor onze hartelijke dank!  
 

 

 

Ter herinnering: het vermoeden werd geuit, 
dat dit duo het afgedrukte bruiloftsgedicht 
voor Lekbootkapitein Pieter Kok heeft voor-
gedragen.  

 Het blijkt nu, dat de foto afkomstig is uit het 
familiearchief van Aart Baardwijk. Via Gijs 
den Hartog, erelid van de H.K.N., zijn de foto 
en het bruiloftsgedicht ooit in het archief van 
de H.K.N. terecht gekomen.  
  Voor Aart Baardwijk zijn de personen op 
de foto 'ome Cor' en 'tante Anna'. Ome Cor 
(Cornelis) Baardwijk was een broer van Pieter 
Baardwijk, de oprichter van de Zilverfabriek. 
Cor had een winkel met heren- en damesmode 
en overige textielwaren op het toenmalige 
adres West Hoogstraat 178, waar nu het pand 
van v.d. Vlist interieur-inrichting staat. De 
zilverfabriek van zijn broer Pieter stond aan 
de westzijde ervan. En zijn broer Aart 
verkocht hoeden en petten.  
 
De verrassing   
Maar Cornelis was helemaal geen muzikant! 
Samen met zijn vrouw Anna Wallaard, 
afkomstig uit Noordeloos, ging hij een dagje 
uit naar Volendam. Daar liet hij zich samen 
met zijn vrouw in Volendamse klederdracht, 
compleet met accordeon, op de foto zetten. 
Met daarbij het onderschrift 'Accordeonduo 
Baardwijk', net echt!  
 
Het bijgeplaatste gedicht heeft ome Cor 
vermoedelijk voorgedragen op de bruiloft van 
Pieter Kok en Cornelia v.d.Berg. In ieder geval 
is het waarschijnlijk, dat hij op die bruiloft 
aanwezig was, want hij kende de bruid. Zijn 
broer Pieter Baardwijk was namelijk getrouwd 
met een zuster van Cornelia.   
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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 dezen om uw e-mailadres. Bij voorbaat dank!   

 

Contributie 2013 
Een groot aantal leden heeft inmiddels de contributie betaald, waarvoor dank. Toch is tot nu toe een 
aantal leden in gebreke gebleven. Wilt u de nog verschuldigde contributie z.s.m. aan ons overmaken? 
Nog fijner: tekent u een machtiging, zodat wij de contributie van uw rekening mogen afschrijven! 
Machtigings-formulieren zijn verkrijgbaar in Museum Het Stadhuis. 

Facebook 
Sinds kort hebben we een Facebook-pagina:   www.facebook.com/historischekringnieuwpoort 
Daar staan leuke weetjes over de vereniging, de tentoonstelling(en) en activiteiten. 'Like' onze pagina, 
en je krijgt het laatste nieuw automatisch in huis. 
  
 
 
 
 
 
 
 

LEDENREISJES 
 

1. LEDENREIS LEERDAM (25 september 2013) 
 

’s Morgens nemen we u mee op een reis 
door de tijd met een bezoek aan het 
Statenbijbelmuseum in Leerdam. 
Boekrollen, het monnikenwerk, de 
Bijbel van Luther, de Bijbel als 
verboden boek, de Synode van 
Dordrecht, de Bijbelvertalers en de 
revisoren, en de eerste gedrukte 
Statenbijbel… het komt allemaal aan 
bod. Het bezoek bestaat uit twee keer 
een presentatie van 45 minuten en 
tussendoor een kopje koffie of thee. 

 

 
 

 

 

Tussen de middag hebben wij een lunch voor u gereserveerd in 
Restaurant 'De Blauwe Hoed'. 
 
Wie 'Leerdam' zegt, laat dit haast automatisch volgen door 
‘Glasstad', want Leerdams glas is een begrip. In 1765 legden 
oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige glasblazers de basis voor 
de huidige glasindustrie in het stadje aan de Linge.  
 

In de middag gaan we ons verlustigen aan het prachtige glas, dat 
in het vernieuwde Glasmuseum aanwezig is. We laten ons 
meenemen door een glasgids langs alle topstukken die het 
museum te bieden heeft. Hij of zij vertelt ons meer over de 
geschiedenis van het glas, over de ontwerpers en hun bijzondere 
ontwerpen. Bent u stiekem ook nieuwsgierig naar de 
oranjevaasjes?  
 

U heeft na afloop nog even wat tijd ter vrije beschikking voor we 
de auto’s ophalen en u weer naar huis rijden. We willen deze dag 
met eigen vervoer reizen. Leerdam is tenslotte niet zo ver.  



  By Clockgeluy-  

 

 
15e jaargang nr.2; september 2013  pag.27 

 
     

Daardoor kunnen we de kosten laag houden:  € 30,- voor deze dag, inclusief toegang tot beide musea, 
rondleidingen, lunch en vervoer.  
Voor de chauffeurs stellen wij een vergoeding van € 0,19 per km ter beschikking. Hebt u 
belangstelling om ons op deze prachtige dag te vergezellen? Dan kunt u zich uiterlijk 10 september 
opgeven via 'museum@histkringnieuwpoort.nl' of via het aanmeldingsformulier dat u met deze By 
Clockgeluy ontvangt. We hopen met elkaar een gezellige dag te hebben in Leerdam. 
 
 
 

2. LEDENREIS RIJKSMUSEUM IN AMSTERDAM (12 februari 2014) 
 

 

Dit jaar is het Rijksmuseum te Amsterdam heropend. De 
wereldberoemde collectie van het Rijksmuseum wordt op een 
geheel nieuwe wijze gepresenteerd. Voor het eerst kunnen 
bezoekers nu een reis door de tijd maken en zo een gevoel voor 
schoonheid en besef van tijd ervaren. In 80 zalen vertellen 8.000 
objecten het verhaal van 800 jaar Nederlandse kunst en 
geschiedenis. Rembrandts meesterwerk ‘De Nachtwacht’ is het 
enige schilderij dat weer op zijn oorspronkelijke plaats hangt. 
  Veel leden zien op tegen de reis naar Amsterdam, zowel met 
eigen, als met openbaar vervoer. Daarom zal de vereniging bij 
voldoende belangstelling een bus huren die u vanuit Nieuwpoort 
(en evt. de andere kernen van Liesveld) naar Amsterdam brengt. 
Ook de entreekaarten kunnen via ons besteld worden. Als u hier 
belangstelling voor heeft, kunt u dit aangeven op het aanmel-
dingsformulier. Wij zullen u berichten of er wel/niet voldoende 
belangstelling is voor deze reis en hoe/wanneer u het ver-
schuldigde bedrag kunt betalen.  

 
 

 

 
 

Notulen Jaarvergadering  
                      18 maart 2013 

 

1. Opening. 
Joke van Leeuwen heet iedereen hartelijk welkom. Dit jaar is de jaarvergadering voor het eerst in 
eigen huis, het Stadhuis in Nieuwpoort. De reden is het aantal bezoekers (± 40), en het bespaart 
kosten. De koffie en thee is gratis. Maar als tegemoetkoming in de kosten kan een bijdrage gedaan 
worden in de oude collectebus.  
 

2. Mededelingen. 
Afronding werkzaamheden stadhuis: Vorig jaar is de buitenkant van het Stadhuis gerestaureerd en dit 
najaar zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente Liesveld. We zijn blij, dat het 
gebouw er weer even tegenaan kan. Voorlopig zal er geen geld over zijn voor een nieuwe ronde.  
 

3. Notulen jaarvergadering 2012. 
Deze notulen waren ingevoegd in By Clockgeluy van september 2012, er zijn nog exemplaren 
aanwezig. Er waren geen opmerkingen over de tekst van de notulen. Deze worden dan ook 
vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2012. 
Het jaarverslag ligt ter inzage. We hebben een prima jaar achter de rug. Het aantal bezoekers tijdens 
de kunstroute, de monumentendag, kaarsjesavond en natuurlijk de zilvertentoonstelling hebben 
gezorgd voor een verdubbeling ten opzichte van het jaar hiervoor. Er zijn geen opmerkingen over het 
verslag. 
 

5. Financieel jaarverslag 2012.  
Dit ligt ter inzage op de tafels. Financieel hebben we het jaar positief afgesloten met als voornaamste  
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oorzaak: de zilvertentoonstelling en de kunstroute. Ook zijn veel donaties in de donatiekist gedaan. 
De actie voor de prent van de Hervormde Kerk te Groot-Ammers heeft € 891 opgebracht . De prent 
zelf kostte € 850, exclusief het inlijsten. De netto bate over 2012 is € 300. Dit bedrag gaat in de post 
voor collectie aankopen. Het boek “Liesveldse Vertellingen” heeft € 8.000 gekost. Er is inmiddels 
voor € 4.400 verkocht. 
 

6. Begroting 2013. 
Ook deze lag ter inzage op de tafels. Financieel Jaarverslag 2012 en de begroting 2013 worden 
vastgesteld. Zoals vorig jaar afgesproken is de contributie voor 2013 verhoogd naar € 15 (was € 
12,50). 
 

7. Verslag kascommissie. 
De heren J. Voets en A. den Besten hebben de kascontrole gedaan. De heer A. den Besten heeft zich 
moeten afmelden i.v.m. een andere vergadering. J. Voets deed verslag, de kas is in orde bevonden en 
de penningmeester is gedechargeerd voor het volgende jaar.  
Benoeming kascommissie volgend jaar: De heren J. Voets en C. Deelen. Mevr. T. van de Witte staat 
voor reserve. 
 

8. Ontwikkelingen en plannen 2013. 
We hadden een geweldig goed jaar, maar dit schept verwachtingen voor het volgende jaar.  
Tentoonstellingen 2013:  
  Afscheid van Liesveld start met opening op 30 maart, 13.00 uur. Er wordt hard gewerkt aan de  
    voorbereiding van de tentoonstelling.  
  Vervoer in onze regio. Daarbij te denken aan de bus van De Twee Provinciën, vervoer over de  
    Lek, taxivervoer in vroeger jaren etc. Dit is een initiatief van de provincie en het Erfgoedhuis.  
    In de wijde omtrek zullen meer tentoonstellingen over dit onderwerp plaatsvinden. Artikelen  
    voor deze tentoonstelling zijn nog steeds welkom.  
Molenwaard in oude prenten en kaarten is in september en oktober. Tijdens deze tentoonstelling  
    valt Monumentendag. Het thema daarvan is dit jaar: macht en pracht. Daaraan kunnen wij  
    natuurlijk meedoen met de tentoonstelling en de ’macht en pracht’ die in ons museum te zien  
    zijn uit vroeger tijden.  
Overige activiteiten en plannen 2013: 
  De Stichting Vestingstad, het Arsenaal, de Ondernemersvereniging en de Historische Kring  
    Nieuwpoort hebben de gemeente Molenwaard ook dit jaar toestemming gevraagd om enkele  
    weekends op zondag het museum open te stellen. Hierop is nog geen reactie ontvangen. 
  We willen ons best doen de leefbaarheid van Nieuwpoort en omliggende kernen te vergroten en  
    denken dat het organiseren van meerdere kleine activiteiten daaraan kan meewerken. Joke  
    denkt aan een klein concert, een toelichting op een tentoonstelling of iets dergelijks. Nog meer 
    ideeën zijn welkom! Veel mensen beleven er plezier aan als er iets extra’s gedaan wordt. 
  Dit jaar bestaat Nieuwpoort 730 jaar. Diverse activiteiten zijn gestart en weer afgeblazen. Wat er  
    precies gaat gebeuren is nog onbekend. 
  Op 24 en 25 mei doen we mee aan het breifestival van de Schapekop. In het museum zal een brei- 
    groep actief zijn en wordt een workshop gegeven. Verdere informatie wordt via flyer en  
    Het Kontakt gegeven. 
  Op Kaarsjesavond hebben we een expositie van kerstfiguren (officieel Schwarzenberger Krippen- 
    figuren). Door de drukte en het feit dat er zo veel te zien is op zo ’n avond, heeft bij eerdere  
    kaarsjesavonden niet iedereen onze tentoonstelling  kunnen bezoeken. Daarom is dit jaar het  
    museum drie zaterdagen rond kaarsjesavond open voor deze tentoonstelling zodat je niets hoeft  
    te missen.  
 

9. Bestuursverkiezing.  
Aftredend en herkiesbaar: Joke van Leeuwen.  
Jannie de Zeeuw en Harry van Meerkerk hebben zich opnieuw voor een jaar herkiesbaar gesteld 
binnen het bestuur. Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld bij het bestuur.  
Volgens de heer Krens en mevr. van de Witte is benoeming bestuurslid voor één jaar en telkens 
verlengen met een jaar totdat de drie jaar vol zijn, niet conform de statuten en het huishoudelijk 
reglement. Waarom niet voor drie jaar benoemen met mogelijkheid van tussentijds aftreden?  
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Mevr. J.M. de Zeeuw had hier moeite mee. Het blijft op deze wijze gehandhaafd. De heer H. van 
Meerkerk moet volgend jaar aftreden volgens het rooster van aftreden. Genoemde bestuursleden 
worden benoemd voor een volgende periode. 
  Joke doet een oproep aan de leden om zich aan te melden als bestuurslid, vrijwilliger etc. Ook 
rondkijken in de kennissenkring en anderen stimuleren wordt door haar voorgesteld. Het is moeilijk 
in de huidige maatschappij mensen te vinden voor bestuursfuncties bij verenigingen.  
 

10. Voordracht en benoeming voorzitter bestuur. 
Bij de vorige ledenvergadering is het bestuur gemachtigd het voorzitterschap zelf te regelen. Joke van 
Leeuwen is bereid het voorzitterschap in te vullen. Het bestuur draagt haar voor ter benoeming. 
De algemene vergadering heeft haar met algemene stemmen met applaus benoemd tot voorzitter. 
 

11. Rondvraag / sluiting. 
- De vrijwilligersavond is de eerste vrijdag na de afsluiting van het seizoen. 
- De heer H. Keukelaar vraagt de lezingen te plannen voor het gehele jaar. De geplande lezing in het 
eerste kwartaal viel samen met een zelfde lezing bij een van onze collega-verenigingen en is daarom 
vervallen. 
- Er is een oproep gedaan de mailadressen door te geven aan het bestuur. Ze zijn belangrijk voor 
agenda’s, verslagen, nieuwsbrieven etc. Dit is ook kostenbesparend. 
 

PAUZE 
 

Vertoning promotiefilm die voor ons gemaakt is over Nieuwpoort. Met als titel: Nieuwpoort, parel 
aan de Lek. De makers van de film zijn aanwezig, Fulco de Jong, Gep Beekes en Cor van Es. Fulco 
licht de totstandkoming van de film toe. Iedereen is enthousiast. De film zal in beperkte oplage 
gedupliceerd worden. Dit is nog niet uitgewerkt. Prijs is nog niet bekend. Leden kunnen hierop in-
tekenen.  [noot: de prijs van de film is bepaald op 7,50 euro. De film is te verkrijgen bij het museum] 
 

 
 

 

AANWINSTEN 
Giften aan het museum die in de eerste helft van 2013 werden ontvangen.  

Hartelijk dank aan alle gevers voor de geschonken voorwerpen! 
 

Mw. M.van den Dool (Nieuwpoort):  elektrische  
   voetstoof, kruik gemaakt van een granaat 
   uit 1942 
Mw. Brandwijk (Groot-Ammers):  trouwschoe- 
    nen, sokken, katoenen onderjurken, borst- 
    rokken, div. tijdschriften, complete  
    uitgave De Weekkrant. 
C.Schep (Langerak): Polaroid Camera  
T. Zwijnenburg (Streefkerk): boekje zuigelin- 
    genzorg, lepeltje, tegel, handdoek  
    Streefkerk 700, kwartet Alblasserwaard 
 

 Fam. Bakker (Groot-Ammers): rouw-, trouw- en  
    geboortekaartjes, verzetskranten, diverse 
    foto's 
H. G. Pott (Streefkerk): blikje om sjekkies te  
    rollen. 
via Mw.van Loon (Groot-Ammers): fotoboeken  
    en gegevens Plattelandsvrouwen Groot- 
    Ammers  
Mw. Lagendijk (Streefkerk): katoenen nacht- 
    hemd, fietsmoffen. 
 

 
 

ACTIVITEITENAGENDA 
 

Opening tentoonstelling 'Molenwaard in 
Prent en Kaart' 

31 augustus 2013 Museum 'Het Stadhuis',  
11.00 uur 

Ledenreis  25 september 2013 Leerdam, gehele dag, zie aan-
kondiging in By Clockgeluy 

Najaarslezing 10 oktober 2013 De Vijf Lelies, 19.30 uur 
Vrijwilligersavond 1 november 2013 19.30 uur 
Tentoonstelling Kerstfiguren  
(Schwarzenberger Krippenfiguren) 

7, 11, 14 en 21  
december 2013 

Museum 'Het Stadhuis', op 
kaarsjesavond van 19.00 tot 
21.00 uur; op zaterdagen: van 
13.30 tot 17.00 uur 

Busreis naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam 

 12 februari 2014 Amsterdam, zie aankondiging in 
By Clockgeluy 
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De Schippersjongen van Nieuwpoort 
 

De Historische Kring Nieuwpoort heeft het bekende boek ‘De Schippersjongen van 
Nieuwpoort’ in een vierde druk uitgegeven ter gelegenheid van 730 jaar stadsrechten van 
Nieuwpoort. Het is natuurlijk geen toeval dat deze herdruk samenvalt met het op het boek 
gebaseerde toneelstuk, dat nu in voorbereiding is bij Nieuwpoort 700 +. De opvoering van het 
toneelstuk zal zijn met Koningsdag 2014 (in de tent). De audities zijn in volle gang en na de 
zomer beginnen de repetities.  
Het boek komt in augustus in een beperkte oplage beschikbaar tegen een bescheiden prijs van 
€ 9,50. U kunt alvast intekenen (via museum 'Het Stadhuis'). Voor wie ‘De Schippersjongen 
van Nieuwpoort' niet kent, volgt een korte samenvatting.  
 

De schrijver 
Jan van Eijsden, geboren in Zuidland op 8 juli 
1874, schreef onder het pseudoniem Jan 
Uiterwaert het boek 'De Schippersjongen van 
Nieuwpoort'. De eerste druk verscheen in 1930. 
In Nieuwpoort woonde de schijver naast het 
koetshuis van de voormalige pastorie aan de 
Binnenhaven. Op 21 juni 1900 trouwde hij in 
Nieuwpoort met Grietje de Leeuw. Jan van 
Eijsden verhuisde eind 1911 naar Rotterdam en 
overleed daar op 24 januari 1931, op 56-jarige 
leeftijd. 

  
terugkeert, nemen de rakkers van de schout hem 
tijdens onlusten met een groepje oranjegezinde 
boeren uit Goudriaan gevangen. Gerrit wordt nu 
opgesloten in een van de cellen in de kelder van 
het stadhuis. 
De dochter van de schout brengt hem ’s avonds 
eten en een warme deken, maar zij vergeet bij 
het weggaan de celdeur goed te sluiten. Gerrit 
ontsnapt en vlucht over de Lekdijk richting 
Ameide. Daar is op dat moment een regiment 
aanwezig van de Pruisische troepen, die ons land  

 
omslag eerste druk (1930) 

 komen bevrijden van de Patriotten. Dit in 
opdracht van Frederik van Pruisen, de broer van 
Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van 
stadhouder Willem V. Zij was in Bonrepas aan 
de Vlist aangehouden door een aantal Patriotten 
uit Schoonhoven en gevangen gezet in 
Goejanverwellesluis.  
Gerrit wijst de soldaten de weg naar de vesting 
Nieuwpoort waar op dat moment geen 
verdedigers gelegerd zijn. Zo wordt op 7 
september 1787 Nieuwpoort bevrijd. De 
patriottische schout slaat op de vlucht en de 
vader van Gerrit, beurtschipper Van Dam, neemt 
zijn plaats in. Boven uit het torentje van het 
stadhuis kan nu weer het rood, wit en blauw 
wapperen.  
 
Behalve fictieve personages worden ook heel 
wat personen in het boek vermeld die echt 
hebben bestaan, waaronder Martinus Koning, 
predikant in Nieuwpoort (1662-1733).  
 

Het boek 
De hoofdpersoon van dit jongensboek is Gerrit 
van Dam, de 'Schippersjongen van Nieuwpoort'. 
Het verhaal speelt zich af in de tijd van de 
Patriotten en Oranjegezinden, aan het eind van 
de achttiende eeuw. In die tijd woonde hier 
Gerrit van Dam, die na een hevige ruzie met de 
dokterszoon uit Nieuwpoort wordt verbannen. 
Wanneer hij toch in het geheim naar Nieuwpoort 

 Het beeld  
Het beeld 'De schippersjongen van Nieuwpoort' 
is gemaakt in 1989 door beeldhouwer Evert den 
Hartog (geboren 8 oktober 1949 te Groot-
Ammers) in opdracht van de woningbouwstich-
ting Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers 
ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan. 
Vanaf september 1989 is het beeld te zien op de 
Dam te Nieuwpoort. 
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NAJAARSLEZING:  
GESCHIEDENIS VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE WATERBEHEERSING IN DE POLDER 

Onze najaarslezing vindt plaats op 10 oktober a.s. in Streefkerk.  
Locatie: De Vijf Lelies, Het Wapen van Streefkerk, Kerkstraat 33.  
Aanvang: 19.30 uur. U bent van harte welkom. Toegang is gratis. 

 

De heer Dick Kanters van het Waterschap Rivierenland zal vertellen over de ontstaansgeschiedenis 
van de Alblasserwaard in relatie tot het ontstaan van Nederland. Hij neemt u mee terug in de tijd vanaf 
de derde ijstijd ( 100.000-125.000 jaar) voor de jaartelling tot aan het huidige jaar 2013. Daarbij zal 
worden stilgestaan bij de meest markante tijdsmomenten die het landschap en de polders hebben 
gemaakt tot wat het nu is.  
Ook vertelt hij over de aanleg van de omdijkingen in de vroege middeleeuwen, het ontstaan van de 
polders, de bouw van molens en waarom er in Kinderdijk zoveel molens staan( totaal 19 stuks) dat 
deze locatie uiteindelijk op de Werelderfgoedlijst van Unesco is geplaatst. Verder zal worden 
behandeld waarom deze molens geen functie meer hebben, waarom ze zijn vervangen door moderne 
gemalen en wat de automatiseringsgolf in de negentiger jaren van de vorige eeuw voor impact heeft 
gehad op het waterbeheer. De rol van de waterschappen is daarbij onmisbaar, immers bijna de helft 
van Nederland bevindt zich onder zeeniveau. Zou daarmee worden gestopt,, dan zal binnen drie 
maanden bijna de helft van Nederland onder water verdwijnen.  
 

 
——·—— 

 
Geraadpleegde bronnen (bij het artikel "Vermeulen, meer dan anderhalve eeuw een 

schoolmeestersgeslacht" door M. Mulder-Faassen (pag.6 en volgende) 
 

Behalve de in de tekst opgenomen vindplaatsen van gegevens, werden verder geraadpleegd:  

 

□ Historische kranten zoals Gorinchemse Couranten 1871-2005; Heusden en Altena 1881-1950,  
□ Koninklijke Bibliotheek, 400 jaar kranten online, div. kranten w.o. Het Vrije Volk d.d. 27-1-1966 
□ Groene Hart archieven, Gemeentearchief Rotterdam (digitale stamboom en div. archieven); Streekarchief  
  Heusden en Altena  
□ Familysearch (GENVER) div. akten  
□ Droogmaking van de Wilde Veenen in Schieland, C. de Jong, 1957  
□ 'De straatnamen van Rotterdam, verklaring van alle bestaande en van verdwenen straatnamen', GAD, 1992 
□ 'De Stadsdriehoek van Rotterdam', deel I en deel 5, M.M.S. Feringa en H.A. Voet, 1993  
□ ‘Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam’, deel II, over ‘Eerste kalandermolen in Rotterdam’, W.J.L.    
 Poelmans  
□ 'Groot Rotterdams Molenboek Deel I Centrum en Overschie', copyright H.A. Voet, 2012  
□ 'Tot der kinderen selffs profijt, een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam',  Dr. N.L. Dodde 1991  
□ 'Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw', H.A. Voet, 1979 
□ 'Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, zijne wording en zijn voortbestaan tot op heden',  
 J. v.d.Waal en F.O. Vervoorn, 1895  
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□ Notulenboek der RK Kerk te Sommelsdijk en Middelharnis, deel III periode 1956-1983, Pastoor W.A. de  
 Wildt 
□ Jubileumboek R.K. Parochie O.L.V. Hemelvaart, Oude-Tonge 1898-1998, Johan de Boet 
□ Honderd jaar school met de Bijbel te Dirksland, 1991 
□ Oude-Tonge, Grijsoort, zoals het was, J.L. Braber, 1985 
□ Oude-Tonge in vroeger tijden, E. Lassing-van Gameren, 2001, p. 83 
□ Zie voor de Anemaet’s  o.a.’De Ouwe Waerelt, Historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee’, jrg. 8, nr. 24,  
 december 2008 en  jrg. 12 nr. 35, september 2012. Vervolgens jrg. 11, nr. 33, december 2011 over Van  
 Krieken, schoolmeester in Oude-Tonge periode 1823  tot 28 oktober 1843, met daarin tekst over Anemaet en  
 de plaats van de school in Oude-Tonge tussen 1809 en 1842.  Zie verder  ‘De Ouwe Waerelt’, nr 3, december  
 2001, deel I over Samuel Pierrot, schoolmeester en koster in Oude-Tonge periode 1766-1798 en diens  
 voorganger Claes de Wilde (schoolmeester aldaar tot 31 oktober 1765) en informatie over o.a. de gang van  
 zaken rond benoeming en aanstelling in het ambt van schoolmeester en wat kinderen zoal op school leerden;  
 zie voor deel 2 over Samuel Pierrot, en verdere achtergrondinformatie o.a. over nog eerdere schoolmeesters in  
 Oude-Tonge, in ‘de Ouwe Waerelt’ , nr.4, maart 2002 
□ Centraal Bureau voor Genealogie, familieadvertenties  
□ Genealogische Vereniging ‘De Stamboom’, Sliedrecht: correspondentie Burgerlijke Stand Sliedrecht 1812- 
 1882 
□ Tijdschriften.kb.nl Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met  
 betrekking tot de Lagere scholen in het Koninkrijk der Nederlanden, voor den jare….: lijst van school- 
 onderwijzers die door de Provinciale Commissiën van onderwijs geëxamineerd zijn en de acte van toelating  
 verkregen hebben en 
□ Met dank aan Piet en Henny Kortleve uit Groot-Ammers voor de verstrekking van foto’s van het schoolhuis  
 en de school, het woon- en werkterrein van schoolmeester Hendrik Abraham Vermeulen  
□ Met dank aan de Historische Kring Nieuwpoort voor gegevens over schoolmeester Vermeulen en diens  
 vrouw  Jannigje Maria Voorspuij, het schoolhuis, portretten ( zie het familieorgaan van de vereniging 'het  
 geslacht  Voorspuij') 
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Uitgaven Historische Kring Nieuwpoort 
 

Bestelling kan via onze website, mailadres of via museum ‘Het Stadhuis’. Wij kunnen de 
boeken ook verzenden. Portokosten worden dan in rekening gebracht. Enkele publicaties 
zijn uitverkocht, deze zijn wel in te zien in onze bibliotheek. 
 
 

‘De Stede Nieupoort 1’ (176 pag.) 
 

stadsrechten Nieuwpoort; verhalen over 
dienstbaren e.a.; beschrijving streekdracht in 
Nieuwpoort rond 1900; genealogie familie 
Voormolen. 

 

 
Prijs € 6,80 

 

 

‘De Stede Nieupoort 2’ (141 pag.) 
 

kerk in de 19e eeuw; eerste kadasterkaart 
Nieuwpoort; bewoningsgeschiedenis uit 1832; 
beschrijving tabaksverwerkende industrie in 
Nieuwpoort; genealogie familie Van Harten; 
Nieuwpoort en Langerak op oude foto’s. 
 

Prijs € 8,90 

 

‘De Stede Nieupoort 3’ (147 pag.) 
 

Remonstrantse Kerk Binnenhaven; genealogie 
familie Snel; wel en wee bewoners rond 1930; 
beginjaren Coöperatieve Boerenleenbank 
Langerak-Nieuwpoort; vervolg Nieuwpoort en 
Langerak op oude foto’s. 
 

Prijs € 11,15 
 

 

‘De Stede Nieupoort 4’ (128 pag.) 
 

genealogie geslacht Bunnik; onderzoek naar 
Graaflandse poort; gebeurtenissen  Nieuwpoort 
en Langerak in 1787; geïllustreerde wandeling 
van Opperstok naar Gelkenes  
 
 

Prijs € 11,35 
 

 

‘De Stede Nieupoort 5’ (224 pag.) 
 

bouwgeschiedenis Stadhuis Nieuwpoort;genea-
logie echtpaar De Jonge en Becius; vervolg 
wandeling over Opperstok Sluis en Ammers; 
gezondheidszorg .Nieuwpoort en directe 
omgeving in 19e eeuw; Zilverfabriek gebr.. 
Baardwijk.  

Prijs € 12,50 
 

 

‘De Stede Nieupoort 6’ 
 
 

Vnl. Oud Hollandse tegels in Nieuwpoort. 
 
 

UITVERKOCHT, digitaal leverbaar op cd. 
 

Prijs € 11,50. 
 

 

‘De Stede Nieupoort 7’ (308 pag.) 
 

uitvoerige beschrijving vesting Nieuwpoort en 
militaire geschiedenis; genealogie geslacht Van 
der Stok en geslacht Van der Bas; fabriek zuivel- 
werktuigen en wasmachines Minkema en zonen. 
 

Prijs € 17,95 
 

 

Jubileumuitgave (25 jr.bestaan HKN) 
 

 
Geheel gewijd aan onderwijs in Liesveld. 

 

 
 
 

Prijs € 6,50 
 

 

‘Van de Trappies tot de Zijde’ 
 

middenstand in de jaren vijftig in Streefkerk. 
 

Prijs € 23,50 
 

 

‘Weet je nog’ 
 

Middenstand vijftiger jaren Nieuwpoort-Langerak. 
 

UITVERKOCHT 
. 

‘Verleden Tijd’ 
 

middenstand in 50er jaren in Groot-Ammers. 
 

 
Prijs € 20,50 

. 

 

‘De Hoge Heerlijkheid Langerak’ 
 

ontstaan, bestuur (Van Boetzelaers), kerk, water; 
molens en de Hennepteelt. 

 

Prijs € 23,50 
 

‘Liesveldse Vertellingen’ 
 

Diverse verhalen Oral History; genealogie Den Burger; kaasdorp Groot-Ammers; middenstandsver. 
Streefkerk; wandeling van A. Kortleve naar A. Groeveldt anno 1958; geschiedenis Nieuwpoortse bier-
brouwerijen vanaf ca. 1650; beschrijving schilderij Pieter van der Stok e.a. 

Prijs € 20,50 / € 18,50 voor leden 
 

 


