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Van de redactie  
Elk kalenderjaar biedt wel mogelijkheden om 
iets te herdenken. Het jaar 2014 is geen 
uitzondering; in een aantal artikelen van By 
Clockgeluy is dat terug te vinden. De op deze 
plaats al eerder genoemde en verheugende trend, 
dat leden van de HKN bijdragen aan By 
Clockgeluy leveren, levert ook nu weer een 
aantal interessante artikelen op. Daardoor zal 
ongetwijfeld iedereen wel iets van zijn gading  

 vinden in dit blad. Speciaal aanbevolen: de 
bijdrage van kunstschilder Bram de Jong, lid van 
de HKN, bij velen bekend als de schilder van 'de 
Pruisen in Nieuwpoort'. Hij schrijft over zijn 
schilderij 'Panorama van Nieuwpoort'. Eveneens 
zeer lezenswaardig: het interview dat Cees 
Schep had met de oudste inwoonster van 
Nieuwpoort.  
De redactie wenst u veel leesgenoegen! 

 

Van de voorzitter 
Een nieuw schoon jaar in de agenda, dat stemt 
een mens optimistisch. De Staatsloterij stuurde 
dit jaar een kaart met de tekst: "Geluk is het 
enige wat zich vermenigvuldigt als je het deelt". 
Mooie gedachte, jammer dat het bij de Staats-
loterij alleen om geld gaat. Ik wens iedereen dit 
jaar weer mooie kleine en grote geluks-
momenten! 
 Het afgelopen jaar hebben we afgesloten met 
onze tentoonstelling 'Molenwaard in Prent en 
Kaart'. Een mooie tentoonstelling, met behoor-
lijk wat bezoekers. Rond de kaarsjesavond had-
den we nog de tentoonstelling met kerstfiguren. 
Een tentoonstelling, waarbij we ons mochten 
verheugen op een groot aantal bezoekers tijdens 
de kaarsjesavond en drie zaterdagen in 
december. Het museum was. voor het eerst in de 
decembermaand op zaterdagmiddag geopend. 
En als we er in slagen weer een mooie 
kersttentoonstelling te organiseren, is dat zeker 
de herhaling waard. 
 Dit jaar geen verbouwing in het museum, dus 
we kunnen de winter goed benutten voor 
opruimen van het museum en voorbereiden van 
de nieuwe tentoonstellingen. We hebben drie 
thematentoonstellingen voorbereid. Te beginnen 
met de viering van 200 jaar Koninkrijk. Speciaal 
aandachtspunt voor ons is 'Nieuwpoort en de 
Oranjes'. Deze tentoonstelling begint op 5 april 
met de opening van het museum.  
Daarna hebben we in petto een tentoonstelling 
over Slot Liesveld. Heel graag ontvangen we 
een aanvulling op het door ons verzamelde 
materiaal. Misschien heeft u nog voorwerpen of 
verhalen. We zullen die graag meenemen in de 
tentoonstellingen. 
 Na de zomer hebben we in september en 
oktober nog een tentoonstelling met als titel: 
Terug naar je Schooltijd. Deze tentoonstelling is 
gekoppeld aan de reünie voor oud-leerlingen van 
de openbare lagere scholen en kleuterscholen uit 
Nieuwpoort en Langerak vanaf 1957. De reünie 
wordt gehouden op 6 september van 15.00 tot  

 19.00 uur. Verdere informatie op facebook of 
via kirsten@c-renes.nl . 
 Natuurlijk schenken wij ook weer aandacht 
aan het monumentenweekend, half september. 
En als het goed is, doen we weer mee met de 
'Culturele Route langs de Lek'. Bestuur en 
tentoonstellingscommissie zijn nog druk bezig 
met de invulling van een en ander. Daarbij 
realiseren wij ons, dat het mensenwerk is en dat 
we altijd meer willen dan we eigenlijk aan 
kunnen met het aantal mensen dat actief is 
binnen het museum. Daarom opnieuw een 
oproep aan iedereen die wat tijd beschikbaar 
heeft voor activiteiten binnen de Historische 
Kring en/of het museum. Kom eens kijken op de 
donderdag wat er zoal gebeurt en moet 
gebeuren. 
 Ons vrijwilligersaantal is stabiel. Met een 50-
tal mensen houden we het geheel draaiende. Wel 
zijn er mensen die vertrekken in verband met 
hun hoge leeftijd. Van de vertrekkende vrijwil-
ligers nemen we met spijt afscheid. Hopelijk 
zien we ze nog vaak in het museum. Gelukkig 
komen er ook nieuwe vrijwilligers bij, die we 
natuurlijk met open armen ontvangen. 
 De technische werkgroep heeft dit jaar een 
belangrijke klus geklaard. Er is een radiator 
geplaatst in het zogenaamde vooronder (boven 
de Waag), zodat de temperatuur in het museum 
in de wintermaanden iets gelijkmatiger is. Onze 
extra dank aan de werkgroep en natuurlijk aan 
alle vrijwilligers voor hun bijdragen. 
 
De ledenvergadering dit jaar is gepland op 
dinsdag 1 april, en wordt zoals vorig jaar 
gehouden in het museum Het Stadhuis. U vindt 
de agenda in deze By Clockgeluy. Na de pauze is 
een programma waarin ‘oude’ films over 
Liesveld worden getoond. 
In het jaarverslag over 2013 leest u nog over 
onze verdere activiteiten in 2013, zoals de 
ledenreis naar Leerdam en de lezingen die 
hebben plaats gevonden.  
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Overigens loopt de verkoop van het boek ‘de 
Schippersjongen van Nieuwpoort’ prima (prijs 
10 euro, te verkrijgen bij het museum of te 
bestellen via de website of mail). 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 to-
neelstuk dat over het boek geproduceerd wordt. 

 De spelers van het toneelstuk zijn heel 
enthousiast over de repetities. Dat maakt ons 
steeds nieuwsgieriger naar de opvoering van het 
toneelstuk eind april in 'de tent'. 
Weer genoeg in de planning dus dit jaar. Blijf 
ons volgen via onze website, facebook- of twit-
teraccount. Overigens, de nieuwe website gaat 
binnenkort de lucht in. 
Hopelijk tot ziens, Joke van Leeuwen 

——·—— 
 

Onafhankelijkheidsspelen in Streefkerk 1913 

  
 

Het was prachtig mooi weer, toen op 25 septem-
ber 1913 de viering van de Onafhankelijk-
heidsfeesten plaatsvond. 
De aankomst van de Prins 
 Om acht uur werd onder zacht klokgelui een 
toespraak gehouden door de erevoorzitter van 
het feestcomité. Daarna vond de landing plaats 
van de Prins van Oranje. Een grote menigte had 
zich verzameld aan de oever van de Lek om van 
dit schouwspel getuige te zijn. De Prins werd 

 verwelkomd door een grote groep als 
Scheveningse mannen en vrouwen verklede 
Streefkerkers. Geestdriftig juichten zij, toen het 
schip met daarop dePrins van Oranje in zicht 
kwam. Saluutschoten werden gelost en onder 
luid gejuich werd de Prins naar het 
gemeentehuis gebracht. Daar werd Z.K.H. 
ontvangen door het Driemanschap (Van Hogen-
dorp, Van Limburg Stirum en Van der Duijn van 
Maasdam) en sprak Van Hogendorp hem toe. 

 

 

Optocht  
Hierna ging de 
voortreffelijk geregelde 
optocht van start. De 
kostuums van de deelne-
mers zagen er fris uit. 
Vooral de praalwagen 
met de Nederlandse 
Maagd was prachtig en 
smaakvol gemaakt. Ook 
alle andere wagens waren 
met zeer veel zorg 
versierd. ’t Was in één 
woord prachtig. Hulde 
aan alle medewerkers! 
Een bijzonder woord 
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van lof voor de Prins voor zijn waardige wijze 
waarop hij zijn plaats innam en ook voor de 
Nederlandse Maagd voor haar fiere houding. Na 
afloop van de optocht werden veel kiekjes 
genomen. 

Hans Keukelaar 

 Bron: Schoonhovensche Courant  
foto's: fotoarchief HKN 

 
OPROEP: Wie heeft er nog foto’s van dit 

gebeuren voor ons fotoarchief? 
 

——·—— 
 

 
 

 
 

Naast het hierboven afgebeelde, overbekende, schilderij 'De Pruisen in Nieuwpoort' van Bram de Jong 
bestaat er nu een nieuw schilderij over Nieuwpoort van deze schilder. Hij beschrijft zelf hoe dit werk 

tot stand is gekomen.  
 
 

Panorama van Nieuwpoort 
Bram de Jong 

Deze zomer kwam ik in contact met de nieuwe 
uitbater van het Arsenaal, Arie van den 
Nieuwendijk. Hij vertelde me van zijn plannen. 
Het Arsenaal zou helemaal opgeknapt worden. 
Naar aanleiding hiervan heb ik mijn schilderij 
‘De Pruisen in Nieuwpoort’, dat een mooie 
plaats heeft gekregen op het podium van het 
Arsenaal, een opknapbeurt gegeven. Ik heb het 
schoongemaakt en heb een nieuwe 
retoucheervernis aangebracht.  
Tot m’n verbijstering moest ik constateren dat 
het schilderij al twintig jaar in Nieuwpoort 
hangt. De tijd vliegt! 
 
Bij het werken aan dit schilderij schoot me te 
binnen dat ik ooit eens was begonnen aan een 
panorama van Nieuwpoort. Rond 1993, toen het 
schilderij van de Pruisen gereed kwam, en ook 
daarvoor, had ik veel contact met de Historische 
Kring en uw erevoorzitter Hans Keukelaar. Ik 
heb toen op een dag de mogelijkheid gekregen 
om wat foto’s vanaf het dak van het Oude  

 Stadhuis te maken. Ik heb die foto’s toen 
gebruikt om een panorama te tekenen. De 
tekening heb ik overgebracht op een linnen doek 
van 40 x 161 cm en begon te schilderen. Ik weet 
niet meer wat de reden was: drukte met 
werkzaamheden of wat dan ook, maar ik heb het 
onvoltooide schilderij goed ingepakt en op 
zolder weggezet. Dit moet ongeveer in 1999 
geweest zijn. Enkele weken geleden heb ik op 
zolder het panorama weer teruggevonden. Ik heb 
de foto’s opgezocht en het schilderij afgemaakt. 
Bij de opening van het Arsenaal, op 1 oktober 
2013, is het tentoongesteld. Daar mag het nog 
even blijven en daar kunt u nu dus zowel 
'Panorama van Nieuwpoort' als ‘De Pruisen in 
Nieuwpoort' bewonderen. 
 

        Bram de Jong, kunstschilder 
 

N.B.  Wilt u meer weten, bel of e-mail even.  
Op mijn website www.agdj.nl vindt u een 

afbeelding van 'De Pruisen in Nieuwpoort' met 
een beschrijving van de geschiedenis. 
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Door het bijzondere formaat van het schilderij (40 × 161 cm) drukken we het in twee delen af. 
 
 

HKN-SPEURDER/VRIJWILLIGER HARM POTT 
 

Koning Willem Alexander omschreef in zijn 
eerste troonrede de ingezette veranderingen in 
de samenleving als een omschakeling naar een 
participatiesamenleving. Voor de vele vrijwilli-
gers die de werkgroepen van de Historische 
Kring in Liesveld ( HKN ) bemensen, wordt dit 
al meer dan dertig jaar in praktijk gebracht. 
Geheel belangeloos zetten zij zich in voor hun 
streekhistorie en het naspeuren van familie-
stamreeksen. Dit verhaal gaat over één van hen. 
 Hij was vanaf het begin betrokken bij het op-
zetten van genealogisch onderzoek naar de Lies-
veldse familiestambomen. Hoe komt iemand op 
het idee om zich daar in te gaan verdiepen en 
daar vele uren aan te spenderen? Die vraag stel-
den we aan Harm Pott uit Streefkerk. Daarvoor 
gingen we bij hem thuis op bezoek en maakten 
daarvan de volgende aantekeningen. Daaraan 
vooraf ging wel een vriendelijk aandringen om 
zijn medewerking, want Harm is niet de figuur 
om zelf de publiciteit te zoeken. 
 
Harm Pott. 
Harm is geboren op 30 augustus 1937 in de 
korenmolen 'De Vriendschap' te Bleskensgraaf. 
Officieel ingeschreven als Harm Geerts Pott, de 
naam van zijn grootvader. De stamreeks van zijn 
familie is gepubliceerd in By Clockgeluy van 
januari 2012. Grootvader Pott, geboren in 
Alblasserdam, was vanaf 1903 de molenaar op 
de herbouwde korenmolen te Bleskensgraaf, 
schuin tegenover de kaasfabriek 'De 
Graafstroom'. De oude molen van 1681 was 
daarvoor gesloopt. Later  nam  zijn  zoon  Pieter  

 Pott het graanmolenbedrijf over, hij was daar-
mee de laatste beroepsmolenaar van 'De 
Vriendschap'. Voor vele dorpsgenoten een 
bekend persoon die ouderen zich ook nu nog 
goed kunnen herinneren.  
 Hoewel opgegroeid met het molenleven, is 
het voor zoon Harm nooit een toekomstdroom 
geweest om ooit zelf molenaar te worden. Voor 
het basisonderwijs ging hij naar de Christelijke 
lagere (dorps-)school in Bleskensgraaf. Daarop 
volgde de Mulo-opleiding in Alblasserdam. 
Daarna doorgaan met voortgezet dagonderwijs 
zat er niet meer in. Hoog tijd om aan het werk te 
gaan en zelf de kost te gaan verdienen. Hij kon 
aan het werk bij het metaalconstructiebedrijf 
Bailey in Nieuw-Lekkerland op de teken-
afdeling. Het begon met eenvoudig tekenwerk. 
Om zich te ontwikkelen in technisch tekenwerk, 
volgde hij schriftelijke cursussen bij PBNA, dat 
was studie voor de avonduren. Alleen met de 
onderbreking van zijn verplichte militaire 
diensttijd in Ossendrecht en De Lier, waar hij de 
rang van wachtmeester bereikte, is hij altijd bij 
dit bedrijf blijven werken. Harm werd als 
militair ingedeeld bij de Luchtdoelartillerie. In 
1963 trouwde Harm met Greet Simons, waarna 
ze samen in Streefkerk gingen wonen. Dat is nu 
al ruim 50 jaar lang zo gebleven.  
 Bailey bouwde vooral grote projecten, zowel 
in binnenland als ook in het buitenland, onder 
meer in België. Voorbeelden in Nederland zijn: 
de Jaarbeurshallen in Utrecht, het Landbouwhuis 
in Alkmaar, veilinghallen in het Westland en 
Honselaarsdijk, scheepsbouwloodsen  voor  de  
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Om het schilderij in zijn geheel (én in kleur!) te bewonderen, is een bezoekje aan 'Het Arsenaal' nodig. 
 

werven van der Giessen-de Noord en Oceano en 
de Arena in Amsterdam Zuidoost. Aan de bouw 
ervan ging heel wat tekenwerk vooraf. Harm 
was er nauw bij betrokken en groeide in zijn 
functie door tot groepsleider van de 
tekenafdeling. Na veertig dienstjaren, inclu-sief 
zijn diensttijd, behoorde Harm tot de 
pensioengerechtigden in 1994. Gelukkig nog 
vitaal, kreeg hij nu meer tijd om er op uit te 
trekken met de fiets naar de mooie polderomge-
ving. Maar hij kreeg ook tijd om zijn familie-
gegevens te ordenen. Daartussen vond hij een 
oude kinderfoto, die aanleiding gaf voor een 
nieuwe uitdaging en die zou leiden tot een totaal 
andere levensinvulling. 
 
Cornelis Jordanius Pott. 
Op die bewuste foto stond afgebeeld de vijftien 
en een halve maand oude Cornelis Jordanius 
Pott. Gekleed in een jurkje en zittend in een 
stoel bij een fotograaf in Leiden, mei 1890. Het 
zien van die foto riep allerlei vragen op: over de 
gedateerde kinderkleding, maar ook: wie kon 
zich in die tijd veroorloven om een kinderfoto 
bij een fotograaf te laten maken? Dat was alleen 
voor gegoede families weggelegd. Deze foto 
maakte Harm nieuwsgierig. Hij vroeg zich af uit 
wat voor voorgeslacht hij afkomstig is. Zo 
ontstond de drang om daar meer over te weten te 
komen en dat leidde tot genealogisch speurwerk. 
Via Bleskensgraaf en Alblasserdam kwam hij in 
Oude-Pekela terecht. Ook dat bleek geen 
eindpunt te zijn. Meerdere voorouders waren bij 
de zeevaart betrokken, sommigen zelfs als 
kapitein op de Indiëvaart. Anderen vestigden 
zich in Duitsland, Canada (Toronto) en 
Amerika. In de achttiende eeuw blijkt zijn  

 familienaam Roelofs te zijn, later veranderd in 
Spaarpot. Sinds Napoleon het bevolkingregister 
invoerde en iedereen een vaste achternaam 
kreeg, werd het Pot. Ook die naam zou niet 
eenduidig blijven voortbestaan. Binnen de 
familie Pot was niet iedereen even welvarend. 
Ter compensatie, om voor de buitenwereld toch 
mee te tellen, koos een minder welvarende telg 
voor de familienaam Pott. 
 Harm kan er smaakvol en met humor over 
vertellen. Zoals in iedere familie het geval blijkt 
te zijn, komen er naast deugden ook ondeugden 
voor. Er is bijvoorbeeld statistisch vastgesteld, 
dat bij elke veertig geboorten er in het verleden 
drie onechte (bastaard-)kinderen waren. Dat 
maakt het stamboomonderzoek er niet eenvou-
diger op. Vele aktes zijn nageplozen en gekopi-
eerd. Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 
doopkaarten, eigendomsbewijzen werden verza-
meld, sommige waren in het Frans geschreven. 
Intussen beschikt Harm over twee volle ordners, 
keurig gerubriceerd met familiegegevens. Aan 
de samenstelling ervan zijn vele uren van 
onderzoek en bezoeken aan verwanten vooraf 
gegaan. 
 
Scholing en netwerk. 
Nauwkeurig werken is de technisch tekenaar 
Harm 'op het lijf geschreven'. Maar systematisch 
onderzoek naar zijn voorgeslacht is een heel 
ander terrein waar specifieke kennis voor nodig 
is. Dus volgde hij een cursus genealogie en 
kwam zo in contact met andere stamboomonder-
zoekers. Veel leerde hij van Nico Bruyniks uit 
Dordrecht, die nuttige aanwijzingen aanreikte. 
Tegelijk kon Nico ook wel wat hulp gebruiken 
bij zijn eigen stamboomonderzoek in Alblas- 
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serdam en Nieuw-Lekkerland. Voordat er een 
computerprogramma voor ontwikkeld was, ging 
er veel tijd in het schrijfwerk zitten. Ook het 
nazoeken van gemeentelijke administraties, 
dooparchieven van kerken, en het bezoeken van 
het genealogisch archief in Den Haag nam vele 
uren in beslag. Gemiddeld zo 'n drie dagen per 
week. En op vakantiereizen stond er altijd wel 
een tussenstop op het programma, om tegelijk 
nog onderzoek te verrichten.  
 Alles wat verzameld is, moet ook op echtheid 
gecontroleerd worden en op de juiste plek geru-
briceerd. Het bevolkingsregister stelt zijn wette-
lijke privacygrenzen. Deze inzageregels zijn: 
100 jaar na geboorte, 75 jaar na huwelijk en 50 
jaar na overlijden. Jongere familiegegevens 
moeten dus op een andere wijze verzameld wor-
den, zoals door middel van advertenties en 
familiekaarten. 
 

 
 
Historisch Kring Nieuwpoort 
Ook andere historische verenigingen komen dan 
op je pad en doen een beroep op je ontwikkelde 
genealogisch talent. Langs deze weg zocht Hans 
Keukelaar eveneens contact met zijn mede-
Liesvelder Harm Pott om een lang gekoesterde 
wens van de HKN tot uitvoering te brengen. 
Hans zag zijn kans om Harm in te schakelen 
voor het Liesvelds genealogisch stamboom-
onderzoek. Tegelijk meldde Harm zich als lid 
van de HKN. Dat bleek een bijzondere mijlpaal 
te zijn voor de HKN: Harm was het twee-
honderdste lid, goed voor een welkomst-
geschenk (zie foto).  
 Met zijn opgedane ervaringen moest het 
kunnen lukken om dat onderzoeksplan systema-
tisch op te zetten. Daarvoor heb je wel een team 
van vrijwilligers nodig. Ze slaagden er in om  

 daar een werkgroep voor samen te stellen. De 
deelnemers van het eerste uur waren: Hans 
Keukelaar, Harm Pott, Margreet Budding en 
haar man Wim, Henk Doorn, Teus den Besten 
en Aart Brandwijk. Eerst werden de gegevens 
handgeschreven op lijsten verzameld, daarna in 
de computer ingevoerd. Het werd een meerjaren-
plan om dat uit te werken. Klaar kom je er nooit 
mee, want dagelijks komen er nog aanvullingen 
bij. Daarvoor worden de krantenberichten elke 
week geraadpleegd en zijn aangereikte familie-
berichten welkom om de stamreeksen nog com-
pleter te maken. Toch is het grote bulkwerk nu 
achter de rug, met dank aan de pioniers. 
Het is indrukwekkend om na zo 'n twintig jaar 
onderzoek, verzamelen en ordenen, kennis te 
nemen van het resultaat. De hoeveelheid verza-
melde persoonsgegevens bevat inmiddels ruim 
tweehonderdduizend namen.  
 
'Burenhulp' en jubileum. 
Zo'n goed ingevoerde stamboomonderzoeker 
kan iedereen wel gebruiken. Na Liesveld volg-
den de gemeenten Graafstroom en Giessenlan-
den. Van zijn kennis en ervaring wilde men ook 
daar graag een nuttig gebruik maken. Ondanks 
zijn 'stamboombevlogenheid' zag hij kans om de 
vrede met het thuisfront in een goed evenwicht 
te bewaren. Aandacht voor het eigen gezin bleef 
voorrang houden. Die trouw werd beloond met 
het geschenk van zijn vijftigjarig huwelijks-
jubileum, september 2013.  
 De burgemeester kwam op bezoek en zijn 
kinderen en kleinkinderen waren er allemaal bij. 
Hoewel over de hele wereld uitgezworven, 
kwamen ze op dit gedenkwaardige feest af. De 
korenmolen 'De Vriendschap' werd bezocht 
tijdens een vaartocht over de Alblas en 
Graafstroom. Harm zijn historie en afkomst 
werden in ere gehouden. Kennelijk zit het 
zeevaarderbloed nog steeds in de aderen van het 
nakroost van de familie Pott, gelet op hun 
verblijf in andere werelddelen. 
Op de donderdagen, die Harm er voor vrij houdt, 
kom je hem tegen in het Stadhuis van 
Nieuwpoort. Hij blijft er dan de hele dag, 
voorzien met zijn pakje brood en een appel voor 
de middagpauze. Nog steeds bezig met het 
verzamelen, controleren, rubriceren en opbergen 
van Liesvelds nieuws in de juiste mappen. Het 
praktijkvoorbeeld van participatie voor de 
samenleving! 
De HKN vaart er wel bij, hopelijk nog vele 
jaren! 
 

C.J.Schep, nov. 2013 
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Harm Pott  overhandigt, namens 
de werkgroep genealogie van de 

Historische Kring Nieuwpoort, 
 de eerste cd met daarop de 

Burgerlijke Stand van Liesveld 
(1820–1920) aan waarnemend 

burgemeester C. Bakker  
 

——·—— 
 
 
 

STREEFKERK IN DE JAREN 1813, 1814  
 

door Hans Keukelaar 
 

In het archief van Streefkerk bevinden zich een vijftal interessante dossiers uit deze periode 
van onze geschiedenis. Nu we in november 2013 gestart zijn met de viering van 200 jaar 
Koninkrijk, leek het mij leuk om de inhoud van deze stukken in een verhaal te verwerken.  

 

Het is de tijd van de Franse overheersing. In 
1795 hadden zij zonder al te veel problemen ons 
land veroverd en werden wij onderdeel van de 
Bataafse Republiek, vervolgens gewijzigd tot 
Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon. 
Problemen met zijn broer, keizer Napoleon, 
zorgden ervoor, dat in 1810 ons land ingelijfd 
werd bij Frankrijk.  
 
Tocht naar Rusland en de 'Volkerenslag' 
Keizer Napoleon wilde in 1812 zijn rijk uitbrei-
den met Rusland en bracht een geweldig leger 
op de been om dit doel te bereiken. Inderdaad 
wist deze armee Moskou te veroveren, maar 
toen liep het mis. Onder barre winterse omstan-
digheden moest hij zijn leger terugtrekken. Bij 
de bevroren rivier de Berezina kwamen honder-
den soldaten in het ijskoude water om het leven.  
 Ondertussen hadden Rusland, Pruisen en 
Oostenrijk (de verbonden mogendheden)  een 
leger gevormd, dat het terugtrekkende Franse 
leger opwachtte bij Leipzig. In de 'Volkerenslag' 
op 16, 18, en 19 oktober, leed Napoleon een 
verpletterende nederlaag. Met het restant van 
zijn overgebleven legerkorps trok hij zich terug 
naar de oude Franse grens. Om te voorkomen 
dat de vijanden Frankrijk binnen zouden trek-
ken, zag hij het belang van de vesting Holland 
in. Dan kon worden voorkomen dat het verbon-
den leger via de noordgrens zou oprukken.  

 De Kozakken in ons land  
Napoleon had tijdens zijn bezoek in 1811 de 
indruk gekregen, dat wij hem welgezind waren. 
Het tegendeel was echter waar. In ons land 
waren er al snel pogingen om de Franse 
bezettingtroepen te verdrijven. Bovendien 
trokken begin november Russische soldaten, de 
Kozakken, in het noordoosten ons land binnen. 
Deze ruw uitziende soldaten op hun snelle 
paarden werden overal met open armen als 
bevrijders ontvangen. Men overlaadde ze met 
eten en drank. Kwamen zij bij een plaats die 
tegenstand bood, dan bleef een klein groepje 
achter om de plaats ingesloten te houden en de 
rest van het leger trok verder. De hoofdmacht 
van het Franse bezettingsleger bevond zich in 
Amsterdam. Toen de bevelhebber te horen kreeg 
dat de Kozakken de Gelderse IJssel al genaderd 
waren, vond hij het raadzaam zich met zijn 
troepen naar het zuiden te verplaatsen om te 
voorkomen dat het leger afgesneden werd van 
Frankrijk.  
 
De bezetting van Gorinchem  
De bevolking van Amsterdam vierde feest en de 
gehate huisjes van de Franse douane werden in 
brand gestoken, reden waarom de Franse 
ambtenaren deze hals over kop verlieten. Via de 
door Napoleon aangelegde straatweg vluchtten 
ze naar Gorinchem. Ook in Streefkerk had men  
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het volop over 'Gurrecum', maar om een geheel 
andere reden. Op 16 november was daar de grote 
najaarsveemarkt. Van heinde en verre kwamen 
de boeren met hun vee hier naartoe. Zo stonden 
er die dag meer dan 4000 stuks vee vastgebon-
den op de markt. Boeren en kooplieden hadden 
meer oog voor al dat vee, dan voor de Franse 
soldaten die, op Napoleons bevel, druk bezig 
waren om de stad in staat van verdediging te 
brengen. Tevens had de commandant opdracht 
gekregen om levensmiddelen in te slaan, goed 
voor een langdurig beleg. Toen zijn opvolger op 
20 november arriveerde, was aan dit laatste geen 
gevolg gegeven. Een gemiste kans met zoveel 
slachtvee binnen de wallen! 
 
 

 
 

Cornelis Kuylenburg, inwoner van Nieuwpoort,was 
soldaat in het leger van Napoleon 

 

Gebeurtenissen op 20 december  
Als een lopend vuurtje ging het door Streefkerk: 
"De Fransen zijn op de vlucht." Dit moest fees-
telijk gevierd worden en enige mannen besloten 
om de burgemeester te vragen, of die het goed 
vond dat ze de vlag van de toren lieten wappe-
ren. Hoewel hij ze dit niet toestond, waren er 
toch vijf mannen die de klok begonnen te luiden. 
Ze werden gevangen afgevoerd naar Gorinchem 
en zaten daar vijfenvijftig dagen vast. Eén van 
hen was Gijs de Strooppot, die met negotie langs 
de deuren ging. Zelf noemde hij zich Gijs de 
Rijmer, maar in het bevolkingsregister stond hij 
ingeschreven als Gijsbert de Riemer. Tijdens 
zijn gevangenschap heeft hij het volgende 
rijmpje gemaakt:  

   Bonaparte moest gaan vluchten  
  Voor het Nederlandsche volk; 
  Vluchten voor ’t Oranjehuis, 
  Ach, dat was voor hem een kruis. 
  Bonaparte, o, wat schand, 
  Hij moest naar zijn eigen land!  
De bevrijdingsroes was van korte duur, want al 
spoedig vernam men het bericht, dat er Franse 
troepen richting Schoonhoven trokken.  
 
Levering koeien en varkens 
Burgemeester Eliza Vonck ontving een brief van 
de vestingcommandant van Gorcum, dat Streef-
kerk op 25 november 11 koeien van 500 pond en 
14 varkens van 200 pond moest afleveren. 
Gemeentebode Schalk van Es kreeg de opdracht 
om de leden van de raad mee te delen, dat ze de 
volgende morgen in de raadkamer moesten 
verschijnen. Tijdens deze vergadering kon men 
moeilijk tot een besluit komen. Was er een 
financiële vergoeding voor het geleverde? De 
Fransen hadden het ten zuiden van de Lek nog 
volop voor het zeggen. Een weigering zou grote 
problemen voor de gemeente geven.  
 Op 24 november kregen ze te horen dat er 
een taxatie zou volgen en drie maanden na 
levering zou dan uitbetaling volgen. Daarop 
werd besloten om 8 koeien en 8 varkens te 
sturen. De raadsleden Ary Kuylenburg, Leendert 
de Haan en Ary Flink gaven het voorbeeld en 
verkochten ieder een koe aan de gemeente. Vijf 
particulieren volgden hun voorbeeld. Toen er 
ook voldoende varkens waren, Maarten Mourik 
leverde bijvoorbeeld vier stuks, konden ze op 26 
november afgeleverd worden. De commandant 
nam geen genoegen met hun weigering om het 
voltallig geëiste aantal af te leveren. De volgen-
de dag lag er al een brief van hem in de bus met 
de eis om vóór 30 december het volledige 
gevraagde aantal te leveren.  
 
Franse troepenmacht in Nieuwpoort 
Op 29 november was een troepenmacht van zes-
honderd man in Nieuwpoort aangekomen. Als 
opdracht hadden ze gekregen om Schoonhoven 
te bezetten en zo te voorkomen dat de Kozakken 
aan het Schoonhovenseveer de Lek zouden over-
steken. In de morgen van 30 november staken 
driehonderd Franse soldaten de Lek over en de 
overige driehonderd man marcheerde richting 
Streefkerk. Eenmaal daar aangekomen, drongen 
ze met ruw geweld de woningen binnen om alles 
te roven wat van hun gading was. Sommige 
vrouwen en kinderen zochten een schuilplaats 
op de hooitil, in een achteraf staande schuur, of 
in de griend aan de overzijde van de Tiendweg.  
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Zelfs bij de burgemeester drongen ze binnen en 
namen daar een partij tabak en snuif weg met 
een waarde van vijftig gulden. 

 
Ambtswoning burgemeester 
 

Deze plundering heeft aan Jacob Kersbergen het 
leven gekost. Toen hij op de vlucht sloeg met de 
ronde koperen schijfjes, de zogenaamde 
'pachtjespenningen' (kinderspeelgoed uit die 
dagen) werd hij neergeschoten door een Franse 
soldaat, die dacht dat het geldstukken waren.  
 
Fransen troepen op de vlucht 
Wat was er intussen met de driehonderd man 
gebeurd, die naar Schoonhoven waren 
overgestoken? Eenmaal daar, had de aanvoerder 
een aantal soldaten op verkenning richting 
Haastrecht gestuurd. In de Vlist was een boer 
hen hijgend tegemoet gerend met de uitroep: 
"De Kozakken komen eraan!" Reden om haastig 
terug naar Schoonhoven te gaan en van daar 
spoedde men zich snel terug over de Lek. Die 
avond zijn er inderdaad 36 Kozakken in 
Schoonhoven gearriveerd. Op 1 december werd 
er door de Kozakken en de bewoners van 
Schoonhoven enorm veel lawaai gemaakt om de 
indruk te vestigen, dat er een grote legermacht 
was gearriveerd.  
 Om de Franse soldaten van eten te voorzien, 
was er in Streefkerk een brief ontvangen om de 
volgende dag driehonderd broden van drie pond 
het stuk te leveren. Toen de Streefkerkse bakker 
op 2 december met zijn broden in Nieuwpoort 
verscheen, bleken de Fransen via Ameide naar 
Gorcum te zijn vertrokken. Ze hadden namelijk 
vernomen, dat er een heel regiment Kozakken in 
Schoonhoven was aangekomen!  
 
De Kozakken in Streefkerk 
Waren de Kozakken al de Lek overgestoken? 
Inderdaad, want al spoedig verschenen de 
eersten op hun kleine, stevige paarden voor het 
huis van de Streefkerkse burgemeester om daar 
een brief van de commandant in Schoonhoven af 
te geven. Van de burgemeester kregen de solda- 

 ten een glas jenever, dat er op die koude winter-
dag best in ging. Op 4 december verscheen er 
weer een patrouille Kozakken bij de burgemees-
ter. Die waren niet zo snel tevreden en zij vroe-
gen naast een borrel en een pijp tabak, ook nog 
om geld. De 6e december verscheen er een 
detachement van over de honderd man met de 
eis, dat ze de nacht in Streefkerk moesten door-
brengen. Bastiaan Oskam zou op kosten van de 
gemeente voor jenever zorgen. Bakker Teunis 
Ooms zou brood leveren. Ook voor haver en 
hooi voor de paarden was gezorgd, maar waar 
moesten de Kozakken slapen? De officieren kre-
gen onderdak bij de burgemeester, de onderof-
ficieren vonden een slaapplaats bij enkele bur-
gers en de manschappen sliepen in de Kerkstraat 
op stro in de open lucht. Ook nu weer kostte het 
de burgemeester elf gulden, alvorens ze de 
volgende dag vertrokken.  
 
Beleg van Gorinchem  
Deze Kozakken staken bij Hardinxveld de 
Merwede over om zo via Noord-Brabant op te 
rukken naar Frankrijk. Na hun vertrek werden ze 
gevolgd door Pruisische troepen. Hun comman-
dant ging voorzichtiger te werk. Alvorens verder 
Noord-Brabant in te trekken, moesten eerst de 
vierduizend Fransen uit Gorinchem tot overgave 
worden gedwongen. Daartoe moest de stad vol-
ledig omsingeld worden. Dit betekende dat veel 
Pruisische soldaten via Streefkerk naar Hardinx-
veld trokken om daar, net als de Kozakken, de 
Merwede over te steken. Voor alles wat zij bij 
hun doortocht in Streefkerk nodig hadden, werd 
een schriftelijk bewijs afgegeven. Het heeft de 
gemeente aardig wat gekost. Later kon men 
3328 pond brood. 300 pond vlees, 156 flessen 
jenever, 13000 pond hooi, 466 pond kaas 
declareren voor een bedrag van ƒ 1100,-   
 Op 15 december was de vesting Gorcum 
volledig ingesloten, het beleg kon beginnen. Op 
4 februari 1814 tekende de Franse bevelhebber, 
generaal graaf Rampon, in de pastorie van 
Schellluinen de capitulatievoorwaarden, waarna 
op 20 februari de overgave volgde. Dit beteken-
de, dat in er in januari steeds een beroep op de 
gemeente Streefkerk werd gedaan voor het leve-
ren van voedsel en brandhout voor het in Gies-
sendam verblijvende leger. Zo kwam er op 24 
januari een transport van vijftig wagens met 
levensmiddelen aan, die daar overgeladen wer-
den in wagens uit naburige gemeenten. Ook 
moesten er dertig arbeiders naar Giesen- 
Nieuwkerk, uitgerust met hakmessen, bijlen, 
snoeimessen en spaden om brandhout voor het 
leger te verzorgen. Deze ploeg stond onder 
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leiding van Klaas Schoonderwoerd. Hun loon 
bedroeg ƒ 1,- per dag. Na drie dagen werd deze 
ploeg door een andere afgelost. Dit ging lang 
niet altijd zonder problemen, want menigeen 
raakte zijn spa snoeimes of bijl kwijt. Al met al 
kwam de bodem van de gemeentekas in januari 
wel erg in zicht en het vervroegd ophalen van de 
personele belasting leverde maar weinig op: ve-
len konden het vaak geringe bedrag niet betalen. 
Zo was die winter van 1813-1814 voor de inwo-
ners van Streefkerk een zware tijd.  
Wanneer de declaratie bij de Gouverneur van 
Zuid-Holland en bij de Franse regering op de 
juiste wijze is ingediend, wordt een gedeelte van 
de gemaakte onkosten terug betaald.  
 
 
 
 
 
 

Bronnen:   
Oud-archief gemeente Streefkerk, inv.nrs. 1652-1656  
Streefkerk in de dagen toen Nederland van de  
Fransche overheersching verlost werd , 
door P.de Jong  (1913)         

 

 
 

Eliza Vonck, van  1812 tot 1850 burg. van Streefkerk 
 

 

De Grote Oorlog 
 

deel 1: de gebeurtenissen in 1914 
 

Aan het begin van de maand augustus van het jaar 1914 brak de oorlog uit, die in veel landen nog 
steeds als 'de Grote Oorlog' bekend staat. Omdat Nederland neutraal bleef, leeft deze oorlog hier veel 
minder in het collectieve geheugen voort dan, vooral, in België, Frankrijk en Groot-Brittannië. In 
Duitsland heeft de Tweede Wereldoorlog de herinneringen aan de voorgaande oorlog naar de achter-
grond gedrongen. Nu, honderd jaar later, is het moeilijk om ons voor te stellen, hoe het leven van de 
inwoners van onze regio door de Grote Oorlog werd beïnvloed. Ooggetuigen zijn er niet veel meer 
(één van hen treft u elders in dit blad aan). In drie artikelen wordt op die vraag in gegaan. Deel 1 gaat 
over het uitbreken van de oorlog, de kennis die men in deze regio van de gebeurtenissen had en de 
houding van de bevolking ten opzichte van de strijdende partijen. In deel 2 komen de gevolgen 'aan 
den lijve' aan bod (o.a. mobilisatie, distributie) en in deel 3 de gevolgen op langere termijn.  
 

Het voorspel  
WO I kwam niet uit de lucht vallen. In de jaren 
die  er aan vooraf gingen, waren de Europese 
grootmachten Oostenrijk-Hongarijë, Duitsland, 
Groot-Brittanië, Frankrijk en tsaristisch Rusland, 
in een prestigieuze wapenwedloop verwikkeld. 
In diezelfde periode, in 1912 en 1913, hadden 
twee 'balkanoorlogen' definitief een eind 
gemaakt aan de rol die het Osmaanse Rijk in 
Europa speelde en was op de Balkan een explo-
sieve situatie ontstaan: sterke nationalistische 
gevoelens van de balkanvolkeren, botsten met 
dominantie en overheersing door Oostenrijk-
Hongarije. Een web van onderlinge sympathieën 
en verdragen tussen de Europese staten maakte 
het geheel er niet veiliger op. Rusland had 
warme gevoelens voor de Serviërs, hun 
'Slavische broeders', Frankrijk en Engeland 
hadden waren door een verdrag verbonden  en 

 het laatstgenoemde land had de neutraliteit van 
België gegarandeerd. Duitsland, Oostenrijk-
Hongarijë en Italië (de 'centralen') hadden onder-
linge verdragen afgesloten. Voor Duitsland, min 
of meer ingeklemd tussen Frankrijk en Rusland, 
was het verdrag tussen die twee landen zeer 
bedreigend. Een mogelijke oorlog zou daardoor 
voor de Duitsers een oorlog op twee fronten 
worden: een Westelijk front tegen aartsvijand 
Frankrijk en een oostelijk front tegen de Russen. 
Tegen die dreiging had legerleider Alfred von 
Schlieffen een plan ontwikkeld, later aangepast 
door zijn opvolger Helmuth von Moltke. Het 
plan ging uit van de veronderstelling, dat de 
Russen zes weken nodig zouden hebben om het 
leger te mobiliseren en naar het front over te 
brengen. Het Schlieffenplan behelst daarom een 
snelle veldtocht waarmee in 42 dagen Frankrijk 
verslagen moest worden. 
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Daarna zouden de Duitse troepen snel met de 
trein naar het oosten overgeheveld worden om 
precies op tijd de Russen te weerstaan. De snelle 
overwinning op Frankrijk zou alleen behaald 
kunnen worden door de sterke verdedigings-
werken aan de Frans-Duits grens te omzeilen 
met een opmars door de neutrale landen 
Luxemburg en België. Een rampzalig plan, niet 
in het minst omdat dit het enige strategische plan 
van de Duitse legerleiding was.  
 
Bewapeningswedloop, de vele verdragen, de 
strijd tussen Europese grootmachten om 
prestige, invloed, macht en koloniën en sterk 
nationalisme, met name op  de Balkan, maakten 
dat in  de zomer van 1914 heel Europa er van 
overtuigd was geraakt dat er, hoe dan ook, een 
oorlog zou komen.  
Alle landen bereidden zich er op voor of haast-
ten zich om hun neutraliteit te benadrukken. 
Weinigen koesterden nog de hoop, dat het inter-
nationale 'Permanente Hof van Arbitrage', dat in 
1913 het Vredespaleis in Den Haag betrok, het 
tij zou kunnen keren.  
 

 
 

Direct na de aanslag wordt Princip (tweede van 
rechts) aangehouden. 

 
Het begin 
De diepere oorzaken van WO I zijn hierboven 
beschreven; zij vormen het overvolle kruitvat 
dat nog maar een klein vonkje nodig had om de 
lucht in te gaan. Alleen daardoor kon de aanslag 
op de Oostenrijkse kroonpretendent aartshertog 
Frans Ferdinand op 28 juni 1914 in Serajewo de 
aanleiding tot WO I worden. Toch gebeurde er 
in de eerste weken na de moord relatief weinig, 
maar toen begonnen de gebeurtenissen elkaar in 
steeds hoger tempo op te volgen, totdat in de 
eerste week van augustus het kruitvat 
explodeerde. In die periode van vijf weken, 
gebeurde, heel kort samengevat, het volgende.  
 De aanslagpleger, de Bosnische Serviër 
Gavrilo Princip, streed voor de onafhankelijk- 

 heid van Bosnië, dat door Oostenrijk-Hongarije 
was geannexeerd. Oostenrijk beschuldigde het 
zelfstandige Servië er van, Bosnische vrijheids-
strijders gesteund en getraind te hebben. Omdat 
de Serviërs niet meewerkten aan de opsporing 
van de daders, eiste Oostenrijk het recht om zelf 
in Servië de schuldigen te vervolgen en te 
bestraffen. De Serviërs stonden op het punt om 
toe te geven, toen ze onverwacht steun van 
Rusland kregen en besloten om toch Oostenrijk 
te trotseren. Ondanks aandringen van vele 
kanten om het niet te doen, verklaarde 
Oostenrijk op 28 juli de oorlog aan Servië.  
 Nog steeds zou het mogelijk zijn geweest om 
de oorlog te beperken tot een regionaal conflict 
tussen Oostenrijk en Servië, maar toen besloot 
Rusland te mobiliseren om zonodig Servië tegen 
Oostenrijk bij te staan. De met Oostenrijk ver-
bonden Duitsers hadden dringend gevraagd om 
dat niet te doen, want dan zouden ze zich 
gedwongen voelen om eveneens te mobiliseren 
en daarna zou er geen weg terug meer zijn. 
Tevergeefs, Duitsland mobiliseerde een dag 
later, waarop ook Frankrijk reageerde met een 
mobilisatie. Na de inval in België voegde het 
Verenigd Koninkrijk zich in de strijd om 
Frankrijk en België bij te staan. Italië, hoewel 
behorend tot de 'centralen', bleef vooreerst 
buiten het conflict en zou zich later zelfs tegen 
Oostenrijk keren.  
 De Russische mobilisatie was het kantelpunt. 
De verdediging van Duitsland in de algemeen 
verwachte oorlog stoelde immers volledig op het 
plan van von Schlieffen en von Moltke en dus 
op de aanname, dat de Russen zes weken nodig 
hadden om de troepen in gereedheid te brengen 
voor de strijd. Met een gemobiliseerd Russisch 
leger, zou het plan achter elkaar de prullenbak in 
kunnen en was er geen strategisch plan meer 
voor de verdediging van Duitsland. Deze 
militaire logica maakte de oorlog tot een feit.  
 
'Teutoonse horden' 
Duitsland wordt vaak beschouwd als enige en 
volledig schuldige aan de Eerste Wereldoorlog. 
Dat is, gezien de aanloop tot de oorlog, niet 
terecht. Maar Duitsland is zonder enige twijfel 
de meest schuldige: Duitsers hebben als eerste 
geschoten, ze hebben de neutraliteit van Luxem-
burg en België op grove wijze geschonden en 
veel Duitse soldaten en legereenheden hebben 
ernstige oorlogsmisdaden gepleegd. Op grond 
van wilde, onbewezen geruchten over franc- 
tireurs ('vrijschutters') en ander burgerverzet, 
zijn na de inval in België dorpen en steden in 
brand geschoten en burgers geëxecuteerd. Na de 
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Tweede Wereldoorlog klinkt dat helaas niet als 
iets bijzonders, maar in 1914 was het een betrek-
kelijk 'nieuw' fenomeen.  
 Toen ook nog de bibliotheek van de Leuven-
se universiteit, met daarin duizenden kostbare 
boeken en onvervangbare handschriften, in 
brand werd geschoten, was de naam van 
Duitsland als centrum van kunst, wetenschap en 
vooral: van beschaving, onherstelbaar aangetast. 
Geallieerde propaganda speelde gretig in op de 
wandaden: de Duitse troepen zijn 'Teutoonse 
horden' geworden.  

 Vervolgens roepen de ministers de burgerbevol-
king op, om geen acties te ondernemen tegen 
vreemde troepen, indien één der strijdende 
partijen ons land zou binnenvallen.  
  De brief bevat een onverholen oproep tot 
zelfcensuur aan de pers en voor een deel kan dat 
de toon verklaren waarop de Schoonhovensche 
Courant over de oorlog schrijft. Maar er speelt 
nog iets anders: vanuit het perspectief van na de 
Tweede Wereldoorlog denken we misschien te 
snel, dat in Nederland ook in WO I de stemming 
anti-Duits was. Maar dat was niet algemeen het 

 
Berichtgeving 
Bij het uitbreken van 
de oorlog waren de 
Nederlanders voor de 
nieuwsvoorziening 
aangewezen op de 
kranten, radio was er 
nog niet. In onze regio 
was de Schoon-
hovensche Courant 
verreweg de belang-
rijkste bron van 
nieuws.  

 

 
 

'Interieur' van de Leuvense Universiteits-bibliotheek 
foto: http://www.gutenberg.org/files/18880 

geval; weliswaar 
was waarschijnlijk 
een meerderheid 
(van de mensen die 
een voorkeur had-
den) op de hand van 
de geallieerden, 
maar een aanzien-
lijk deel van de 
bevolking stond 
achter de centralen. 
Mogelijk speelden 
hierbij anti-Engelse 
gevoelens een rol, 

Daardoor verkeren wij nu in de bijzondere 
situatie, dat we goed in kunnen schatten wat de 
streekbewoners wisten van de internationale 
gebeurtenissen. Welnu, de krant deed uitstekend, 
onopgesmukt, eigenlijk op uiterst zakelijke toon, 
verslag. In de regio was men daardoor bij het 
uitbreken van de oorlog goed op de hoogte van 
het bovenstaande (uiteraard met uitzondering 
van de inhoud van het Schlieffenplan).  
 
Nederland wilde geen partij kiezen in het 
conflict, wilde in alle opzichten neutraal blijven. 
De positie van Nederland wordt goed verwoord 
door de ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Oorlog in de eerste zin van een brief van 12 
augustus aan de bevolking:  
"Nu Nederland omringd is door oorlogvoerende 
mogendheden, met elk waarvan het goede 
betrekkingen onderhoudt, …"  
De brief vervolgt:  
"… is het van het hoogste belang, dat de door de 
regeering afgekondigde onzijdigheid niet alleen 
door de regeering zelve, maar ook door elk 
Nederlander in het bijzonder wordt in acht 
genomen. Daartoe is het niet voldoende, dat men 
zich onthoude van inbreuken op de onzijdigheid, 
die strafrechtelijk vervolgbaar zijn: ook uitingen 
van partijdigheid in het openbaar, bij monde of 
geschrifte, behooren achterwege te blijven. …"  

 die ontstaan of versterkt waren door de 
Boerenoorlogen. De Boeren, nakomelingen van 
vaak streng protestantse Nederlanders, konden 
op veel sympathie in ons land rekenen. Minder 
dan twintig jaar voor WO I waren de Boeren 
door de Engelsen verslagen in de Boeren-
republieken van Zuid Afrika en eerder was de 
Kaapkolonie al verloren gegaan. Met Duitsland 
bestonden daarentegen vele en goede banden. 
Het lijkt aannemelijk, dat van de bewoners in 
onze overwegend protestantse regio minstens de 
helft geen voorkeur had of pro-Duits was.  
 
Schoonhovensche Courant 
De Schoonhovensche Courant, lijkt, zonder dat 
zij de objectiviteit echt verliest, een lichte voor-
keur voor de centralen te koesteren. Die blijkt 
bijvoorbeeld uit de verslaggeving (woensdag 5 
augustus) over de vergeefse pogingen van 
Duitsland om Rusland te bewegen om niet te 
mobiliseren:  
"… Daarmede is de tweede oorlog uitgebroken. 
De verantwoordelijkheid voor dezen krijg valt 
echter veel meer op Rusland dan op Duitsch-
land. De Duitsche Keizer heeft getoond prijs te 
stellen op 't behoud van den vrede, doch de tsaar 
van Rusland heeft geen blijk gegeven de pogin-
gen tot behoud van den vrede aangewend, te 
waardeeren. Rusland's onmogelijke houding is  
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De eerste editie van de Schoonhovensche Courant na de inval in België. Voor ons is misschien wel het meest 
opvallende: de afwezigheid van vette koppen.  De inval wordt besproken (en veroordeeld) in de rubriek 
BUITENLAND onder het hoofdje: Overzicht, de Europeesche Oorlog. Het is wel bijzonder dat de krant er mee 
opent, want normaal staat het overzicht van de gebeurtenissen in de oorlog op de tweede pagina. 
 
 
 
 

oorzaak geweest van 't uitbreken van dezen 
tweeden krijg, zooals Rusland ook de oorzaak is 
geweest van deze gansche Europeesche crisis en 
al hare gevolgen, door hare toezegging van 
steun, aan Servië gedaan, toen dit antwoorden 
moest op het Oostenrijk-Hongaarsch 
ultimatum." 
(De 'tweede oorlog' is de oorlog met Duitsland; 
de 'eerste oorlog' is de strijd tussen Oostenrijk-
Hongarije en Servië.)  
 Maar de steun aan het Duitse standpunt was 
absoluut niet onvoorwaardelijk: enkele dagen 
later (zaterdag 8 augustus) veroordeelt de krant 
de inval in België: 
"… Was de loop der gebeurtenissen tot zoover 
volgens verwachting — dat Duitschland aan 
België den oorlog durfde verklaren, heeft opzien 
gebaard. En terecht. België immers is, evenals 
ons land, een onzijdige staat, en is door de 
mogendheden, ook door Duitschland, als zoo-
danig erkend. Waar nu België zijnerzijds zijn 
onzijdigheid niet geschonden heeft, was er voor 
Duitschland geen enkele geldige reden om dezen 
neutralen staat den oorlog te verklaren. Er moet 
door Duitschland dus onrecht zijn gepleegd. 
Inderdaad, er is onrecht gepleegd. Het recht is 
geschonden. …" 
 De berichtgeving over de door Duitse 
soldaten gepleegde wandaden in België is weer 
terughoudender. Er wordt op gewezen, dat 
wandaden (die gepleegd zouden zijn) 
onvermijdelijk zijn in een oorlog en aan beide 
kanten voor komen. Op zaterdag 12 augustus 
schrijft de krant in een bericht over de 
verwoesting van Dinant en de executie van 
honderd notabelen op de Place d' Armes:  

 "De Duitsers beweren deze excessen bedreven te 
hebben, omdat er van de heuvels rond Dinant af 
schoten gelost werden, zonder resultaat 
overigens. ..."  
De krant gebruikt weliswaar het woord 
'excessen', maar onthoudt zich verder van com-
mentaar. Ondanks de al gesignaleerde lichte 
voorkeur, zo die al bestaat, voldoet de krant dus 
al vóór de brief van de ministers, aan de daarin 
gestelde oproep:  
"… ook uitingen van partijdigheid in het 
openbaar, bij monde of geschrifte, behooren 
achterwege te blijven."  
 
We mogen voorzichtig concluderen, dat de 
bewoners van onze regio door de 
Schoonhovensche Courant goed en behoorlijk 
objectief geïnformeerd werden over de oorlog. 
Maar let wel: zonder beeldmateriaal van de 
verschrikkingen aan de fronten en elders, want 
de krant drukte in die tijd nog geen foto's af. 
Wellicht is door het ontbreken van beelden de 
oorlog voor onze streekgenoten figuurlijk ver 
weg gebleven. 
  
Ondanks een eventuele sympathie voor de ene of 
voor de andere partij, zullen vele Nederlanders 
vooral hebben gehoopt, dat Nederland haar neu-
traliteit zou weten te behouden. En in de weten-
schap dat ze geen invloed hebben op het verloop 
van de oorlog en de grote politiek, houden velen 
zich voornamelijk bezig met hun eigen dage-
lijkse zorgen. Want die zijn er genoeg!  
Daarover meer in deel 2 van deze serie. 
 

Simon Ooms 
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VAN PINKEVEER TOT VIJVERHOF 
een gesprek met een honderd-en-driejarige 

(door C.J. Schep) 
 

Als schrijver van Liesveldse verhalen stap ik voor de eerste keer van mijn leven binnen in het 
appartement van mevrouw H. de Groot- van Dieren in de Vijverhof te Nieuwpoort. Mijn 
verbazing neemt tijdens de begroeting van deze 103-jarige bij de eerste oogopslag alleen maar 
toe. Al gebruikt ze een rollater, ze komt met forse stappen naar de deur lopen en kijkt me met 
een heldere blik aan. Ik moet mijn vooringenomenheid tijdens de begroeting door deze 
hoogbejaarde vrouw al direct flink bijstellen. In positieve zin, en dat wordt alleen maar 
bevestigd tijdens het verdere verloop van mijn bezoek. Hoe betrekkelijk is leeftijd als iemand 
met een zo heldere geest en nog zo midden in het leven staande, blijkt te mogen functioneren. 
Ze sluit zich niet op in haar kamer maar is regelmatig te vinden in de gemeenschappelijke 
recreatiezaal om deel te nemen aan de activiteiten die daar georganiseerd worden. Dat maakt 
alleen maar nog nieuwsgieriger om door te vragen en zo een levensschets van haar op papier 
vast te leggen. Meer dan een eeuw geschiedenis met je mee dragen is niet velen gegeven. En 
er dan ook nog veel van te herinneren om het door te vertellen, is wel heel bijzonder! 
 

Hermina van Dieren  
Hermina van Dieren werd geboren op 17 
december 1909. (Zij is inmiddels dus al 
104 jaar oud, red.) Haar geboortehuis was 
de nu verdwenen boerderij, staande naast 
de pastorie van de Hervormde kerk in 
Brandwijk langs de Brandwijksedijk. Ze 
was de jongste dochter in het gezin van 
Thomas van Dieren en Pietertje Korevaar. 
Haar ouders beheerden daar een 
pachtboerderij. Dat was honderd jaar 
geleden een vrij onzeker bestaan, er was 
nog geen pachtbescherming. Elk voorjaar, 
ingaande 1 mei,  kon de eigenaar de  pacht  

 

 
 

opzeggen en dan moest de pachter maar zien of 
er elders een andere boerderij vrij kwam, waar 
hij met zijn gezin en vee zijn bedrijf kon 
voortzetten. Pas in de crisistijd, in 1932, is de 
Crisispachtwet van kracht geworden, die voor 
meer bescherming zorgde. Ook de ouders van 
Hermina (Mien soms ook Mina genoemd) van 
Dieren ervoeren die onzekerheid aan den lijve. 
De pacht werd opgezegd en in haar kleutertijd 
verhuisde Mien mee met de complete boerderij-
inventaris en het ouderlijk gezin naar de 
vrijgekomen pachtboerderij langs de Graaf-
stroom, Graafdijk 1, vlakbij de Vuilendam in de 
gemeente Molenaarsgraaf. Een karakteristieke 
oude boerderij die er nog steeds staat. Daar 
groeide ze op en doorliep ze de Lagere school 
aan de Vuilendam.  
 
Meewerken 
Ze moest al vroeg meehelpen op de boerderij 
met het koeien melken en andere kleinere 
klusjes. Dat viel samen met de mobilisatie van  

 haar broer in de eerste wereldoorlog van 1914 
tot 1918. Daaropvolgend, omstreeks de tijd dat 
Mien de lagere school verliet, trouwde haar 
vijftien jaar oudere zus. De daardoor vrij-
gekomen plek in het gezinsbedrijf kon nu mooi 
door Mien ingevuld worden. Ze deed het werk 
op de boerderij best wel graag en het gaf haar 
voldoening.  
 
Nieuwigheden 
Een grote vooruitgang was in 1921 de 
aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat was een 
ongekende luxe, ook al had je maar enkele vaste 
lichtpunten met een spaarlamp van 8 á 10 watt! 
Vergeleken met het gebruik van olielampen, was 
er nu permanent een zee van licht.  
 Ook de fietsen waren in opkomst; ouderen 
vonden het maar niks en durfden er zich niet aan 
te wagen. Maar voor de jongeren bood de fiets 
een snelle manier van reizen. Je moest er wel 
voldoende groot voor zijn, want kinderfietsen 
kwamen pas later. Voor de fietsverlichting  
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De boerderij aan de Graafstroom waar Hermina opgroeide: Graafdijk 1 
 

Adriaan de Groot van Pinkeveer. 
Ze gingen samen inwonen op de 
boerderij van de ouders van 
Adriaan. Deze boerderij stond en 
staat ook nu nog als 
woonboerderij langs de rivier De 
Giessen aan de Muisbroekseweg 
26, vlak naast de Pinkeveerse 
brug.  
 Pinkeveer is een historische 
plek waar van de zestiende tot de 
achttiende eeuw een tolveerdienst 
over De Giessen was. Het veer 
was een schakel in de verbinding 
tussen Gorinchem en Schoonho-
ven voor alle verkeer, inclusief de  

werden carbidlampen gebruikt. Het vullen en 
schoonmaken ervan was een wekelijkse bezig-
heid. Later, in de dertiger jaren, is deze vorm 
van verlichting vervangen door dynamo's, die 
langs het wiel stroom opwekten voor de fiets-
lamp. Ook waterleiding is pas in 1936 
aangelegd. Voor die tijd werd voor huishou-
delijk en ander gebruik het water uit de 
Graafstroom gebruikt. De meeste boerderijen 
hadden daarvoor een houten stoep aangelegd aan 
de waterkant. Het beschikken over een eigen 
nortonpomp bleef vaak beperkt voor de meer 
welgestelden langs de lintbebouwing. 
 Opnieuw een tegenvaller: pachtopzegging 
van de boerderij. In 1924 moesten ze hun plaats 
vrij maken voor een opvolger van de eigenaar en 
de boerderij verlaten. Vader van Dieren voelde 
er niet zoveel meer voor om op zijn leeftijd nog 
weer op een andere plaats opnieuw te beginnen. 
Hij besloot te stoppen met het boerenbedrijf. 
Blijkbaar had hij in de achterliggende jaren 
goede bedrijfsresultaten behaald, zodat hij zich 
dit kon veroorloven.  
Van zijn schoonvader Nijs Korevaar, die een 
boerderij bezat aan de Gijbelandsedijk, verkreeg 

 postkoets en het vee bestemd voor de markt in 
Gorinchem. Mogelijk is daar de naam Pinkeveer 
van afgeleid. In 1883 is het veer vervangen door 
een houten tolbrug. Het tolhuis staat er nu nog 
aan de noordzijde, langs de Slingerlandseweg. 
Bij de aanleg van de Provinciale weg N216, 
rond 1938, is de tolheffing afgeschaft. Het bord 
met de toltarieven hangt nog aan het tolhuis. De 
brug is nu een loopbrug voor voetgangers en 
fietsers. Een historisch bijzondere rivierover-
gang in de Alblasserwaard!  
 Het jaar 1931 was voor het jonge echtpaar de 
Groot geen gunstige tijd om met een boerderij te 
beginnen. De crisistijd was aangebroken en het 
dieptepunt moest nog komen. Hoe kom je zo 'n 
periode door? Het was hard werken en uiterst 
zuinig leven. Ook al is de boerderij van je 
ouders, er moet in mei en november wel pacht 
betaald worden, want ook zij hebben lasten en 
verplichtingen. Samen hebben ze zich ingezet 
voor alle voorkomende werkzaamheden, zoals 
koeien melken, kaasmaken, vee en land 
verzorgen. Maar de opbrengst van vee en kaas 
bleef maar dalen. Was de kaasprijs in 1931 nog 
32 ct. per kg., in 1933 kreeg Adriaan op de  

hij een perceel grond om er een 
vrijstaand huis op te bouwen, nu 
nummer 102. De jongste dochter 
Mien verhuisde mee, hielp haar 
ouders, was inzetbaar voor 
familieleden en werkte elke week 
een paar dagen op boerderijen in de 
omgeving. 
 

Vrouw de Groot  
Voor de meeste van haar bekenden is 
de aanspreektitel van Hermina van 
Dieren, nu 'vrouw de Groot'.  
Op 21-jarige leeftijd trouwde Mien 
van Dieren met de vijf jaar oudere   

De boerderij aan de Giessen bij Pinkeveer 
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kaasmarkt in Groot-Ammers nog maar 18 cent 
per kilo. De Overheid besloot in 1933 tot het 
invoeren van de Landbouwcrisiswet om verdere 
dalende opbrengstprijzen te voorkomen. Maar 
het bleef nog een aantal jaren moeizaam door-
tobben. Het was een bewerkelijk bedrijf, omdat 
de bedrijfsgebouwen langs De Giessen stonden 
en het weiland over de weg aan de zuidzijde op 
enige afstand lag. Daarvan moesten ze zo rond 
1938 ook nog 5 hectare afstaan voor de aanleg 
van de provinciale weg N216. Gelukkig slaag-
den ze er in, om daar later ander land voor terug 
te kopen. 
  
Kinderen en zorgen 
Er werden in hun huwelijk vier kinderen 
geboren, drie jongens en één meisje. De kleertjes 
ervoor werden gemaakt van gebruikte kleding 
van volwassenen of men ruilde binnen de fami-
lie met elkaar. Zuinig zijn maakt vindingrijk. 
Maar gelukkig zonder honger te hoeven lijden, 
is het gezin door de crisistijd heen gekomen. 
 Helaas volgde al snel daarop de Tweede 
Wereldoorlog van 1940-1945. Dat gaf weer 
andere zorgen en beperkingen, zoals de inkwar-
tiering van doortrekkende Duitse colonnes, die 
zich vaak verplaatsten met paard en wagens. De 
soldaten met hun leiders en de paarden werden 
dan voor enkele dagen of weken gehuisvest op 
de boerderijen. Ook de voorkamer van Mien en 
Adriaan is meerdere malen gevorderd voor het  
onderkomen van een luitenant. Dan liepen de 
Duitsers in en uit door de woonkeuken om de 
voorkamer te bereiken. Dat kwam de privacy 
niet ten goede en bezorgde de nodige overlast; 
toch maar gedogen …  
 In 1944/1945 kwamen er veel doortrekkende 
hongerende stedelingen langs, vooral Rotter-
dammers. Zij gingen vaak te voet naar de 
Betuwe om daar bij akkerbouwbedrijven voedsel  

 te kopen. Op hun tocht daarheen en terug 
zochten ze onderweg naar onderdak als tussen-
stop. Ze wisten vaak van elkaar waar je gastvrij 
terecht kon. Als het maar enigszins mogelijk 
was, stond Mien klaar om te doortrekkende 
voedselzoekers te helpen. Als er plek was, 
kregen ze 's avonds een warme maaltijd en 
onderdak voor de nacht in de stal of de 
hooizolder. Na de oorlog in 1945 brak er een 
nieuwe periode aan die nieuwe mogelijkheden 
bood om met vereende krachten het veebedrijf te 
ontwikkelen en uit te bouwen. 
 
Nieuwe start 
Pinkeveer en omgeving was gelegen in de 
gemeente Giessen-Nieuwkerk. Vanaf 1957, 
ondanks protesten, ingedeeld bij de gemeente 
Giessenburg en vanaf 1986 onderdeel van de 
gemeente Giessenlanden. In de vijftiger jaren is 
er voor Giessenburg een plan ontwikkeld om ter 
voorbereiding van de ruilverkaveling Alblasser-
waard een proef - ruilverkaveling uit te voeren. 
Gelet op de gescheiden ligging van opstallen en 
het weiland op afstand, besloot Adriaan de 
Groot als één van de eersten zich aan te melden 
voor bedrijfsverplaatsing. Hij kreeg een ruimere 
oppervlakte van percelen land toegewezen 
achter in de polder Giessen-Nieuwkerk langs de 
Schelluinse Vliet. Er werd voor de ontsluiting 
een nieuwe landbouwweg aangelegd, de A.M.A. 
van Langeraadweg, genoemd naar de veearts 
van Giessenburg. Vlak voor de verjaardag van 
Mien, op 17 december 1959, verhuisde het gezin 
met de hele inventaris naar het nieuwbouw-
bedrijf op nummer 9. De boerderij kreeg de 
naam Herminahoeve. Ook daar moest met het 
hele gezin flink aangepakt worden. Maar de 
kinderen hadden intussen de volwassen leeftijd 
bereikt en zorgden voor welkome hulp bij de 
uitvoering er van. Het weiland was schraal, met  

 
 

De Herminahoeve, A.M.A. van Langeraadweg 9 in Giessenburg 

achterstallig onderhoud en 
veel onnodige dwarssloten. 
Er viel nog veel te verbe-
teren, waar wel een paar 
jaar extra inspanning voor 
de uitvoering nodig was. 
Maar Adriaan was een 
harde werker en een vol-
houder. Inmiddels was er 
ook een beoogde opvolger, 
hun tweede zoon Toos. Om 
daar ruimte voor te maken, 
zodat Toos met Jannie 
Korevaar kon trouwen, 
bouwden ze in 1964 naast  
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Het echtpaar de Groot 
 
de boerderij een vrijstaande woning om daar zelf 
samen te gaan wonen. Voor Mina en Adriaan de 
Groot diende nu een welverdiende rustiger tijd 
zich aan.  Tot 26 maart 1982, toen overleed 
Adriaan de Groot. Enkele weken later, op 13 
april, overleed de oudste zoon van Mien 
onverwachts. Dat waren harde klappen. De tijd 
blijft echter door-tikken en ze moest alleen 
verder. Naast haar op de boerderij gingen 
eveneens de ontwikkelingen door. In 1998 liep 
kleinzoon Piet de Groot met voornemens rond 
om te trouwen met Margret en zijn vader op te 
volgen op de boerderij. De derde generatie 
kwam in beeld. Voor Mien een signaal om te 
besluiten: dan moet ik ruimte maken, zodat de 
generaties kunnen doorschuiven. 

 Vijverhof 
Zo kwam de Vijverhof in Nieuwpoort in beeld. 
Ze kon daar een appartement gaan  
bewonen. Vijftien jaar geleden, in 1998, op 88-
jarige leeftijd, ondernam ze de zoveelste verhui-
zing. Een bewuste eigen keuze met nog een 
goede gezondheid, ondanks de ook toen al hoge 
leeftijd. Haar bromfiets verhuisde mee, tot haar 
95e jaar toerde ze daarmee door de 
Alblasserwaard.  
 Stilzitten is voor haar een onbekend 
werkwoord. Ze is nog altijd bezig, er ligt een 
breiwerk op tafel tijdens mijn bezoek. Het gaat 
nu wel wat rustiger aan, maar in voorgaande 
jaren was ze druk met kantklossen, haken en 
borduren. Ze mocht zelf een tentoonstelling 
openen van haar kunstwerken in de 
recreatiezaal. Ze voelt zich goed opgenomen in 
deze woongemeenschap. Wie kent er niet 'vrouw 
de Groot'? Ze neemt nog steeds graag deel aan 
de activiteiten die de Vijverhof aanbiedt. Een 
eeuw geschiedenis met zich meedragen is 
uitzonderlijk. Ondanks het vaak harde bestaan 
heeft ze er nooit over gedacht deze hoge leeftijd 
te zullen bereiken. De voorzieningen die er zijn 
in 2013 ervaart ze met dankbaarheid als een 
dagelijks wonder. Voor haar is deze lange 
levensduur een ongedacht geschenk, gekregen 
van haar Schepper. 
 Intussen staat ze aan het hoofd van vijf 
generaties, een mooie foto bevestigt dat 
bijzondere feit.  
Indrukwekkend om kennis te maken met deze 

 
 

 

    krasse, sterke vrouw met haar opmerkelijke  
    geestkracht!  

 
C.J. Schep 

 
  

' 
 

Vrouw de Groot' opent  de tentoonstelling van haar eigen 
werkstukken. 
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De tentoonstelling over het streekvervoer, bracht bij Piet Damsteeg (zoon van Teus 
Damsteeg, kleinzoon van Piet Damsteeg, de koddebeier) herinneringen boven aan 'de TP'. 

 

HERINNERINGEN AAN DE TWEE PROVINCIËN 
door Piet Damsteeg 

 
 

 
Chauffeurs van de TP (foto: Petra Deelen) 

 

Al ben ik inmiddels al weer 43 jaar weg uit 
Langerak, toch blijft het verleden wel trekken. 
Ook ik heb wel herinneringen aan de 'Twee 
Provinciën' en andere dingen uit mijn jeugd. Een 
aantal namen en bijnamen (maar die zal ik niet 
noemen) van chauffeurs is mij nog wel bekend. 
Op de lijn van Ameide naar Gorinchem had je 
als chauffeurs onder andere Hans van Straten en 
ene Jan. Er was wel een bordje voor in de bus 
met de tekst : 'Niet spreken met de bestuurder', 
maar wie stoorde zich daar aan? Het bordje 
'verboden te roken' werd vaak genegeerd door de 
chauffeur.  
Op de lijn Rotterdam - Utrecht reden onder an-
dere de chauffeurs (Inge?) Noordergraaf, Henk 
Ouweneel, met wie ik nog heb gewerkt op de 
wasmachinefabriek van Minkema, Gert 
Middelkoop en uiteraard mijn ome Ko 
Damsteeg, een broer van mijn vader. 
Toentertijd zat ik op de accordeonvereniging 
Avanti  in Ameide, en ging daar één keer per 
week heen, uiteraard met de bus.  Ik kan me nog 
herinneren dat ik voor een enkeltje vanaf de 
Hoge Schuur (Lekdijk 19) tot Ameide f 0,20 
betaalde, een retourtje kostte f 0,35. Een aantal 
jaren daarna ging ik naar een accordeonvereni-
ging in Groot Ammers, en stapte dan op de bus 
bij de halte ter hoogte van Izak Verhey, Lekdijk  
42. Izak was fietsenmaker, klompenmaker en 
kapper. Uiteraard werd je niet in een kappers-  

 stoel geknipt, maar gewoon op een oude keuken-
stoel, waar Izak je bediende in zijn overall. Ik 
moest voor het knippen f 0,75 betalen. Volwas-
senen betaalden een gulden. 
Zelf woonde ik op nummer 30, dus precies 
tussen twee bushaltes in. Als ik van huis 
wegging zorgde ik wel dat ik bij de bushalte 
stond, anders had ik wellicht kans dat de bus 
doorreed. Het was best een aardige sjouw om 
naar de bushalte te lopen (ik was toen een jaar of 
zeven). Als ik terug kwam, vroeg ik meestal aan 
de chauffeur, of ik er thuis uit mocht. Meestal 
mocht dat ook wel, zeker als er verder geen 
andere mensen meer in- of uitstapten, maar er 
was één chauffeur die het nooit deed en altijd bij 
de halte stopte. 
Als jochie mocht ik een heel enkele keer wel 
eens met mijn ome Ko mee naar Utrecht, en 
weer terug. Uiteraard gratis. In die tijd kon dat 
allemaal nog! Ome  Ko kwam wel eens, als hij 
vanaf Rotterdam met de bus kwam, even bij ons 
thuis aan, plukte dan snel een bakje pruimen, of 
‘kroosies’, stapte daarna in de bus en ging weer 
verder naar Utrecht. En de passagiers die 
accepteerden dat blijkbaar allemaal. Ook herin-
ner ik me, dat de bus regelmatig als bodedienst 
werd gebruikt. Men gaf een pakje mee, dat een 
eind verderop werd opgehaald. Ik heb geen idee 
of zoiets legaal was in die tijd, en of er ook voor 
betaald moest worden. 
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Ik kwam een keer uit Groot Ammers vandaan, 
waar ik naar de accordeonvereniging was 
geweest. Ik stond op de (Twee Provinciën-) bus 
te wachten. Toen de bus aankwam, merkte ik dat 
ik mijn portemonnee verloren was, met daarin 
het retourtje naar Langerak. Gelukkig zat er een 
bekende in de bus, die mijn kaartje naar huis 
betaalde, waarna ik hem uiteraard beloofde de 
andere dag het geld terug te brengen. 
Thuisgekomen vertelde ik mijn verhaal 
uiteraard. Gelukkig zat er verder niet meer in de 
portemonnee (dacht ik) dan hooguit een paar 
kwartjes. Ik bracht de volgende ochtend het 
geleende geld terug. Tot zover niets bijzonders. 
 Tegen de middag wordt er gebeld. Een 
mevrouw uit Groot Ammers met de mededeling 
dat één van haar kinderen een portemonnee had 
gevonden. Volgens haar was deze portemonnee 
van mijn vader, want zijn rijbewijs zat er in, plús 
een bedrag van ongeveer dertig gulden. Mijn 
vader vroeg waar de 

 portemonnee gevonden was.  Dat bleek in 
Groot-Ammers te zijn, maar op een plek waar ik 
niet was geweest. Ook het bedrag van dertig 
gulden was niet van mij. De mevrouw die belde, 
zei dat het ook niet van haar was. Aan het einde 
van de week had zij nooit zoveel geld over, 
vertelde ze mijn vader. Mijn vader wilde dit geld 
niet hebben en verzekerde haar, dat het geld ook 
niet van hem was. Hij stelde voor om het geld 
dan maar aan haar te geven. Mijn vader en ik 
zijn toen naar Groot Ammers gegaan en hebben 
het geld aan die mevrouw gegeven. Ik vermoed 
dat iemand die portemonnee de vorige avond 
heeft gevonden en er zijn geld heeft ingedaan, 
waarna hij de portemonnee opnieuw is verloren. 
Een andere verklaring kan ik er niet aan geven. 
Hoe vreemd kan het lopen! 
 Wat betreft het rijbewijs: dat klopte wél 
precies. Ik had een oud verlopen rijbewijs van 
mijn vader, dat ik als hebbedingetjes van hem 
had gekregen toen zijn rijbewijs werd verlengd. 

 

——·—— 
 

Hoekstraat, voorheen de Hoeksteeg in Streefkerk 
 

door Piet de Jong 
 

De naam Hoeksteeg is door de diverse bouwprojecten, die er gerealiseerd zijn, veranderd in 
de Hoekstraat. In de Hoeksteeg waren verschillende bedrijven gevestigd. Die zijn in de loop 
der jaren verdwenen of van eigenaar veranderd.  
 

Op de hoek van de Kerkstraat en de Hoeksteeg 
was schoenmaker de Vries gevestigd, hierover 
verder meer. Ook was er een melkzaak van de 
heer de Jager, later voortgezet door de heer 
Blokland. Er is zelfs nog een winkel voor speel-
goed in geweest, nu is het een winkel voor 
computers. Achter in de Hoeksteeg zat boer 
Cees Meerkerk. Een boerderij midden in de 
dorpskern was ook niet alles, deze is dan ook 
aangekocht door de gemeente. Ook hierover 
verder wat meer.  
 Dan was er nog de kruidenierszaak van Aai 
Brandwijk met zijn vrouw Jannekee. Zij hadden 
twee kinderen: dochter Wil en zoon Wout. Deze 
winkel is later uitgebreid tot een kruideniers- 
winkel annex 'galanterie'. Wil Brandwijk was 
hiervan de eigenaar. De kruidenierswaren wer- 
den eerst opgevraagd en later bezorgd, de broer 
van Wil hielp haar daarmee. 
Wout Brandwijk ging later met zijn waren langs 
de boeren om deze te slijten, zijn VW bus zat 
vol met gereedschappen etc. voor de boer. Op de 
bus stond altijd een kruiwagen, in de bus spul-
len, zoals koptouw voor de koe, schoppen, 
rieken, hooivorken en nog veel meer materialen 
voor de boeren. 

 

  
 

Deze foto van de Hoeksteeg dateert uit 1967. Rechts 
is het pand van Aai Brandwijk en het woongedeelte 
van Barend Burggraaf. Het witte gebouw aan het 
eind was de boerderij van Cees Meerkerk. Hier ging 
men links het pad van de Hoeksteeg naar de 
Torenstraat op  
 
 Er waren in de Hoeksteeg ook nog een paar 
woonhuizen, daarin woonden oa. Barend 
Burggraaf, bakker Aart Simons, Dirk Bouter, 
familie A. Looren de Jong en Jilles Prins. Saan 
Casteleijn had er een boerderij met schuur voor 
zijn veehandel. Ook dit is allemaal verkocht aan 
de gemeente en vervolgens afgebroken. Het 
grasveld bij 'de Bongerd' is er nog een deel van. 
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 zijn gehele gezin, zijn 
zij er toch gekomen. 
Ook kon je bij de 
Vries nog een taxi 
huren. Later zijn ze 
verhuisd naar de 
Dorpsstraat en nog 
weer later naar het 
winkelcomplex in de 
Kerkstraat. De winkel 
werd toen al gerund 
door zoon Wim. Die 
woont nu in een vrij-
staande woning op het 

 
Wim, Aart, Ar en Nees 

 

Boer Cees Meerkerk 
De boerderij van Cees Meerkerk stond midden 
in het dorp. Dat was niet ideaal, maar Cees 
Meerkerk vond het eigenlijk wel fijn om tussen 
de mensen te wonen. Burgemeester Viezee heeft 
er voor gezorgd dat de boerderij uit het dorp 
verdween. De gemeente kocht de boerderij van 
de familie van den Berg op het Nieuweveer en 
bood die ter ruiling aan. Deze deal was voor 
beide partijen een goede oplossing en hiermee 
waren twee boeren weg uit het dorp, want eerder 
was Teunis Eikelboom al vertrokken, ook naar 
het Nieuweveer.  
 

 
 

De jongen met de fiets is Dik Meerkerk. 
Nu is hij boer op het Nieuweveer. 

 

Op de vrijgekomen grond zijn bejaardenwonin-
gen gebouwd en die staan er nog altijd, het heet 
nu 'de Bongerd'. Dit plan is gerealiseerd door 
Architectenbureau Ir. R. Visser uit Schoonhoven 
en gebouwd door aannemer A. van Erk uit 
Bergambacht. Aansluitend op dit bouwwerk zijn 
de winkels in de Kerkstraat gebouwd. Al met al 
een hele verandering voor Streefkerk: bejaarden-
woningen en nieuwe winkels. 
 Achter de winkels werd een straat werd 
aangelegd, deze was voor de bevoorrading van 
de winkels en voor de bereikbaarheid van de 
bejaardenwoningen, daardoor is de naam 
Hoeksteeg veranderd in Hoekstraat. Niet alleen 
een verandering, maar tevens een verbetering. 
De Bongerd staat er nog steeds, evenals de 
winkels, hoewel dit in de loop der tijden behoor-
lijk is veranderd. Ook in Streefkerk heeft de 
middenstand het moeilijk. 
 

Schoenmaker W. de Vries 
Wim de Vries is geboren op Eerste Kerstdag 
1911 op Opperduit in Lekkerkerk en trouwde op 
twintigjarige leeftijd met Adriana Vis uit Krim-
pen aan den Lek. Er werden uit dit huwelijk drie 
zonen, Wim, Aart en Ar en een dochter Nees 
geboren. Wim de Vries startte in 1932 met zijn 
schoen-makerij op de hoek van de Kerkstraat en 
de Hoeksteeg. Zijn eerste weekopbrengst was 
twintig gulden, maar door hard werken van  

 Nieuweveer. Hij kan nu niet veel meer, maar in 
zijn jonge jaren kon hij goed uit de voeten, zo 
had hij als hobby een eendenkooi. 
Vader de Vries is later in Lekkerkerk een tweede 
schoenwinkel begonnen; deze is door zoon Aart 
overgenomen en bestaat nog steeds. Helaas is 
Aart jong overleden. 
 

  
Wim de Vries, al 50 jaar bij de leest 

 

Al met al veranderde de Hoeksteeg dus in een 
heuse straat, namelijk de Hoekstraat. 
Het winkelbestand van heden bestaat uit 
appartementen, een bloemenwinkel, een 
groenteman, een computerzaak en een handel in 
technische apparaten. 
Het is wel een straat, maar een echte hoofdstraat 
met verkeerslichten zal het wel nooit worden. 
 

 
Streefkerk: in 50 jaar  onherkenbaar veranderd 
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WIE KENT ZE NOG? (1) 
 

 

Deze foto kregen wij van dhr P. Ros.   Tweede van rechts is Maarten Ros (inmiddels overleden). 
Graag willen wij weten wie de anderen zijn, wanneer de foto is gemaakt en bij welke gelegenheid.  

 

 
 
 
 

PRECIES 500 JAAR GELEDEN (1) 
De 'Informacie' van 1514 

 

Tussen de ingrijpende gebeurtenissen die in 2014 herdacht worden, is de Informacie van 1514 
een grasspriet in een weiland, maar daarom nog niet zonder belang. Hij levert veel gegevens 
over leven en werken in Holland en West - Friesland, nu precies vijfhonderd jaar geleden.  
In de twee edities van By Clockgeluy in 2014 zal de Informacie aan bod komen. De eerste 
aflevering behandelt algemene zaken en de gemeente 'Streefkerck'; in september volgen 
'Liesvelt ende Ammers', en ' Liesvelt mit half de Nyeupoert '. 
 

Morgentalen, Schildtalen en Verponding 
In de vijftiende eeuw regeerden over Holland 
(ongeveer het huidige Zuid-Holland) en West-
Friesland (ongeveer het huidige Noord-Holland) 
de Bourgondische landsheren. Om de 
regeringstaken te kunnen bekostigen, eisten de 
landsheren 'beden' en 'subventiën', belastingen 
dus. Aan de 'Staten' van een gebiedsdeel werd 
opgegeven welk bedrag elk dorp en elke stad 
moest opbrengen. Als grondslag voor deze 
zogenaamde zetting diende oorspronkelijk de 
grondoppervlakte van het dorp of de stad. De 
gebruikelijke oppervlaktemaat was de 'morgen' 
(of 'mergen'), de oppervlakte die in één morgen 
(ochtend) omgeploegd kon worden. Elke 
gemeente moest dus belasting betalen naar zijn 
Morgentalen, (Mergentalen), het aantal 
morgens, ofwel zijn oppervlakte. Dat kan een 
billijke maatstaf zijn in de middeleeuwse 
agrarische maatschappij, waarin vermogen 
voornamelijk uit grondbezit bestaat, maar 
gedurende de vijftiende eeuw vonden grote  

 maatschappelijke en economische veranderingen 
plaats. Door de opkomst van handel en nijver-
heid ontstonden vermogens die niet meer direct 
gerelateerd waren aan grondeigendom. De 
landsregering besloot daarom om de bijdrage 
van elke gemeente vast te stellen op basis van 
het geschatte vermogen van die gemeente. Als 
rekenmunteenheid werd de 'ecu' gebruikt, een 
oorspronkelijk Middeleeuwse Franse munt, die 
in Vlaanderen, Holland en Friesland 'schild' 
werd genoemd. Ook de naam 'ecu' is (evenals 
'escudo') afgeleid van het Latijnse woord voor 
'schild'. De afbeelding van een Gouden Schild, 
uit de regeringsperiode van de Franse koning 
Lodewijk XII (overleden in 1515) maakt 
duidelijk waarom de munt zo genoemd werd. 
 Elk dorp, elke stad werd derhalve op een aan-
tal schilden getaxeerd, waarmee deze Schild-
talen  (Schiltale, Sciltaele, een vaste spelling 
was er nog niet) de Morgentalen vervingen als 
grondslag voor de heffing van landelijke 
belastingen.  
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Gouden schild, Lodewijk XII 

Bron: http://www.poinsignon-numismatique.com 
 

Aan het eind van de eeuw werd het schild meer 
en meer vervangen door het 'pond' als reken-
munteenheid. Het pond was toen nog niet een 
geldstuk, maar zuiver een rekeneenheid. Pas in 
1521 werd een eerste 'pondmunt' geslagen: de 
Carolusgulden, genoemd naar de toen regerende 
Karel V.  
In de Informatie wordt gerekend met  
'Ponden van 40 groten Vlaems, verdeeld in 20 
schellin-gen van 12 denarii of  deniers het stuk 
waarvan de halve obol heet.'  
De 'groot' was een in vele landen gebruikte munt 
(Italiaans: grosso, Duits: Groschen, Engels: 
groat). De Vlaamse groot, door de Bourgondiërs 
als standaardmunt gebruikt, was het veertigste 
deel van de Rijnlandse gulden (waarmee de 
'dubbelgroot' de voorloper van de stuiver is). 
 

 
 

Carolusgulden (Bron: Wikipedia) 
 

Met het gebruiken van het pond als rekeneen-
heid, ontstaat het begrip 'verponding' voor de 
belastingzetting. In de loop van de tijd verdringt 
'verponding' het woord 'schildtalen', maar ten 
tijde van de Informatie bestaan beide begrippen 
naast elkaar.  
De uitgebreide titel van de Informatie luidt:  
Informacie up den staet faculteyt ende 
gelegenheyt van de steden en dorpen van 
Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren 
de nyewe schiltaele,  gedaen  in  den  jaere 
MDXIV. 
De korte titel luidt:  
Informacie upt stuck der verpondinghe 
 'Verponding' is tot in de negentiende eeuw in 
gebruik gebleven, maar heeft dan wel een bete- 
kenisverandering ondergaan. Waar het oor- 

 spronkelijk betekende: 'verdeelsleutel voor het 
omslaan der landelijke belasting over de 
gemeenten', is het geworden tot synoniem van 
'belasting op onroerend goed'.  
Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt, dat de 
omslag van de landelijke belasting over de indi-
viduele ingezetenen een zaak van de gemeente-
besturen was, daar bemoeide de landsregering 
zich niet mee.  
 

Enqueeste en Informatie  
De omschakeling van morgentalen naar schild-
talen vereiste onderzoek (enquête) naar de 
economische toestand van de dorpen en steden. 
Zulk onderzoek werd 'informatie' (informacie) 
of 'enqueeste' (enqueste) genoemd. Omdat 
omstandigheden en verhoudingen voortdurend 
wijzigen, moest zo nu en dan een informatie ten 
behoeve van een nieuwe verponding uitgevoerd 
worden. Het kwam voor, dat de ingezetenen van 
een gewest zelf om een nieuwe belastingzetting 
vroegen, als dat gewest getroffen was door een 
ramp, oorlog en/of economische terugval. De 
informatie van 1514, gedaan voor de verponding 
van 1515, was dan ook niet de eerste informatie; 
in tegendeel: het was de laatste in Holland. 
Eerdere informaties vonden plaats voor de 
verpondingen van 1436, 1448, 1462, 1477 en  
l495. De informatie van 1514 was wel veel uit-
gebreider dan de voorgaande informaties. Dat 
blijkt overduidelijk uit een vergelijking met de 
directe voorganger: de enqueeste uit het jaar 
1494. Daarin werden voor elke plaats, dorp of 
stad, dezelfde drie vragen gesteld:  
 "Eerst, aengaende de haertsteden. 
 Ten anderen, aengaende de neringhe. 
 Ten derden, aengaende den staet van heure 
 faculteyt int generael." 
Ofwel: betreffende (het aantal) woningen, voor-
komende beroepen en algemene vermogens-
toestand. In de informatie van 1514 worden voor 
elke plaats niet drie, maar zes vragen gesteld en  
die zijn voor een dorp niet dezelfde zes als voor 
een stad (zie verder). De informatie van 1514 
leverde daarmee een schat aan gegevens op, die 
bovendien bewaard zijn gebleven. Als men 
tegenwoordig spreekt over 'de Informatie', wordt 
daarom altijd de informatie van 1514 bedoeld. 
Evenzo bedoelt men met 'de Enqueeste' steevast 
de informatie van 1494.  
 Voor onze regio is nog een ander verschil 
tussen de Enqueeste en de Informatie op te 
merken: 'Streefkerck' komt in de Enqueeste niet 
voor, maar wel in de Informatie, zij het vele 
bladzijden later dan 'Liesvelt'. De oorzaak is te 
vinden in het optreden van Dordrecht, destijds 
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de machtigste stad van Holland, dat al vanaf de 
eerste helft van de vijftiende eeuw voor zichzelf 
en zijn 'kwartier' een aparte, geprivilegeerde 
behandeling eiste. Het kwartier van Dordrecht, 
door die stad 'Zuythollant' genoemd, omvatte 
gebieden in het noordwesten van het huidige 
Noord-Brabant en het zuidelijke deel van het 
huidige Zuid-Holland. Het kwartier was weinig 
meer dan een 'wingewest' van Dordrecht: de 
dorpen moesten accijnzen en andere belastingen 
aan die stad betalen en waren verplicht om daar 
hun bier te kopen en hun producten te 
verhandelen. Tot het kwartier behoorden de stad 
Synte Geertruidenberghe en ongeveer 40 
dorpen, waarvan ruim de helft in het zuiden en 
westen van de Alblasserwaard. (Daaronder wél 
'Streefkerck', maar niet 'Liesvelt'.) De juridische 
strijd duurde, met wisselend succes voor de stad  

 aantallen haardsteden en de aantallen communi-
canten, zullen in het algemeen betrouwbaar zijn, 
maar opgaven van de vermogenssituatie zullen, 
ondanks de beschreven procedure, vaker aan de 
lage kant zijn dan aan de hoge kant zijn. Voor de 
informatie van 1514 zijn mogelijk de gevolgen 
van de invallen en rooftochten van 'de 
Gelderschen' hier en daar sterk aangezet om een 
vermindering van belasting te verkrijgen.  
 
Streefkerck 
In 1514 moest elk dorp de hierna volgende zes 
vragen beantwoorden. Steden beantwoordden 
eveneens zes vragen. Daarvan komen er vier 
overeen met de eerste drie vragen aan de dorpen. 
De overige twee weken af: de rekeningen van de 
stad moesten overlegd worden en er moest zo 
nauwkeurig mogelijk inzicht gegeven worden in 

Dordrecht, tot diep in de zestiende 
eeuw en had als bijkomend gevolg 
dat Dordrecht en Zuyt-hollant, dus 
ook Streefkerck, in de Enqueeste 
ontbreken en in de Informatie 
helemaal achteraan staan. 
 

Procedure en betrouwbaarheid  
Het is mooi, dat de Informatie ons 
zoveel gegevens verschaft, maar in 
hoeverre zijn die betrouwbaar? Het is 
te verwachten dat steden en dorpen 
er naar streefden om de situatie zo 
ongunstig mogelijk voor te stellen, 
want: hoe slechter de vermogens-
situatie van de gemeente, hoe minder 
belasting opgebracht hoefde te  

 

 
 

Het enige bewaard gebleven 
handschrift van de Informacie 
van 1514 

vermogen en rijkdom van de 
steden zelf en van renteniers en 
andere particulieren in de stad.  
Voor het dorp Streefkerk levert 
de Informatie het volgende op. 
(In hedendaags Nederlands; 
voor de originele tekst: zie de 
bronvermelding) 
 

Dns. [Dominus = Heer] Petrus 
Godefridi de Bocxstel, pastoor, 
50 jaar oud, Gijsbrecht 
Adriaenszoon, schout, 43 jaar 
oud, Claes Reynerszoon,  72 
jaar oud, Adriaen Jacobszoon, 
47 jaar oud, gezworenen, Pieter 
Janszoon,  47 jaar oud , en  

worden. Als bijvoorbeeld de inwoners van een 
gewest na een (natuur-) ramp of oorlog 
aandrongen op een nieuwe, gunstiger, 
verponding hadden zij er belang bij om, tijdens 
de informatie voor die nieuwe verponding, de 
gevolgen van de ramp of oorlog te overdrijven. 
De gekozen procedure moest er voor zorgen, dat 
dit soort kleuringen van de werkelijkheid tot een 
mini-mum beperkt zouden blijven.  
De landsregering belastte een commissie van 
vertrouwde en ervaren staatslieden met de 
informatie. De commissie ondervroeg regenten 
en priesters die moesten getuigen op hun 
priesterwoord of onder ede: "Ghy zweert by God 
ende upte verdoemenisse van uwer zielen, dat 
ghy ons de gerechte waerheyt seggen sult van all 
tguendt dat wy u vragen sullen ...".  
Indien de commissieleden de getuigenissen niet 
vertrouwden, deden zij het onderzoek over en 
pasten zonodig het resultaat aan. Eenvoudig te 
controleren gegevens als de morgentalen, de 

 Dirrick Cornelis, 40jaar oud, ingezetenen van 
Streefkerk, gevraagd naar de inhoud van 
bovengenoemde instructie [= de zes vragen], 
verklaren onder ede het volgende: (ten eerste,) 
Vr.1  Het aantal haardsteden en de toe- of af- 
   name daarvan in de afgelopen tien jaar, 
Antw.1.  [Zij zeggen] dat er in Streefkerk 75  
   haardsteden zijn, zowel klein als groot; 
dat er daarvan 48 zijn verbrand door de 'Gelder-
schen' op de dag van  Sint Jacob [ 25 juli ] in het 
vorige jaar 1513;  dat sommige daarop weer  
'opgetymmert' zijn, de een met een schuurtje de 
ander met een 'boyken' [= schamele woning, 
hut]; en van de genoemde 75 haardsteden is 
bijna een vierde deel arm en niet in staat om 
belasting te betalen.  
Opm.1   In het eerste zinsdeel wordt 'haard- 
   stede' gebruikt in de betekenis van 
'woonstede' ofwel 'huis'. In het zinsdeel: "dat er 
daarvan 48 zijn verbrand … boyken", lijkt er 
letterlijk een vuur- of stookplaats mee bedoeld te 
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zijn. De stenen van de haardstede stonden na de 
brand nog overeind, of werden weer 'opgesta-
peld' en daarna met een houten hok omtimmerd. 
In het laatste zinsdeel heeft 'haardstede' de 
betekenis 'huishouden'.  
In de Gelderse Oorlogen, bestaand uit roof- en 
plundertochten, bestreed Karel van Gelre de 
Bourgondische heersers.  
Vr.2  Idem betreffende het aantal commu- 
   nicanten  
Antw.2 … zegt de pastoor, dat er ongeveer 350 
   (plus of min 8 à 10) communicanten 
zijn;  in de afgelopen tien jaar was daarin niet 
veel verandering; hierin is niet inbegrepen een 
vierde deel van het dorp die [= waarvan de be-
woners] tot de kerk van Ammers, maar juridisch 
en fiscaal tot Streefkerk behoren, dat deel heet 
'den overstock'. 
Opm.2 Communicanten = kerkgangers; de  
   kerk van Rome was nog de enige kerk. 
Drie jaar na de Informatie zou Luther zijn 95 
stellingen openbaar maken.  
 

Vr.3  Een overzicht van de accijnzen die het  
   dorp heft op bier, wijn en andere 
goederen; verder een overzicht van verschuldig-
de of verkochte erf- en lijfrentes met, in het 
laatste geval, een opgave van de besteding van 
de opbrengst, 
Antw.3 … zeggen [zij], dat ze accijns betalen  
   aan 'de vrouwe van Assendelft' als 
Ambachtsvrouwe, te weten [door] de tappers één 
duit per vat; en zij moeten hun bier kopen in 
Dordrecht, niettegenstaande dat ze op een halve 
mijl van Schoonhoven liggen; en ze betalen aan 
Dordrecht drie stuivers [accijns] per vat [bier]. 
Aan renten 'ten tijde van Joncker Frans' aange-
gaan, zijn ze schuldig 8 'Rhijnse guldens' per 
jaar, aflosbaar met de penningen over vijftien 
jaar, maar als ze die renten willen aflossen, dan 
moeten zij ze aflossen voor 7 gouden 'Andries 
guldens', betaling van de penningen van die 
waarde over 15 jaar; alle tot dan betaalde 
penningen zijn in de afkoopsom begrepen[?]  
Opm.3 Ten tijde van Joncker Frans = ten tijde  
   van 'de oorlog van Joncker Frans'.  
De op slot Batenstein in Vianen geboren jonker 
Frans van Brederode was aanvoerder van de 
Hoeken in een laatste opflikkering (vanaf 1482) 
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 1488 
nam hij Rotterdam in, om van daaruit rooftoch-
ten te ondernemen. Hij probeerde omliggende 
plaatsen als Schiedam, Delft, Gouda, Schoon- 
hoven en Dordrecht te veroveren. Tevergeefs, 
maar in de strijd bracht hij Delft en Gouda zo 
veel schade toe, dat de positie van Rotterdam 

 blijvend versterkt werd. In 1490 overleed hij op 
slechts vijfentwintigjarige leeftijd aan verwon-
dingen die hij opliep in van een gevecht bij 
Brouwershaven. Uit de Informatie blijkt, dat 
veel plaatsen, waarschijnlijk om de verdediging 
tegen Jonker Frans te bekostigen, tijdens de 
Jonker Fransenoorlog schulden aangegaan zijn 
in de vorm van eeuwigdurende of aflosbare 
rentes (met land of ander onroerend goed als 
onderpand). Het Streefkerkse antwoord op vraag 
3 is niet helemaal duidelijk, maar lijkt op het 
volgende neer te komen. De jaarlijkse penningen 
(interest) voor de lening bedragen 7 gouden 
'Andries guldens'. Deze gulden is genoemd naar 
de erop afgebeelde apostel Andreas met twee 
gekruiste speren (Andreaskruis). Voor de 
Informatie werd dit omgerekend naar Rijnlandse 
guldens, in waarde overeenkomend met het 
pond. Als deze interpretatie klopt, was de 
Andries gulden ongeveer 14% meer waard, dan 
de Rijnlandse gulden.  
Het aflossen van een rente met de penningen 
over 15 (of 16 jaar), was destijds heel  gebruike-
lijk.  
 

 
Andriesgulden 

Bron: http://www.muntgewichten.com/ 
 

Vr.4  Idem hoe opgelegde belastingen onder  
   de  ingezetenen verdeeld worden, 
Antw.4 … zeggen [zij] dat ze jaarlijks kroon- 
   geld afdragen aan Dordrecht, te weten 
250 kronen van 24 stuiver per stuk, maar dat ze 
dat niet meer kunnen betalen, omdat ze door de 
Gelderse vijanden zijn verbrand en beroofd, dit 
[kroongeld] wordt omgeslagen in een stooter per 
morgen. En [het grondgebied van de gemeente] 
is ongeveer 1300 morgen groot, daarin heeft de 
vrouwe van Assendelft ongeveer 6 hoeven, elke 
hoeve is ongeveer 16 morgen, die betalen [het 
kroongeld] niet, omdat deze landen bezwaard 
zijn met 25 pond voor de bijbehorende dijk. Het 
resterende deel [van de dijklasten], eveneens 25 
pond bedragend, wordt jaarlijks omgeslagen, 
zowel hoofdelijk als op huizen, huisraad, 
havelijk goed [bezit] als koeien, paarden, andere 
beesten en op al hun roerende en onroerende 
goederen, al naar gelang de rijkdom van elk der 
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inwoners als volgt: de rijkste geeft 31/2 'Rhyn-
sche' guldens, daarna 3 Rh. gld. en zo voort tot 
nul. Ze schatten de rijkdom van de rijkste [inge-
zetenen] op 1000 à 1200 schilden. Maar sinds ze 
'verbrand zijn', hebben ze het kroongeld niet 
betaald, en de stad Dordrecht laat ze daarop nog 
ongemoeid, omdat ze [van Dordrecht] wel 
weten, dat ze [van Streefkerk] zo berooid en arm 
zijn, dat ze het kroongeld niet kunnen betalen. 
Opm.4 Het kroongeld ontleent zijn naam aan  
   het feit, dat het betaald werd in kronen. 
Het bestaat uit 'hoofdgeld', een hoofdelijke 
belasting van de ingezetenen, en 'morgengeld' 
(per morgen land) dat de inwoners van Zuyt-
hollant aan Dordrecht moeten betalen.  
'Stooter' was een volksbenaming voor verschil-
lende muntstukken, het is niet bekend welke 
munt er in dit geval mee bedoeld wordt. 
Vr.5  Idem hoeveel land binnen de gemeen- 
   tegrenzen is, hoeveel daarvan eigen-
dom van de gemeente is, hoeveel gebruikt wordt 
door kloosters, andere geestelijken of burgers 
van steden (en in hoeverre die gebruikers bijdra-
gen aan de gemeentelijke lasten), 
Antw.5 … zeggen [zij] dat de inwoners hun  
   inkomen verdienen met het boerenbe-
drijf, zowel 'met de coe' [veeteelt] als met het 
kweken van wat hennep en een beetje haver; 
verder met vissen, vogelvangst [eendenkooien], 
dijkwerk en ander grondwerk. Het ambacht 
[grondgebied van het dorp] is, zoals boven 
vermeld, 1300 morgen, waarvan de vrouwe van 

 Assendeft ongeveer 100 morgen bezit; boven-
dien gaan er nog 262 morgen van af, die toebe-
horen aan Schoonhoven, Liesvelt, het land van 
Brederode, en iets van Dordrecht, het klooster 
op de Donk en andere niet-inwoners; en verder 
nog ongeveer 60 of 70 morgen leengoed die 
toebehoren aan mijn genadige heer de Graaf van 
Nassau, heer van Montfoort, heer van Liesveld, 
heer van Langerak en andere.  
En blijft voor de dorpelingen ongeveer 868 
morgen over, die belast zijn, de een meer dan de 
ander, met, zoals de dorpelingen zelf onder ede 
aangegeven hebben, 620 à 625 schilden per jaar. 
Te vrezen is, dat sommigen nog meer bezwaard 
zijn, dan zij, om geloofwaardig te blijven, 
hebben durven zeggen. Een deel van deze rentes 
is eeuwigdurend, maar de meeste zijn aflosbaar, 
meestal af te lossen met de penningen van 15 of 
16 jaar.  
Vr.6  Hoe zwaar het grondbezit bezwaard is  
   met dijkgeld, sluisgeld en dergelijke; 
zowel in totaal als per morgen.  
Antw.6 … zeggen [zij], dat eenieder die daar  
   land heeft, zijn dijken zelf moet maken 
en dat er wel 200 morgen land is, de 100 morgen 
van de vrouwe van Assendelft meegerekend, die 
ze nog niet voor niets willen hebben met [van-
wege] de dijk. En [ze] zeggen dat ze op geen100 
schilden na kunnen schatten hoeveel de 
onkosten zijn voor het maken van het binnen het 
dorp liggende deel van de dijk.  
En in de afgelopen tien jaren is er per morgen 

 

WIE KENT ZE NOG? (2) 
 

 

Deze foto werd ge-
maakt ter gelegen-
heid van de oplevering 
van het theehuisje 
west, in januari 1989.  
De restauratie werd, 
als leerlingenproject 
uitgevoerd door deze 
vier leerlingen van de 
toenmalige Christe-
lijke LTS in Gouda.  
Leider van het 
project was de leraar 
dhr. Korstanje. 
 

Wie zijn deze vier 
jongens? (Één van hen 
is waarschijnlijk af-
komstig uit Ottoland.) 
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wel 10 stuivers per morgen betaald aan molen-
geld, sluisgeld, weteringen en dergelijke, omdat 
ze 4 molens, 2 sluizen en 9 heulen moeten 
onderhouden. 
 
De zetting van 1515  
De met de Informatie verkregen gegevens wor-
den gebruikt voor de nieuwe 'zetting der Schild-
talen' van 1515. Streefkerk wordt aangeslagen 
voor 150 pond, evenveel als bijvoorbeeld Berg-
ambacht. Maar tegen de zetting ontstaat zoveel 
protest, dat die al snel vervangen wordt door de 
'Settinghe ende Schiltalen' van 1818. De steden 
gaan er op vooruit: Dordrecht gaat van 3360 
pond in 1515 naar 3350 pond in 1518, een verla- 
 

 ging van minder dan een half procent. Maar de 
verlagingen van andere steden zijn steviger: 
Schoonhoven (van 450 naar 420 pond), Gorin-
chem (van 890 naar 820 pond) en Rotterdam 
(van 1825 naar 1536 pond). Daarentegen gaan 
de meeste dorpen in de Alblasserwaard er op 
achteruit. Daaronder is Streefkerk: in 1515 
wordt het dorp aangeslagen voor 150 pond; in 
1518 is het bedrag verhoogd tot 166 pond. 
 Misschien was de lobby van de steden bij de 
landsregering sterker dan die van de dorpen, 
maar waarschijnlijker is het, dat in 1518 minder 
rekening gehouden werd met de door 'de 
Geldersen' veroorzaakte schade. 

Simon Ooms 
 

Bronnen:  
— de door R. Fruin verzorgde en van toelichtingen voorziene uitgaven van de Informacie (1866) en  
 de  Enqueste (1876)  
— Zettingen en omslagen van 1495, 1515 en 1518, (Bijvoegsel bij de hiervoor genoemde uitgaven),  
 E.J. Brill (1877) 
Deze werken zijn alle uitgegeven door de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde en integraal 
beschikbaar op Internet:  
http://socialhistory.org/en/nationalaccounts/bibliografie-enqueste-en-informacie 
http://socialhistory.org/en/nationalaccounts/enqueste-en-informacie 
 

   
 

Twee markante, fotogenieke vroegere inwoners van Groot-Ammers 
door Jan de Bruin 

 

Het Groot-Ammers uit mijn jeugd (jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw) kende enkele 
markante figuren, die opvielen door hun kleding 
of levenswijze. Twee van hen wil ik hier nader 
voor het voetlicht plaatsen, namelijk Gerrit 
Pieter Voorsluijs en Maarten Verheij.  
 
Gerrit Pieter Voorsluijs,  
geboren in 1886,  overleden in 1974, wonende in 
het renteniershuis Graafland 21, naast zijn vroe-
gere boerderij. Aan de ingang van de boerderij 
stond een bord met als opschrift: 
 

  De dood wanneer hij komt, 
  ontziet geen prins of koning. 
  Hij komt zowel aan hof 
  als aan een boerenwoning.   
 

Gerrit Pieter Voorsluijs was een zeer godsdien-
stig man, die tevens veel weggaf aan de armen.        
Bij iedere gelegenheid noemde hij een gepaste 
psalm of Bijbeltekst. Nog steeds bewaar ik een 
briefje, gericht aan mijn vader (die schoenmaker 
was). Voor het briefje had Voorsluijs een 
adreswikkel gebruikt van 'De Waarheidsvriend', 
het orgaan van de Gereformeerde Bond. Hierop 
had hij geschreven:  
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 De Bruin! 
 Gelieve zo mogelijk beide schoenen te  
 maken; de een dun en de andere  
 in het midden een scheurtje.  
 Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

 De genade des Heeren Jezus Christus zij  
 met u!    1 Cor. 16 : 23 
 

In het bijzonder op vrijdagmiddag zag je hem 
geheel zwart gekleed door het dorp fietsen: 
boodschappen doen en bij de armen onder het 
noemen van een Bijbeltekst een klein geld-
bedrag afgeven.  
Na het overlijden van Voorsluijs memoreerde 
dominee Tukker in het weekblad de Zaaijer hem 
als 'de mens Voorsluijs, die nooit een kerkdienst 
miste en zeer aandachtig naar de preek luisterde 
en bovendien veel geld aan de armen gaf '.  
 Vaak kwam hij vrijdagsmiddag bij mijn 
ouders langs om ze een gezegende zondag toe 
wensen. Het antwoord van mijn ouders was 
steeds: "Hetzelfde Voorsluijs, want we hebben 
het allemaal zo hard nodig." 
 
Maarten Verheij,  
geboren in 1885, overleden in 1971, wonende 
Voorstraat 88, was van beroep tuinman. Hij 
kweekte aanvankelijk groenten en fruit op zijn 
akkers en boomgaarden. Deze zijn door de 
gemeente in verband de dorpsuitbreiding 
onteigend. Hierna verkocht hij groenten en fruit 
voor de groenteboeren Donkersloot en van den 
Berg.  
Door weer en wind zag je hem, scheef zittend op 
zijn gammele bakfiets, door het dorp rijden. 
Vaak heel sjofel gekleed en in zijn laatste 
levensjaren met een witte pet op. Toen hij nog 
de tuinderij bezat, presteerde hij het om in april 
nieuwe aardappelen te kweken, terwijl de 
normale tijd daarvoor in juni is. Twee kilo 
hiervan stuurde hij naar koningin Juliana.  
 Voor zijn veertig  jaar agentschap voor de  
zaadhandel Turkenburg, ontving hij een 
koninklijke onderscheiding. Bij het uitreiken van 
deze onderscheiding vermeldde burgemeester 
Brouwers, dat de koningin zijn gift van twee kilo 
nieuwe aardappelen niet vergeten was. Met veel 
trots droeg hij deze onderscheiding. Volgens het 
dorpspraatje was hij bij dominee Westland 
geweest voor een plaats in de hoge bankjes om 
tussen de notabelen te zitten.  
 
Omstreeks zijn zestigste jaar overleed zijn 
vrouw. 'Na stad en land afgereisd te hebben' 
voor een nieuwe vrouw, vond hij er een.  

 Hij had tegen zijn nieuwe vrouw gezegd dat hij 
68 jaar was; in werkelijkheid was hij 72 jaar. 
Ongeveer tien jaar was Maarten met haar 
getrouwd; toen ook zij overleed. Wederom 
probeerde hij om een nieuwe vrouw te vinden, 
maar hij overleed voordat hij daar in slaagde.  
 Hij werd in die periode wel het slachtoffer 
van een misselijke grap. Na het overlijden van 
zijn tweede vrouw ontving hij een brief met de 
mededeling, dat hij op zaterdagmiddag om half 
drie bij de bushalte bij kapper Du Bois met een 
bosje bloemen moest staan: er zou een vrouw uit 
Nieuw-Lekkerland voor hem meekomen.  
Maarten stond te wachten, maar er stapte geen 
vrouw uit de bus. De briefschrijver is nooit 
achterhaald.  
 

 
 

Maarten Verheij, zoals menigeen in Groot-Ammers 
zich hem zal herinneren: beetje scheef op de bakfiets 

zittend en een witte pet. 
 

Naschrift 
Op een dag in het begin van de zestiger jaren 
had mijn vader bezoek van een vertegenwoordi-
ger van een schoenfabriek. Tijdens dit bezoek 
waren beide heren, zowel Voorsluijs als Verheij, 
in de winkel geweest.  
"Wat jammer," zei de vertegenwoordiger, "dat ik 
mijn fototoestel niet bij mij heb. Ik had een paar 
leuke foto’s kunnen schieten!" 
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De Wieg anno 1948 
 

Van mevrouw C.G. Poldervaart - Maat ontvingen we deze wieg met de bijbehorende 
geschiedenis. Naar aanleiding van deze gift schenkt de genealogierubriek aandacht 

aan de stamreeks van de schenkster.  
 

 

Klaas Nico Marinus Maat, geboren 24 mei 1929 
in de Waal bij Langerak, maakte deze wieg eind 
1948 op de zolder van Het Arsenaal, waar zijn 
grootvader Cornelis Looyaard een 
meubelvlechterij had. In de oorlog verzuimde hij 
drie maanden van school in Schoonhoven 
doordat hij difterie kreeg. Hij dacht die drie 
maanden school niet meer in te kunnen halen en 
ging als vijftienjarige jongen werken bij zijn 
Opa Looyaard in de vlechterij, die in die tijd 
ongeveer veertig man personeel in dienst had. 
 Hij leerde het meubelvlechten en kon zo op 
negentienjarige leeftijd als jonge vader een wieg 
voor eigen gebruik vlechten. Door de krapte aan 
materiaal, zo kort na de oorlog, werd de bodem 
van oude bedsteeplanken gemaakt. Februari 
1949 hield de vlechterij op te bestaan en Klaas 
ging toen bij de timmerfabriek van Voormolen 
werken en hij werd een goede timmerman. In 
maart 1949 werd de wieg in gebruik genomen, 
want op 29 maart 1949 werd een dochter 
geboren. Cornelia Gerritje Maat kwam ter 
wereld in het huis van de grootouders in de 
Waal. Bijzonderheid was dat de overgroot-
moeder, ‘vrouw Looyaard’, als baakster een 
begrip in Nieuwpoort en Langerak, op 72-jarige 
leeftijd hielp bij de bevalling.  
 De wieg werd volgens goed gebruik een 
familiewieg voor nog twee dochters: Maria 
Everdina geboren 28 juni 1953 en Nicolette 
Annemarie op 1 juli 1969, gevolgd door de 
kleinkinderen in 1979, 1981, 1982, 1983 en 
1987. Daarna is de wieg ook nog gebruikt door 
de achterkleinkinderen in 2005, 2006 en 2013.  

 

 
  
 
Voor Klaas Maat was de wieg, met een bodem 
van oude bedsteeplanken, een tijdsbeeld van 
‘doen met wat je hebt’. Hij was trots op de drie 
generaties in de wieg; 'vader', 'grootvader' en 
'overgrootvader' waren voor hem eretitels. Hij 
overleed in 2007. 

C.G. Maat 
——·—— 

 

Stamreeks van Corry (Cornelia Gerritje) Maat 
 

(Gegenereerd met Aldfaer 4.2) 
 

I   Adriaen Claes Maat, geboren omstreeks  
  1628,  landbouwer, † vóór 19 maart 1700. 
Trouwt 1e omstr. 1655 met Crijntje Cornelisdr 
Compeer, geboren Langerak omstreeks 1622, 
overleden omstreeks 1680, dochter van 
Cornelis Cornelisse (Compeer) en Aegje 
Teunisdr Boon en weduwe van Joost Thonisse 
van der Zijde.  
Trouwt 2e in Langerak op 2 juli 1683 Geertje 
Bastiaanse, geboren in Langerak, overleden 
omstreeks 1685, weduwe van Claas Ariesen. 

 Uit het eerste huwelijk: 
II  Claas Arienssen Maat, geboren 
  omstreeks 1670, woont op Langestein 
onder Langerak, burger in Nieuwpoort, overleden 
in Langerak vóór 4 mei 1769.  
Trouwt in Langerak op 21 juni 1702 Geertje 
Theunisse Vink, geboren in Langerak omstreeks 
1674, overleden in Nieuwpoort vóór 1769, 
dochter van Tonis Claas Adriaans Maat en 
Maritje Teunis Corsse Smit en weduwe van 
Gerrit Franse van Nieuwpoort. 
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III  Aart Klaasse Maat, geboren in  
  Langerak, gedoopt te Langerak op 11 
maart 1714, overleden aldaar, begraven in 
Langerak (in de kerk) op 8 december 1791. 
Trouwt in Langerak op 4 juni 1741 Petertje 
Aartse Rietveld, geboren in Langerak, gedoopt 
te  Langerak op 11 juni 1721, overleden 
aldaar na 1789, dochter van Aart Claassen en 
Lijsbeth Ariensen. 
 
IV  Klaas Aartsz Maat, gedoopt in  
  Langerak op 1 oktober 1747, bouwman, 
landbouwer, overleden te Langerak op 5 maart 
1816.  
Trouwt in Langerak op 10 november 
1776 Susanna Aartse Rietveld, geboren in  
Langerak, gedoopt te Langerak op 15 april 
1753, overleden aldaar op 27 juli 1811, dochter 
van Aart Ariensz en Dirkje van der Pijl. 
 
V   Pieter Maat, geboren in Langerak, 
  gedoopt te Langerak op 15 november 
1778, bouwman, boer, overleden in 
Langerak op 10 november 1858. 
Trouwt te Langerak op 9 februari 1810 Mijntje 
Labee, geboren in Langerak, gedoopt te  
Langerak op 29 september 1792, overleden  
aldaar op 19 september 1842, dochter van 
Jacobus en Ariaantje de Haan. 
 
VI  Aart Maat, geboren in Langerak op  
  22 juli 1822, bouwman, overleden te 
Groot-Ammers op 14 december 1910. 

 Trouwt te Groot-Ammers op 24 mei 1845 Kaatje 
Kok, geboren in Gelkenes onder Groot-
Ammers op 6 april 1824, overleden te 
Langerak op 27 januari 1900, dochter van Willem 
en Lijsje Straver.  
 
VII  Klaas Maat, geboren in Langerak op  
  8 oktober 1866, koopman, overleden in 
Langerak op 23 mei 1923. 
Trouwt te Langerak op 5 november 1891 Maria 
Maat, geboren Langerak op 25 april 1866, 
overleden aldaar op 12 maart 1929, dochter van 
Klaas en Teuntje Verwolf. 
 
VIII  Klaas Maat, geboren in Langerak op 
  22 augustus 1893, koopman, overleden te 
Gorinchem op 19 december 1984, begraven in 
Langerak op 24 december 1984. 
Trouwt in Langerak op 2 juni 1927 Cornelia 
Gerritje Looijaard, geboren te Rhenen op 23 
april 1906, overleden op 11 oktober 1961, 
dochter van Cornelis en Everdina Hendrika van 
Eijkel-Brouwer. 
 
IX.  Klaas Nico Marinus (Klaas) Maat,  
  geboren in Langerak op 24 mei 1929, 
overleden op 6 april 2007, begraven aldaar op 12 
april 2007.  
Trouwt Maaike Heijkoop. 
 
X   Corry (Cornelia Gerritje) Maat, geboren 
  op 29 maart 1949.  
Trouwt Dick Poldervaart. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals Klaas Maat hier is 
afgebeeld, was hij een 

bekende verschijning in 
Langerak 

 
(Advertentie in  

'Het Kontakt' van  
19 mei 2004) 

 

 
Een complete genealogie van Adriaen Claes Maat is voor belangstellenden beschikbaar. 
Het is voldoende om een  mailtje te sturen naar:  genealogie@histkringnieuwpoort.nl 
Ook voor uitgebreidere informatie over andere families kunt u op dit mailadres terecht. 

                         Margreet Budding 
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        VERENIGINGSNIEUWS  
 
               

 

Verslag ledenreis Leerdam op 25 september 2013 
door Matzy van Harten 

 

Vanuit de diverse plaatsen vertrokken we met 
eigen vervoer naar Leerdam. Achttien personen 
hadden zich voor deze dag opgegeven. 
 ’s Morgens stond een bezoek aan het Staten-
bijbelmuseum Leerdam op het programma. Bij 
binnenkomst kregen we eerst tien minuten de 
tijd om de uitgebreide collectie te verkennen. Op 
de planken aan de wanden, in de vitrines, waar 
we ook keken, waren bijbels uitgestald. De een 
nog mooier geïllustreerd dan de ander. Oude en 
relatief nieuwe bijbels, katholieke en tweetalige 
bijbels, Keltische manuscripten en een 
Afrikaanse bijbel. In totaal ruim vierhonderd!  
 Wim van ’t Zelfde verzorgde een anderhalf 
uur durende presentatie, die werd onderbroken 
voor een koffiepauze. De presentatie leidde ons 
door de geschiedenis van de bijbel, die –het zal 
u niet verbazen- voor een groot gedeelte gelijk 
loopt met onze vaderlandse geschiedenis. Door 
middel van vragen werden we bij het verhaal 
betrokken en als groep wisten we toch heel wat 
vragen goed te beantwoorden.  
De lunch werd genuttigd in 'De Prikkelinge'. Na 
een aperitief nam Joke van Leeuwen het woord 
om de familie Pott te feliciteren met hun vijftig-
jarig huwelijksjubileum. Zij kregen namens de 
vereniging een bloemetje overhandigd.  
 

 
 

Na de lunch vertrokken we naar het Glas-
museum Leerdam. Daar stond een gids op ons te 
wachten, die ons in anderhalf uur door het 
museum leidde. In de gangen tussen de twee 
gebouwen zijn stukken uit het depot opgesteld. 
Deze stukken vertegenwoordigen alle perioden  

 en stijlen van de glazen voorwerpen die in de 
glasfabriek en in de glasblazerij gemaakt zijn: 
onder de bevlogen leiding van directeur Cochius 
hebben architecten en kunstenaars als Berlage en 
Lanooij serviezen en objecten ontworpen die in 
de glasfabriek gemaakt werden. Nog altijd heeft 
de glasfabriek Leerdam een naam hoog te 
houden als het gaat om bijzondere glasontwer-
pen; we denken daarbij ook aan de 'Kronings-
vaasjes' die recentelijk ter gelegenheid van de 
kroning van Koning Willem Alexander in 
gelimiteerde oplage gemaakt zijn.  

 

 
 

In de tentoonstellingsruimte waren glazen 
kunstvoorwerpen te zien van Brigitte Kleyn-
Altenburger. Vijftig jaar geleden kwam zij 
vanuit Oostenrijk naar Nederland, waar zij de 
Leerdamse glaskunst verrijkt met haar bijzon-
dere genre. In de overzichtstentoonstelling zagen 
wij zowel haar levendige en aansprekende 
(ontwerp-) tekeningen als haar glaswerk.  
 Op de bovenverdieping stonden kunstwerken 
van Caroline Prisse uitgestald: Caroline Prisse 
maakte met glasblazer Cees Laan een labora-
toriuminstallatie van een groep exsiccatorpotten 
(bedoeld om stoffen vochtvrij te bewaren) waar-
uit een bos van glazen bramenstruiken groeit. 
 Na de rondleiding hebben we nog een drank-
je gedronken dat ons door het echtpaar Pott werd 
aangeboden. Bezoekers die het 'Glazen Labyrint' 
in de tuin nog wilden zien, konden dat nog doen 
vóór we met de auto’s weer huiswaarts reden.  
 Al met al was het een gezellige en 
afwisselende dag en voor herhaling vatbaar! 
 

(Op de volgende bladzijde een kleine foto-impressie 
van deze ledenreis.) 
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AANWINSTEN 
Helaas bevatte de vorige By Clockgeluy een onjuist lijstje van de giften die in de eerste helft van 2013 
aan het museum zijn geschonken. Daarom plaatsen we nu een lijstje met giften over het hele jaar 2013.  

Hartelijk dank aan alle gevers voor de geschonken voorwerpen!  
 

Jos Hummelink: pasteltekening van Janna Slob 
fam. van Hof:  trouwkostuum W.A. van Hof 
mw. Slob - de Vrij: drie witte schortjes, sjaal,  
   herenhoed, hoge hoed in doos, bordje  
   Juliana/Bernard 
J. v.d. Berg:  beker 25 jarig regeringsjubileum  
   Koningin Wilhelmina 
N. Prins - Romijn:  nachthemden, schortezakken,  
   drie sluitlakens 
T. v.d. Ham:  turftang 
W. Kranendonk: loop der bevolking Streefkerk 
J. van Beuzekom:  archief Hervormde Knapen- 
   vereniging Nieuwpoort, Historische  
   Stedenatlas, Herinneringsalbum van de  
   Groote Watersnood jan. 1916 
fam. Uittenbogerd:  Sinterklaaspak Midden- 
   stand Groot-Ammers, sokophouders,  
   orgelpijp Hervormde Kerk Nieuw- 
   poort, blikjes vet 
mw. Slob - Stigter: twee pakjes dubbelzijdige  
   schuurblaadjes 
fam. Ponsen: elektr. kachel uit de vijftiger jaren 
 

 mw. de Vaal - Monteban:  schilderij Stadhuis  
   Nieuwpoort door Albert Wieringa 
fam. Maat: rieten wieg uit 1948  
   (zie hierover de genealogierubriek) 
P. v.d. Giessen: ingebonden kranten 
A. Brandwijk:  stenen kruiken 
Adriana Gorzeman - Monteban:  spaarpotje,  
   merklappen, bijbeltje, doos met dia’s  
Heiltje Brandwijk:   EHBO kist, prikslee,  
   timmermansgereedschap in kist,  
   schaatsen 
P. Ros:  rouw- trouw en geboortekaartjes,  
   knikkers van klei, boekwerkjes, boek  
   van K. Norel, plus diverse andere  
   zaken 
mw. Ouwerkerk - v.d. Vlist: schilderijtjes van  
   van Os van de Abeelen 
H. de Graaf:  foto’s en diverse stukken van  
   politieman Wim Ooms, papieren  
   G.Vonk 
Siem de Zeeuw:  fles wijn fa. B. Borsje 
P.Kortleve:    ingelijste groepsfoto 
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Rijksmuseum Amsterdam op 12 februari 2014 
 

 

Op het moment van 
schrijven (16 december 
2013) hebben 61 deel-
nemers zich aangemeld 
voor de busreis naar het 
Rijksmuseum in Amster-
dam.  
 
We vertrekken om 09.00 
uur vanaf Hoogstraat 53 te 
Nieuwpoort, waar we rond 
10.00 uur hopen aan te 
komen.  

Velen hebben een entreeticket en/of rondleiding besteld. Buiten de geboekte rondleidingen 
(die u vooraf moest reserveren) is iedereen vrij om te gaan en te staan wat hij/zij wil. Er is het 
Museumcafé waar gegeten en gedronken kan worden, maar dit is niet vanuit HKN geregeld. 
In de bus zal bekend gemaakt worden vanaf welke plek en hoe laat de bus weer teruggaat. 
Zorg dat u op tijd op de afgesproken plek staat. Wij wensen u een aangename reis en een 
interessant verblijf in het Rijksmuseum! 
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Uitgaven Historische Kring Nieuwpoort (Cadeautips!) 
 
 

‘De Stede Nieupoort 1’ 
 

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

Prijs € 6,80 + € 2,20 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 2’ 
 

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

Prijs € 8,90 + € 2,20 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 3’ 
 

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

Prijs € 11,15 + € 2,20 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 4’ 
 

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

Prijs € 11,35 + € 2,20 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 5’ 
 

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

Prijs € 12,50 + € 3,00 porto 
 

 

‘De Stede Nieupoort 7’ 
 

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

Prijs € 17,95 + € 3,00 porto 
 

 

Jubileumuitgave 
 

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

Prijs € 6,50 + € 2,20 porto 
 

 

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


