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Van de redactie 
 

Hartelijk dank aan ieder die een bijdrage lever-
de voor deze dikke By Clockgeluy, er is zelfs al 
wat materiaal voor het nummer van februari 
2015! Hopelijk vindt iedereen in dit blad wel 
iets van zijn of haar gading.  
Misschien is het aardig om te vermelden dat 
Willem-Jan den Hartog, de dichter van 'De Stede 

 Nieuwpoort' (blz. 28), tevens de maker is van de 
maquette in Museum Het Stadhuis. Dat verklaart 
mogelijk het vogelperspectief, waarmee hij 
Nieuwpoort in het gedicht bezingt. In het 
februarinummer komen we hier op terug.  
We zullen dan eveneens stil staan bij het 
overlijden van Aart Brandwijk. 

 
 
 

 

Een van onze vrijwilligers van het eerste uur, Aart Brandwijk, is op 23 augustus jl. na 
een langdurig ziek zijn overleden. Aart heeft zijn medewerking verleend aan de 
werkgroep genealogie en later heeft hij heel wat foto’s in het fotobase programma 
gezet. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. 
 

Het bestuur van de Historische Kring Nieuwpoort 
 

 

Van de voorzitter 
 

Het jaar is al weer eind op dreef en dat geldt ook 
voor onze tentoonstellingen. Op 5 april gingen 
we van start met de viering van 200 jaar 
koninkrijk, Nieuwpoort en de Oranjes. Daarna 
hebben we aandacht gegeven aan de Heeren van 
Liesvelt en Langherack en hun Kastelen. We 
zijn erg tevreden over hetgeen we u konden 
laten zien. De opening van de tentoonstelling 
200 jaar Koninkrijk werd verricht door 
wethouder Boenders, die een waar college over 
de Grondwet hield, heel leerzaam. 
De tentoonstelling over de Heeren van Liesvelt 
en Langherack werd geopend door Dick Kanters 
van het Waterschap met een interessante lezing 
over de 'hensbeker', die al eeuwenlang een 
belangrijke rol speelt bij de installatie van een 
nieuw waterschapsbestuur. De aanwezigen wer-
den door Dick Kanters uitgenodigd voor een 
bezoek aan het Waterschapshuis in Kinderdijk 
om de collectie te komen bekijken.  
Op dit moment kunt u genieten van de 
tentoonstelling Terug naar je Schooltijd. Deze 
tentoonstelling is gekoppeld aan de reünie voor 
oud-leerlingen van de openbare scholen uit 
Nieuwpoort en Langerak op 6 september. Veel 
leermiddelen van vroeger en een groot aantal 
schoolfoto’s zijn te zien. De foto’s zijn ook te 
bestellen. 
  September is trouwens een drukke maand 
voor het museum. Op 13, 14, 20 en 21 septem-
ber doen we mee met de kunstroute langs de 
Lek. In het museum laten drie kunstenaars hun 
werk zien. Zij zijn daarbij zelf aanwezig.  
Op 27 september heeft de stichting Groene Hart 
in het kader van de Prinsenmaand een concert 
georganiseerd in het museum.  

 Annelies Prins, sopraan, brengt met medewer-
king van het Prinsenkwartet diverse liederen ten 
gehore van Pergolesi, Gaccini, Händel e.a. 
Aanvang: 15.00 uur. Voorafgaand is er een 
rondleiding door Nieuwpoort vanaf 13.30 uur. 
Kaarten zijn te verkrijgen via het museum, of via 
www.prinsenmaand.nl  
  Rond kaarsjesavond laat mevrouw Hans v.d. 
Heuvel haar poppenkamers zien in de Waag. 
Verdere informatie hierover leest u in december 
in Het Kontakt. 
We hebben dit jaar nog twee activiteiten voor u 
in het verschiet: op 29 oktober een ledenreisje 
naar Het Mauritshuis (zie de aparte uitnodiging 
met antwoordstrook).  
Op 27 november een lezing over De Raad van 
Beroerten door Sander Wassing, historicus. 
Locatie: museum Het Stadhuis. Aanvang: 20.00 
uur, inloop 19.30 uur met koffie en thee. 
  In de periode 1567-1572 waren meer dan 
honderd commissarissen namens Alva’s Raad 
van Beroerten actief in stede en dorpen in de 
Nederlanden. Zij onderzochten de misdaden 
tegen de geestelijkheid, alsmede wie verant-
woordelijk waren voor de Beeldenstorm in 1566. 
Ook Nieuwpoort is bezocht (verslag 1571). De 
verslagen bevatten een schat aan gegevens over 
het zestiende-eeuwse Nieuwpoort. 
   De actie ‘Steuntje in de Rug’ van Rabobank 
Alblasserwaard  Noord  en  Oost  heeft voor ons  
€ 327,36 opgebracht. Alle leden die hun stem 
hebben uitgebracht op de Historische Kring 
Nieuwpoort, willen wij bedanken. We zullen een 
goede bestemming voor het bedrag vinden! 
 

Joke van Leeuwen 
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DE WINKEL VAN BAPPIE 
Bijna een eeuw geschiedenis 

door C.J. Schep 
 
 

Voor Nieuwpoort en omgeving is 'de winkel van Bappie', of zelfs 'de winkel van Bappies' een 
begrip dat direct herkenning oproept. In een gesprek met Peter Kersbergen en zijn vrouw 
Bertie blikken we terug naar de historie van deze winkel tot aan het ontstaan in 1916. Het 
begin was het gevolg van een tragisch feit, een situatie die in die tijd wel vaker voor kwam.  
 

Klaas Rietveld 
Klaas Rietveld, geboren in Meerkerk op nieuw-
jaarsdag 1885, trouwde in 1909 in Nieuwpoort 
met Cornelia (Kee) Slob. Kee kwam uit een 
'Poorts' gezin met twaalf kinderen, zes jongens 
en zes meisjes. Hannes Slob was een broer van 
Kee. Hij boerde op de boerderij Nieuwpoortse-
weg 4. Later woonde daar zijn dochter Janna 
Slob en nu is het de woonboerderij van Bart v.d. 
Poel. In zijn jonge jaren ging Peter Kersbergen 
vaak helpen op de boerderij van 'ome Hannes'.  
Klaas Rietveld overleed vrij plotseling op dertig-
jarige leeftijd aan een longontsteking en hij liet 
een weduwe met twee jonge kinderen na: Dirk  

 
Peter Kersbergen op de boerderij bij zijn oom Hannes 

Slob tussen de koeien 
en Barbera (Bappie). 
Klaas, een ijverige werker, pakte van alles aan 
om inkomsten te verwerven. Hij was werkman, 
koopman, bouwman, verhuizer en koetsier. 
Maar met zijn overlijden op 22 november 1915 
vielen alle inkomsten weg. Om toch enige 
verdiensten te verwerven, begon Kee begin 1916 
met een klein kruidenierswinkeltje aan huis. Zo 
ontstond dit familiebedrijf.  
 
Drie generaties. 
Kee Rietveld-Slob bleek achteraf een goede keu-
ze gemaakt te hebben. Stap voor stap breidde het 
assortiment zich uit met rookwaren, zoals tabak, 

 sigaren, sigaretten en verder snoepgoed, schil-
derswaren, verf, behang, witsel en plaksel, maar 
ook borstels, bezems, zeemleer, groene en gele 
zeep et cetera. Ze kon er van lieverlede goed 
mee in haar levensonderhoud voorzien. 
Haar twee kinderen groeiden op met de winkel 
van moeder, trouwden allebei en gingen elk een 
zelfstandig eigen bestaan opbouwen.  
Dirk werd boer op een pachtboerderij in Lange-
rak, Lekdijk 105. Bappie trouwde op 28 maart 
1940 met Jan Kersbergen en ging in Hoornaar 
wonen. Jan was in 1912 geboren in Leerbroek en 
kwam uit een veehandelarenfamilie.  
Vermoedelijk is zijn voorgeslacht verbonden ge- 

 

 
 

Oma Kee, een neef Rietveld en moeder Bappie met de kleine Peter 

weest met het vroegere Kersberg-
seveer langs de Lek in Achthoven, 
Lexmond. Jan Kersbergen 'zat' in 
de varkenshandel, evenals zijn 
neven in Groot-Ammers, Tienho-
ven en Nieuwpoort. Maar als hij 
handel zag in andere producten, 
dan combineerde hij dat met zijn 
veehandel, want hij bezocht tóch 
zijn klanten. Soms verhandelde 
hij ook auto's, kocht goedkoop 
balk- en kistenhout op, afkomstig 
uit de zeeschepen in de havens 
van Rotterdam en Amsterdam, om 
dat dan onder de boeren weer uit 
te venten met winst. Hun enige 
zoon Peter is op 14 juni 1942 in 
Hoornaar geboren.  
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Moeder Kee Rietveld overleed op eenenzeventig 
jarige leeftijd, 15 juni 1955. Bappie besloot na 
het overlijden van haar moeder met haar gezin 
naar Nieuwpoort te verhuizen en de winkel van 
moeder voort te zetten. Haar man Jan 
Kersbergen ging verder met zijn veehandel, 
maar combineerde dat steeds meer met de 
verkoop van touwwerk en landbouwgereed-
schappen, afkomstig uit de winkelvoorraad van 
zijn vrouw. 
Helaas is Jan Kersbergen in de herfst van 1963 
ongeneeslijk ziek geworden; hij overleed op 25 
maart 1964. Zijn zoon Peter, die in militaire 
dienst was, kreeg vrijstelling om thuis de open-
gevallen plek in te nemen. De derde generatie 
trad aan.  
 

Peter Kersbergen  
Peter bracht zijn jeugdjaren in Hoornaar door. 
Daar volgde hij het onderwijs op de lagere 
school. Bij de verhuizing naar Nieuwpoort was 
hij bijna van school af, dus is er in Nieuwpoort 
niet veel meer van gekomen. 
 

      
Peter als kleuter 

 

Als schooljongen trok hem de handel al; hij 
kocht en verkocht konijnen en ander kleinvee. 
Soms met winst, maar ook wel eens met verlies, 
een leerzame praktische opleiding in de handel. 
Hij bleef er mee doorgaan, ook toen hij in 1955 
naar de ULO in Schoonhoven ging, al is die 
ULO opleiding geen succes geworden. Peter had 
maar voor één vak echt belangstelling, dat was 
rekenen. Voor zijn handel wel handig om dat 
goed te beheersen, de rest was in zijn beleving 
maar onnodige ballast. Dat bleek ook uit zijn 
rapportcijfers, die bleven ruim onder het 
gemiddelde steken. Hij zat daar niet op de goede  

 plek. Na negen maanden schoolbezoek in 
Schoonhoven verliet hij definitief de schoolklas 
en koos hij er voor om op zijn veertiende jaar te 
gaan werken en geld te verdienen. Bakker Slob 
in Hoornaar, die hem goed kende, kon Peter wel 
als bakkersknecht gebruiken.  
Op maandagochtend vertrok hij uit Nieuwpoort 
om er pas op zaterdagavond weer terug te ko-
men. Zes dagen van huis, met kost en inwoning 
bij het bakkersgezin intern ondergebracht.  
's Morgens vroeg uit bed, soms om drie of vier 
uur, eerst deeg klaar maken, dan brood bakken 
en daarna het brood aan huis bij de klanten be-
zorgen.  
  

     
Bakkersknecht Peter in Hoornaar 
 

In de vrijdagnacht moest hij vaak doorwerken 
als er een drukke zaterdag op volgde. Maar daar 
deed Peter niet moeilijk over, hij was van huis 
uit wel wat gewend. Schoolgaan was veel erger 
en benauwder met minder afwisseling!  
 

Jagen 
Al jong ging Peter mee met zijn vader op drijf-
jacht in de polder. Maar in loondienst moest hij 
daar vrij voor vragen. Omdat het bakkerswerk 
altijd voorging kon hij op woensdag, dat was de 
rustigste dag, er vrij voor krijgen als eerst al het 
bakkerswerk was gedaan. Dan begon hij 's 
nachts om twee uur met kneden en bakken en 
daarna ging hij bij de klanten bezorgen. Vroeg in 
de morgen stond hij vaak voor een gesloten deur 
bij de klanten. Dan werd de gebruikelijke bestel-
ling in een afsluitbare pan of emmer afgeleverd 
naast de buitendeur ter beveiliging tegen 
loslopende honden of katten. 
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Peter zorgde er wel voor om tegen acht uur klaar 
te zijn, want om half negen startte de drijfjacht. 
Zwerven door de polders, dat was een 
vrijheidsfeest! Letten op sporen en geluiden van 
hazen en vogels. Er gelden bij de jacht strikte 
regels, die elke deelnemer dient te kennen en  

 voor de groter wordende kinderen van Peter, die 
in 1965 getrouwd was met Bertie Slob uit Hoog-
blokland. Maar het bijhouden van de 
winkelboekhouding bleef Bappie volhouden tot 
haar negentigste jaar. Op 23 mei 2008 is ze, 
vierennegentig jaar oud, overleden.  

verplicht moet toepassen, 
anders kan je wel naar huis 
gaan. Met vuurwapens 
omgaan is niet zonder risico, 
dat geldt ook voor de 
deelnemende drijvers. 
 

Militaire dienst 
De verplichte opkomst voor 
militaire dienst in 1961 
betekende het einde van zijn 
bakkersloopbaan. Peter 
moest, na goedgekeurd te 
zijn, zich melden bij de 
Marine in Hilversum. Daarna 
is hij doorgestroomd naar 
Den Helder, waar hij een 
verdere opleiding kreeg om  

 

 
Vader Jan en zoon Peter Kersbergen met een marktkraam op de Fokveedag in 

Hoornaar, begin  zestiger jaren. 

in 1962 naar Nieuw-Guinea uitgezonden te 
worden. Achteraf bleek dat één van de laatste 
uitzendingen vanaf 1950 van Nederlandse 
militairen naar dat gebied te zijn. Vrij snel 
daarna is Nieuw-Guinea overgegaan naar 
Indonesië, het heet nu West Papoea. Vlak voor 
zijn vertrek kreeg Peter tijdelijk ontheffing om 
bakker Slob, die door ziekte was geveld, te 
vervangen, om zo de broodvoorziening van het 
dorp veilig te stellen.  Daarna ging hij weer 
terug naar Den Helder, maar intussen waren de 
verschepingen van militairen gestaakt.  
Overigens verdiende het wel goed bij de Marine, 
veertig gulden per week, daar kwam lang niet 
iedereen mee thuis in die tijd! Toch heeft Peter 
zijn dienst niet helemaal af kunnen maken. In de 
herfst van 1963 werd vader Jan Kersbergen 
ongeneeslijk ziek. Opnieuw een reden om met 
verlof vervroegd uit militaire dienst te komen, 
om het werk van zijn vader over te nemen.  
Op 25 maart 1964 is Jan Kersbergen overleden.  
 
De winkel van Bappie 
Peter ging samen met zijn moeder verder met 
het familiebedrijf, de winkel van Bappie. Ze zijn 
rond 1970 gestopt met de verkoop van krui-
denierswaren, maar ze breidden wel het 
assortiment uit van huishoudelijke- en luxe- 
artikelen, speelgoed en dergelijke.  
Moeder Bappie heeft dat lang volgehouden, tot 
haar vierentachtigste jaar. Intussen was ze al wel 
verhuisd naar de Vijverhof om ruimte te maken  

 Handel 
Peter 'ging de weg op' met een ruime keuze aan 
landbouwgereedschap, kruiwagens, voerbakken, 
bestrijdingsmiddelen en hulpmiddelen voor 
loonbedrijven, zoals touwrollen voor hooipersen 
en later plastic voor graskuilen en het wikkelen 
van geperste grasrollen. Daarbij deed hij in de 
vroege morgen en in de namiddag, tijdens de 
melktijden, ook nog melkcontrole-metingen bij 
melkveehouders.  
De handel breidde zich uit naar de gehele 
Alblasserwaard en een deel van de 
Vijfheerenlanden. Maar hij liep niet alleen langs 
de weg, er waren ook concurrenten/collega's die 
zijn handelspad kruisten. Het bleef een 
zoektocht om nieuwe producten aan te bieden en 
daar afzetkanalen voor te vinden, die winstge-
vend waren. Eén van die verkoopuitbreidingen 
was het verwerven van een vaste plaats op de 
wekelijkse veemarkten. Wanneer er een 
standplaats door ziekte of ouderdom vrijkwam, 
was  het de kunst om er snel bij te zijn om voor 
een toewijzing in aanmerking te komen. Je mag 
niet zomaar op een veemarktplaats gaan staan. 
Zowel veehandelaren als marktkooplieden blij-
ven lang volhouden, er geldt geen maximum 
leeftijd. Vaak  tot  aan  hun overlijden  gaan ze 
door, 'ze sterven in het harnas'. Het is voor hen 
een wijze van leven, die ze niet kunnen loslaten. 
 Vooral na 2000 is het aantal veemarkten sterk 
ingekrompen. Mede tengevolge van de mond-
en-klauwzweerepidemie en de varkenspest zijn 
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de rundvee- en varkensmarkten vrijwel verdwe-
nen. Overgebleven zijn de paarden- en schapen-
markten. Daar gaat Peter wekelijks naar toe, 
maar net als vroeger bij de bakker, moet je er 
wel vroeg voor uit je bed komen. Op maandag-
morgen om vijf uur staat hij al met zijn 
uitgestalde artikelen op de paardenmarkt in 
Bunnik, vervolgens kom je hem om zeven uur 
weer tegen in Barneveld op de markt en dan 
donderdag opnieuw naar Bunnik voor de 
schapenmarkt. 
Verder van huis, als hij er tijd voor heeft, biedt 
hij zijn waren aan op de paardenmarkt van 
Wanrooy, gelegen ten oosten van Uden in de 
Noord-Brabantse Peel. Op die markt is de taal 
wel eens een probleem, er lopen daar onder meer  

 Peter er de kans voor kreeg, deed hij het stiekem 
zo nu en dan toch wel. Als je alleen maar drijver 
mag zijn en met aangeschoten eenden en hazen 
moet sjouwen, jeuken de vingers wel om zelf 
ook eens een schot te lossen!  
 Na het overlijden van zijn vader in 1964, kreeg 
Peter de jachtakte op zijn naam, toen nog zonder 
examen. Elk jaar moet dat opnieuw aangevraagd 
worden. Toen bij het gemeentehuis, nu is daar 
een apart bureau voor in Papendrecht en moet er 
jaarlijks een uitgebreide vragenlijst ingevuld 
worden. Vanaf 1978 is voor nieuw ingeschreve-
nen het volgen van een cursus en het slagen voor 
het examen verplicht. Er zijn strenge regels voor 
wapenbezit: wapens en munitie dienen geschei-
den in een afsluitbare kluis bewaard te worden.  

ook Duitse, Belgische en 
Franse handelaren rond. 
Maar als het over geld en 
handel gaat begrijpt men 
elkaar al gauw. De 
veranderingen blijven door-
gaan, ook in Nieuwpoort en 
Ommelanden.  
Intussen zijn Peter en zijn 
vrouw de zeventig gepas-
seerd. Waarom zou je ophou-
den? Als je 'in de handel zit' 
kan je toch niet stil op je 
stoel blijven zitten. Er geldt 
voor handel geen ondergrens 
om te beginnen, maar ook 
geen bovengrens om er mee 
te stoppen. Volhouden tot de 
zaak honderd jaar bestaat is 
maar een kwestie van nog 
een paar jaar doorgaan met 
de winkel en de handel! 

 
 

 
 

De winkel van Bappie 

Gebruik voor eigen verdedi-
ging is verboden, naleving 
ervan wordt regelmatig door 
de Politie gecontroleerd. 

 
De jachtcombinatie  
Vaak verleende Peter hulp-
diensten aan Aart Baardwijk 
uit Nieuwpoort, die deelne-
mer was van de jacht-
combinatie in de Langerakse 
polder. Veel trok hij op met 
de jachtopzichter Niek van 
Zessen. Eendennestkooien 
uitzetten in de polder of 
schuilhutten dan wel schotten 
plaatsen om op de eendentrek 
te jagen. Iedere dinsdag- en 
donderdagavond in de herfst 
trokken de jagers er op af, 
daarna nog wat napraten in 
het onderhuis van café Lek- 

 
Volbloed jager 
Als je met jagersbloed geboren wordt, is het net 
als met de handel: dat raak je nooit meer kwijt. 
Dat gaat ook op voor Peter; het is niet gebleven 
bij het vervullen van een drijversrol als jonge 
bakkersknecht. Door de verhuizing naar Nieuw-
poort bleef hij een trouw metgezel van zijn 
vader, die over een eigen jachtgebied beschikte 
op de uiterwaard ten oosten van de Vezelpers. 
Arie Piet Brokking, de eigenaar van de Vezel-
pers, was eveneens een fervent jager, waar Peter 
vaak mee optrok. Samen mee naar de Biesbosch, 
soms in de vrieskou ’s winters op de trek van 
eenden en ganzen, dat was een ware belevenis. 
Helaas overleed Brokking sr. plotseling in 1963. 
Zonder jachtakte mag je niet schieten, maar als  

 zicht in Langerak. Daar werd ook gezamenlijk 
de erwtensoep gegeten tijdens de drijfjachten. In 
1973 is door de jachtcombinatie achter Waal, 
midden in de polder, een eigen eendenkooi 
aangelegd, die in eigen beheer wordt onder-
houden. Daar is altijd wel wat te klussen: 
hakken, zagen, sloten, schutting onderhouden en 
op zijn tijd in de hut een versnapering of 
schnaps. En met elkaar de 'grote jachtverhalen' 
uitwisselen.  
In de jaren tachtig kreeg Peter het aanbod zelf 
aan de jachtcombinatie deel te nemen. Daar is 
hij tot op de dag van vandaag druk mee. 
Organiseren van drijfjachten, uitwisseling met 
collega jachtvrienden, die elkaar over en weer 
uitnodigen in binnen- en buitenland. Een jacht-
gebied in Drenthe of Oost-Duitsland is, wat  
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natuur en wild betreft, heel verschillend van 
het Hollandse polderlandschap met zijn 
weilanden en sloten. Hier zijn het de eenden, 
ganzen en hazen, in Drenthe de reeën en in 
Oost-Duitsland de wilde varkens.  
Jachtvrienden komen en gaan. Van bekende 
jagers moest afscheid genomen worden, zoals 
dit jaar van Aart Baardwijk.  
Maar het jagersbloed stroomt door in een 
volgende generatie. Peter leert ze de fijne 
knepen van het vak. Hij laat ze onderaan de 
ladder beginnen: varen met een schouw, 
slootje springen, sjouwen en eendenbroed-
kooien uitzetten midden in de sloot.  
Wat is er mooier en gezonder dan zwerven en 
uitwaaien in de Langerakse polder? 

 
 

 

 

De winkel van Bappie met Bertie Slob, de echtgenote van 
Peter Kersbergen, 

 

———— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR U GELEZEN door Hans Keukelaar 
 't Is onze kostelijke kerk…  

 

Op 10 mei 2014 presenteerde Arie van Werkhoven in de Hervormde Kerk in Streefkerk zijn 
boekje over de kerkbrand op 6 mei 1914. Nu, honderd jaar nadat dit noodlot toesloeg, 
overhandigde hij, in een goed gevulde kerk, het eerste exemplaar aan de burgemeester van 
Molenwaard, de heer D. van den Borg. In zijn woord vooraf zegt de auteur: "Een herinnering 
aan zo 'n rampdag vier je niet, maar vormt de aanleiding om te gedenken."  
 
 
 

 
 

Arie van Werkhoven tijdens de presentatie van zijn 
boek. foto: Hans Keukelaar 

 

Het 63 pagina’s tellende boekje beschrijft in 
vijftien hoofdstukken het hele proces van het 
begin van de brand op 6 mei 1914 tot de 
ingebruikname van de herbouwde kerk op 25 
december 1916.  
Vele facetten komen ter sprake: de 
vermoedelijke oorzaak van de brand, het verlies  

  

van waardevol interieur en andere kostbaar- 
heden, de bestrijding van de brand en de her-
bouw van de bijna volledig verwoeste kerk.  
Het vastleggen van deze historische gebeurtenis 
draagt er ongetwijfeld aan bij, dat die niet in het 
vergeetboek raakt! 
 

Het boekje is 
voor € 7,95 te 
koop bij o.a. 
de  
Historische 
Kring 
Nieuwpoort 
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Een volbloed vrijwilliger en bezige bij 
door C.J. Schep 

 

We bezoeken haar in het geriefelijke appartement aan de Dr. Flohilstraat in Groot-Ammers, waar ze 
sinds eind 2013 woont. Haar leeftijd gaat gepaard met beperkingen, voldoende reden om de keuze te 
maken naar een kleinere, maar eigentijdse woonruimte. Zelf ervaart ze het wonen in dit 
seniorenappartement als welkome verbetering. Praktisch ingericht met korte looplijnen, alles bij de 
hand. Nog steeds een 'bezige bij', een echte aanpakker en doorzetter. Haar betrokkenheid bij HKN-
activiteiten neemt talloze uren in beslag, maar geeft tegelijk een levensinvulling die veel voldoening 
genereert. En bij de mensen die haar kennen, geniet ze daarvoor veel erkenning en waardering. Ik ben 
op bezoek bij mevrouw Margreet Budding - van den Berg. Zij is niet uit Groot-Ammers afkomstig en 
daarom kijken we eerst maar eens naar haar voorgeschiedenis. 
 

Schoonrewoerd 
Margreet van den Berg is in Hasselt geboren als 
dochter in een onderwijzersgezin, maar ze groei-
de op in Schoonrewoerd. De familiewortels van 
haar vader gaan via Hasselt in Overijssel terug 
naar de Hoeksche Waard. Van daaruit werd haar 
vader tot onderwijzer benoemd in Hasselt. Later 
volgde promotie met zijn aanstelling tot direc-
teur van de in 1948 opgerichte Chr. Lagere 
Landbouwschool in Schoonrewoerd. Tot de op-
heffing van die school, augustus 1973, en het 
samengaan met de Landbouwschool in Ottoland 
heeft hij die functie vervuld. 
 

 
 

De ouderlijke woning in Schoonderwoerd 
 

Voor het volgen van het lagere schoolonderwijs 
ging Margreet naar de christelijke school in het 
dorp. Daarna vier jaar lang op de fiets naar Leer-
dam om het Mulodiploma te verkrijgen. Na nog 
een jaar vormingsonderwijs in Utrecht, schakel-
de ze over op de praktijk en ging aan het werk 
bij het administratiekantoor van Vos in Vianen. 
Toen dit enkele jaren later overgenomen werd 
door het accountantskantoor van Soest in 
Lexmond, verhuisde Margreet mee en zette in 
Lexmond haar baan voort. 
Tijdens die werkperiode ontmoette ze Wim 
Budding, een leeftijd- en vakgenoot uit 
Leerdam, eveneens werkzaam als administra-
teur. Na de kennismaking ontstond er een vaste 
vriendschap die resulteerde in het sluiten van 
hun huwelijk in 1968. Samen gingen ze wonen 
in een driekamerflat in Leerdam. Groot genoeg 

 voor een jong stel. Zoals in die tijd gebruikelijk 
was, eindigde daarmee voor Margreet haar ad-
ministratieve loopbaan. Het jonge gezin breidde 
zich daarna uit met twee kinderen en dat leidde 
tot krapte in de beschikbare woonruimte, dus 
keken ze uit naar meer leefruimte. Verandering 
van baan, gekoppeld aan een ruimere woning 
zou een goede oplossing zijn. 
 
Groot-Ammers 
Die vonden ze in 1972 in Groot-Ammers. In dat 
jaar ontstond de nieuwe Woningbouwstichting 
(WBS), één stichting voor de drie gemeenten 
Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak. Deze 
grotere woningbouwstichting, ging de sociale 
woningbouw voor deze drie gemeenten exploi-
teren. Zij zochten een vaste administrateur, 
waarvoor tegelijk een nieuwgebouwde huurwo-
ning van de WBS in de Lijsterstraat beschikbaar 
was. Een uitgelezen kans om voor die functie in 
aanmerking te komen, dus schreef Wim een 
sollicitatiebrief voor deze uitdagende baan. De 
vaste benoeming die volgde, werd met graagte 
aanvaard. Vast werk en vlak bij huis, het kantoor 
stond aan de Beatrixstraat, hoek Voorstraat, dat 
was een prachtige vooruitgang. Op die locatie, in 
de oude voormalige christelijke lagere school, 
was de WBS nog inwonend bij de dienst 
Gemeentewerken. In 1988 is op die plek het 
gemeentehuis van Liesveld gebouwd, in 2013 
overgegaan in gemeente Molenwaard, waarbij 
het gemeentekantoor verhuisde naar Bleskens-
graaf.  
 
Liesveld 
Om ruimte te maken voor de bouw van het 
gemeentehuis en omdat de WBS zelf meer werk-
ruimte nodig had om zelfstandig de groei op te 
kunnen vangen, verhuisde de stichting al in 1979 
naar Nieuwpoort. In deze stad werden achtereen-
volgens verschillende locaties betrokken: eerst 
in het Stadhuis, later naar Binnenhaven 8. 
Daarna, vanaf 1993 tot heden, is de stichting  
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gehuisvest in het monumentale pand Buiten-
haven 9, de voormalige praktijkwoning van 
huisarts Dr. van Straten, later kantoor van de 
Zilverfabriek. 
  Wim maakte in zijn werkzame periode van 
1972 tot eind jaren zeventig, een deel mee van 
de sterke groei die de sociale woningbouw in 
Liesveld doormaakte. Het eerste grote project, in 
1974, was de bouw van de Vijverhof eerste fase 
voor senioren in Nieuwpoort/Langerak. En in 
Groot-Ammers volgden de woningbouwprojec-
ten elkaar met regelmaat op. Na de woningen in 
de Lijsterstraat is er respectievelijk gebouwd aan 
de Marijkestraat, Irenestraat, Willem-Alexander-
plein, Reigerstraat, Eiberplantsoen, Prinsenhof, 
Roerdompstraat en Kievitsweer. Daarna, zelfs 
vrij recent, nog gevolgd door meerdere, soms 
grote, projecten.  
  Helaas ontstonden er door ziekte belem-
meringen voor Wim om voluit te kunnen 
werken. Zo raakte hij om gezondheidsredenen 
rond 1980 arbeidsongeschikt. Tegelijk kwam 
daardoor tijd vrij voor een andere levens-
invulling. Samen gingen Wim en Margreet hun 
aandacht richten op andere zaken, zoals het 
uitzoeken van de eigen familiehistorie. Dat had 
hun beider belangstelling.  
 
Stamboomonderzoek 
Eerst werd de voorgeschiedenis van de familie 
van den Berg nagespeurd. De lijst van het voor-
geslacht voerde terug tot begin 1600. De nazaten 
blijken vanaf die tijd zich verspreid te hebben 
over binnen- en buitenland. Ze hebben er een 
compleet familieoverzicht van samengesteld. 
 

 
 

In het archief, toen dat nog in Groot-Ammers was 
 

Daarna kwamen 'de Buddings' aan de beurt voor 
familiespeurwerk. Tot hun verrassing bleek één 
van de voorvaderen Budding korenmolenaar 
geweest te zijn op de korenmolen die twee 
eeuwen terug langs de zomerkade van de Nes 
stond, vlakbij de huidige olie- opslagtanks op 
het haventerrein in Groot-Ammers.  

 De molen was gebouwd in 1624 en in de strenge 
winter van 1810 werd hij door kruiend ijs 
onherstelbaar vernield. Genealogisch onderzoek 
leidt vaker tot verrassende ontdekkingen, soms 
'recht', soms 'slecht'; in elke familie komen wel 
'buitenbeentjes' voor! 
  Door hun stamboomonderzoek kwamen ze 
onder meer in contact met Hans Keukelaar, toen 
voorzitter van de HKN, tevens beroepsbedelaar 
als het gaat om het inschakelen van vrijwilligers 
voor de Historische Kring. Hij slaagde er in om 
Wim en Margreet te betrekken bij de in 1998 
ingestelde werkgroep voor het opzetten van 
stamboomonderzoek van alle Liesvelders. Een 
tijdrovende klus, nog zonder computer, alleen 
maar opsporen en het handmatig overschrijven 
van lijsten familienamen. Veel hulp is daarbij 
verleend door medewerkers van het gemeente-
kantoor van Liesveld.  
  Mede door het samengaan van de vier Lekge-
meenten, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers 
en Streefkerk, zijn de archieven nu in Dordrecht 
opgeslagen. Voordat die verhuizing plaatsvond, 
kreeg de HKN inzage in dit historisch materiaal 
om het digitaal in een eigen computersysteem op 
te slaan. 
 
Historische Kring 
Zo raakten Wim en Margreet besmet met het 
genealogische virus en ze besteedden er samen 
vele uren aan om de stamreeksen steeds 
completer te maken. Vanzelfsprekend zag Hans 
Keukelaar zijn kans om ze tevens in te schrijven 
in het ledenregister van de HKN.  Maar de be-
perkingen voor Wim namen door de jaren heen 
toe, in 1999 overleed hij.  
Margreet vond de kracht om door te gaan met de 
overige werkgroepleden en zo verder te bouwen 
aan het compleet maken van de stamreeksen en 
het aanvullen van steeds weer nieuwe wijzigin-
gen door geboorte, huwelijk en overlijden. 
Daarvoor worden ook nu nog alle advertenties 
uit de dag- en weekbladen verzameld. Maar ook 
alle mediaberichten over Liesveldse personen, 
bedrijven, verenigingen en instellingen komen in 
mappen terecht. Zo blijkt dit verzamelwerk zich 
alsmaar te verbreden en tegelijk ook te verfijnen. 
Het heeft geleid tot een indrukwekkende 
hoeveelheid ordners met waardevol materiaal 
van geboorte-, huwelijks- en overlijdenskaarten, 
keurig in alfabetische volgorde opgeslagen in 
een grote antieke kast in het stadhuis, samen met 
Harm Pott en andere vrijwilligers bijeen 
gebracht. En tegelijk werd alles digitaal 
vastgelegd. 
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In de periode 
van 2000 tot 
2007 vervulde 
Margreet tevens 
de functie van 
bestuurslid van 
de HKN. Het 
samen met an-
deren organise-
ren van de jaar-
lijkse tentoon-
stellingen in het 
stadhuis was en 
is tot nu toe één 
van haar speci-
aliteiten. 

 

De voorbereidingen voor een nieuw tentoonstel-
lingsseizoen beginnen al in het in het eraan 
voorafgaande najaar. De laatste jaren is het pro-
gramma uitgebreid met seizoenthema’s over het 
kalenderjaar verdeeld. En ieder jaar weer is het 
vechten tegen de klok om op tijd alles netjes 
voor elkaar te krijgen.  
 
Als Margreet op donderdag niet aanwezig is op 
het stadhuis, is er met haar vast iets aan de hand 
om je zorgen over te maken. Zo vergroeid is ze 
met haar werkzaamheden voor de HKN. 
 

 

Vrijwilligers als Margreet hebben de HKN ge-
maakt tot een instituut, dat beschikt over veel 
kennis en expertise. Overheden en de brede 
samenleving maken daar graag gebruik van. Wat 
zou het geweldig mooi zijn voor pioniers als 
Margreet, wanneer de volgende generatie dit 
werk overneemt en hier verder op zou 
voortbouwen! Het is de moeite waard, kom op! 
 

 
 

 

——·—— 
 

WIE KENT ZE NOG? (1) 
De foto's in de vorige By Clockgeluy hebben helaas nog geen namen opgeleverd.  

Hopelijk lukt het deze keer wél! 
 

In 1957 krijgt Groot-
Ammers bezoek van 
J. Klaasesz, de Com-
missaris der Koningin 
in Zuid-Holland,  
Op de foto zit hij 
(met licht pak) in het 
midden. Rechtsvoor 
zit de burgemeester 
van Groot-Ammers, 
de heer J. Brouwers.  
 
 

Wie herkent de ove-
rige personen op de 
foto?  
Uw reactie wordt 
zeer op prijs gesteld!  
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Bij het vertrek van Jos Hummelink 
 

door Hans Keukelaar 
 

Op 10 juni stond Bij de Waterschuur 6 de verhuiswagen voor. Wat was er aan de hand? Jos en Iny 
Hummelink gingen Nieuwpoort verlaten om zich te vestigen in het noorden des lands. Beiden waren 
actief in de Liesveldse samenleving; Iny was als kunstenares betrokken bij de kunstenaarsgroep 
Kreaktief en Jos was enige jaren gewaardeerd bestuurslid van onze vereniging. Hij zorgde er voor, dat 
het Liesveldse wapen op de leeuw in de hal van het stadhuis weer de oorspronkelijke kleuren kreeg. 
Daarnaast heeft Jos een aantal karakte-ristieke Nieuwpoorters voor het nageslacht vastgelegd. Bij zijn 
vertrek heeft hij de portretten aan de HKN geschonken.  
 
Allereerst is daar het portret (zie volgende 
bladz.) van Willem Sterrenburg. Hij woonde 
Bij de Waterschuur. Janny v.d. Berg-
Kersbergen en Joanne Plattel hebben 
uitvoerig over hem geschreven in By 
Clockgeluy; later heeft Cees Schep het 
verhaal uitgebreid.  
 
Jos maakte ook een portret (zie volgende 
bladz.) van Janna Slob die woonde Nieuw-
poortseweg 4. Zelf zegt Jos over dit portret 
het volgende: "Dit portret is puur tot stand 
gekomen uit mijn interesse voor deze 
exclusieve verschijning in het fraaie stadje 
Nieuwpoort. In haar eenvoud was zij een 
persoonlijkheid, die door iedereen in 
Nieuwpoort werd gekend. Zij bezat een grote 
liefde voor mens en dier. Dankzij de 
medewerking van Matzy van Harten, die 
zwart-wit foto’s beschikbaar stelde, kwam ik 
in 2002 tot dit portret."  
 
Het derde portret (hiernaast gedeeltelijk 
weergegeven) maakte Jos in 2001 met pastel 
op Ingrespapier. Afgebeeld is Gert-Jan van 
Asselt, eveneens een alom bekende persoon 
in Nieuwpoort. Gert-Jan heeft veel foto’s 
gemaakt, onder andere van het feest 
'Nieuwpoort 700'. Hij werd op 27 juli 1936 
geboren in Maarssen, en hij overleed op 27 
februari 2003 in Nieuwpoort. Het portret is in 
opdracht van de familie gemaakt, toen hij 
afscheid nam als werknemer bij de 
plantsoenendienst van de gemeente Liesveld.  
Bij het afscheid, dus ook bij het portret, hoort 
het volgende mooie verhaal.  
Toen Gert-Jan voor zijn afscheidsreceptie 
afgehaald werd door zijn familie, stond hij 
strak in het pak, echter … op klompen. Hij 
werd weer naar boven gedirigeerd om 
schoenen aan te trekken. Hij luisterde goed 
en kwam even later met keurig gepoetste 
schoenen de trap af, maar zijn deftige pak 
had hij ingeruild voor een overall! 

 

 
 

Jos Hummelink bezig met de reconstructie van  
het wapen van Liesveld (21 febr. 2008) 

 

 
Gert-Jan van Asselt 
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Willem Sterrenburg  

  
 

leeuw met wapenschild  
in de hal van 

Museum Het Stadhuis 
 

 
 

Janna Slob 

——·—— 

De Grote Oorlog 
 

deel 2: mobilisatie 
 

De mobilisatie behoort tot de ingrijpendste gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor 
het dagelijkse leven van de Nederlandse bevolking. Bovendien werden die gevolgen 

gevoeld vanaf het allereerste begin in 1914 tot aan de wapenstilstand in 1918.  
In deel 2 van 'De Grote Oorlog' wordt vooral gekeken naar Streefkerk(1), maar in de 

andere regiogemeenten was de situatie natuurlijk vergelijkbaar.  
Dit deel sluit af met een korte paragraaf over vermoede spionageactiviteiten. 

 

MOBILISATIE 
Koningin Wilhelmina gelast op 31 juli 1914,  
's middags om 13:30 uur, de mobilisatie. Aan 
alle gemeenten wordt het oproepingstelegram 
verstuurd met de tekst:  
'Alle miliciens en landweermannen(2) met spoed 
opkomen. Datum van opkomst 1 Augustus.'  
Bij de gemeenten liggen voorgedrukte aan-
plakbiljetten klaar waarop alleen de plaatsnaam 
en de opkomstdatum met de hand ingevuld 
hoeven te worden. Overal wordt al vroeg in de 
middag het besluit opgeplakt en luiden de kerk-
klokken om de burgers er op te attenderen. 
Burgemeester (Pieter) Gautier van Streefkerk 
laat het hier niet bij. Alle 28 miliciens en 16 
landweermannen in zijn gemeente worden 
persoonlijk benaderd. Zorgvuldig noteert de 
burgemeester bij elke naam het tijdstip waarop 
en aan wie (persoonlijk, vader, moeder, zuster, 
baas, vrouw) de aanzegging is gedaan. Om 
19:20 uur, dus nog geen zes uur nadat in Den 
Haag het mobilisatiebesluit werd genomen, is in  
 

 Streefkerk de laatste persoon op de hoogte 
gebracht. Vanaf 31 juli 1915, precies een jaar 
later, worden ook lichtingen van de Landstorm(3) 
gemobiliseerd.  
  De mobilisatie heeft grote gevolgen voor het 
dagelijkse leven in Nederland: vele gezinnen 
moeten (mede-) kostwinners aan het leger 
afstaan en bedrijven moeten een deel van het 
personeel missen. Maar in alle landen, 
oorlogvoerend of neutraal, is de veronderstelling 
dat, als het tot een oorlog komt, deze (in ieder 
geval in het westen) de vorm van een snelle 
veldtocht zal hebben. Zo was het in het verleden 
ook steeds gegaan: in de Frans-Duitse oorlog 
van 1870-1871 was in elf dagen tijd het pleit 
eigenlijk al beslecht. Vier weken na de eerste 
slag hadden de Franse keizer en de Franse 
opperbevelhebber zich al overgegeven aan de 
Duitsers. Bij iedereen, burger én militair, heerst 
in de zomer van 1914 de gedachte dat het ook 
deze keer vóór Kerstmis afgelopen zal zijn. Het 
Duitse oorlogsplan voorziet de verovering van  
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Parijs in zes weken, waarna Rusland aangepakt 
zal worden. Duitse soldaten zijn er van 
overtuigd, dat het een frischer und fröhlicher 
Krieg zal worden. Niemand voorziet de jaren-
lange patstelling van de loopgravenoorlog, en 
dus voorziet ook niemand dat de mobilisatie in 
Nederland jaren zal gaan duren!  
 

 

  
 

Op 21 februari 1916 wordt de Streefkerker, maar 
tijdelijk in Goudriaan wonende, Johannes 
('Hannes') Ooms opgeroepen, om zich op 10 maart 
in Rotterdam te melden voor het vervullen van zijn 
dienstplicht in de Landstorm. Hij wordt geplaatst 
als 'gediende bij de Infanterie in de rang van 
Landstormsoldaat' bij het Depotbataljon van de 
IIIe Infanteriebrigade (in Den Haag?). Na een 
'diensttijd' van elf dagen verlaat hij de dienst; 
wegens 'lichaamsgebreken' wordt hij 'huiswaarts 
gezonden'. Hij staat rechts op de foto. Naast hem 
een andere Streefkerker (en ver familielid): Peter 
('Peet') de Jong, die op Bergstoep woont en 
toevallig bij hetzelfde legeronderdeel is geplaatst. 

 

Het leven van de gemobiliseerde 
De belangrijkste taak van het gemobiliseerde 
Nederlandse leger is de bewaking van grens, 
havens en kust, van verdedigingslinies in het 
binnenland en van interneringskampen met 
buitenlandse militairen. Incidenteel wordt het 
leger ingezet bij de opvang van Belgische vluch- 
telingen en bij de handhaving van de openbare 
orde.  

 In de praktijk moeten de soldaten zich echter 
vaak bezig houden met als zinloos ervaren 
exercities en vooral: met niets doen. In verhalen 
van oud-gemobiliseerden is verveling dan ook 
steevast één van de ingrediënten. 
 
Waar geen kazernegebouwen ter beschikking 
staan, worden officieren vaak bij particulieren 
ingekwartierd, de gewone soldaten moeten 
echter in veel gevallen genoegen nemen met 
loodsen, boerenschuren of leegstaande fabrieks-
hallen zonder goede voorzieningen. De soldij 
bedraagt nog geen twee dubbeltjes per dag en 
verlof is beperkt tot één dag op elke tien dagen 
(dat als drie aaneengesloten dagen per maand 
kan worden opgenomen). En dat alles jaren 
achtereen: zo zwaait de lichting 1915 die eind 
1914 vervroegd wordt opgeroepen, pas af na 
drie jaar en vier maanden, in april 1918.  
 Onder deze omstandigheden is het niet ver-
wonderlijk dat het tot lijntrekken, insubordi-
natie, soms zelfs desertie komt. De sfeer in het 
leger wordt mede bepaald door sociale en 
politieke tegenstellingen tussen enerzijds de 
manschappen (waaronder veel socialisten) en 
anderzijds het conservatieve officierskorps. De 
dienstplichtigen klagen over een vernederende 
behandeling door de officieren. Bij de officieren 
is weinig begrip voor 'het lage moreel' van de 
troepen, maar het blijkt, dat ze er niet in slagen, 
zelfs niet met harde straffen, om daar 
verbetering in te brengen.  
  Het contact met het thuisfront wordt voorna-
melijk onderhouden door middel van ansicht-
kaarten, postbriefkaarten en fotokaarten.  
Frankeren is niet nodig: het woord 'militair' op 
de plaats van de postzegel en vermelding van het 
legeronderdeel zijn voldoende. Op grote schaal 
wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
kaarten ongefrankeerd te versturen. De uitgevers 
van kaarten haken er gretig op in en brengen een 
stortvloed aan speciale kaarten uit.  
 
Einde van de mobilisatie 
Op 11 november 1918 maakt de wapenstilstand 
een eind aan de gevechtshandelingen van de 
'Grote Oorlog'. Door de oorlog is de weerstand 
van veel Europeanen zo verzwakt, dat de 
Spaanse griep heel veel slachtoffers maakt. Dat 
is één van de belangrijkste redenen waarom de 
legerleiding in Nederland besluit om de 
mobilisatie per direct te beëindigen. Want dan 
vallen eventuele Spaanse Griepslachtoffers, 
zieken en doden, onder de dienstplichtigen niet 
meer onder haar verantwoordelijkheid.  
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Een op 3 maart 1916 uit Brielle verzonden ansicht-
kaart, gericht aan (mijn latere grootmoeder) 
Cornelia Goedhart in Goudriaan. Op de plaats van 
de postzegel het woord 'Militair' en onderaan het 
legeronderdeel, met potlood (misschien door de 
censor van de compagnie) aangevuld. 
 

Mobilisatiekruis 
Het 'Mobilisatiekruis 1914 - 1918', meestal het 
'Mobilisatie-herinneringskruis' genoemd, wordt 
in 1924 ingesteld door het 'Nationaal Comité 
Herdenking Mobilisatie 1914'. Het kruis is dus, 
hoewel erkend, niet een officiële onderscheiding 
die door de overheid wordt uitgereikt.  
De voorzijde van het mobilisatiekruis vermeldt:  
'AUGUSTUS 1914' en 'NOVEMBER 1918'. Op de 
achterzijde staat: 'MOBILISATIE-VREDE-EER'. 
Iedereen die tijdens de oorlog een Nederlands 
uniform heeft gedragen óf als burger voor een 
legerondersteunende organisatie heeft gewerkt, 
heeft het recht om het bronzen kruis te dragen. 
Maar de drager moet het wel zelf kopen. Het 
kruis met het lint (blauw met rood-wit-blauwe 
randen) kost 46 cent, een doosje kost 6 cent en 
een luxe doosje kost 10 cent.(4)  
 
Op 25 mei 1929 vindt in Gorinchem, op het veld 
van voetbalvereniging Unitas, een groots opge-
zette uitreiking van mobilisatiekruizen plaats,  

 georganiseerd door plaatselijke comités uit de 
hele Alblasserwaard, in samenwerking met de 
Nationale Bond ,,'t Mobilisatiekruis". De 
medailles zullen uitgereikt worden door 'Zijne 
Excellentie Generaal' C.J. Snijders, die 
gedurende de oorlog opperbevelhebber van het 
Nederlandse leger was en nu erevoorzitter is van 
de Nationale Bond ,,'t Mobilisatiekruis".   
 
Burgemeester Dekking (die in 1925 Gautier was 
opgevolgd) zamelt bij de 'gegoeden' van Streef-
kerk geld in voor de onkosten en hij informeert 
bij de oud-gemobiliseerden wie belangstelling 
heeft. Zesentwintig van hen melden zich 
spontaan aan. Nog eens zes willen wel, maar op 
voorwaarde dat het vervoer kosteloos is. Vier 
van hen vragen bovendien om 'verzuimd 
daggeld'. Blijkbaar wordt aan alle wensen vol-
daan, want de uiteindelijke lijst met gedeco-
reerden bevat tweeëndertig namen. 
 
 

 
Mobilisatiekruis 

foto:  Museum 'Het Stadhuis'. 
 

Dekking  moet  meer  regelen:  ten behoeve van 
Streefkerkse  notabelen  vraagt hij  vijf plaatsen 
aan op de officiële tribune (waarop Perzische 
tapijten liggen, die belangeloos beschikbaar zijn 
gesteld door  Firma Gebr. Schönau ''Magazijnen 
ter Meubileering'' te Rotterdam). En pas één dag 
voor de uitreiking krijgt de burgemeester 
antwoord op een vraag over de kleding van de te 
decoreren personen:  

"Het wordt op prijs gesteld, dat de reserve-
officieren in uniform de plechtigheid bijwonen. 
Voorgeschreven tenue: dagelijksch tenue (grijs 
met képi en wandelsabel, bruine handschoenen 
en liefst met draagriemenstel)." 
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De plechtigheden bestaan uit vier toespraken 
(door de burgemeester van Gorinchem, door 
Snijders, door de oud-commandant van het 
veldleger, nu voorzitter van 'de Bond' en door de 
burgemeester van Herwijnen, tevens Hoofd 
Organisatie van 'de Bond') en een defilé door de 
gedecoreerden. De programmapunten worden 
afgewisseld met muziek. 
 

 
Programma van de plechtige uitreiking van de 

'Mobilisatie-Kruisen' (arch. DIEP) 
 

Uit alles blijkt dat, meer dan tien jaar na de 
beëindiging van de mobilisatie, deze in Neder-
land een belangrijk deel uitmaakt van de 
collectieve herinnering aan de 'Grote Oorlog', 
dat er veel waardering was voor de oud-
gemobiliseerden en tenslotte, dat het mobilisa-
tiekruis een onderscheiding was, die in aanzien 
stond.  
 
SPIONAGE  
De Nederlandse regering beseft tijdens de 
oorlog, dat de neutraliteit kwetsbaar is. Angst-
vallig wordt voorkomen dat de oorlogvoerende 
partijen (vooral Duitsland) een excuus kunnen 
aanvoeren om alsnog met gewapende troepen 
Nederland binnen te vallen. Er wordt daarom 
niet al te nadrukkelijk geprotesteerd, als weer 
een Nederlands schip door een Duitse U-Boot 
getorpedeerd wordt. Zelfs als vanuit Vlaanderen 
verdwaalde Britse of Duitse vliegers bommen op 
Zeeuwse plaatsen laten vallen, zijn de reacties  

 terughoudend en vooral: niet provocerend. 
Omdat rekening gehouden wordt met de moge- 
lijkheid van een inval door het Duitse leger, is 
men in Nederland zeer gespitst op eventuele 
spionageactiviteiten door Duitsland. Tekenend 
voor deze sfeer is de brief, gedateerd 20 
November 1915, welke gericht is aan alle 
burgemeesters.  
  De brief, afkomstig van de 'Territoriale 
Bevelhebber in Holland, enz.', waarschuwt voor 
een tekenaar van de firma Eckert & Pflug te 
Leipzig. Deze firma vervaardigt onder andere 
getekende reclameplaten van fabrieken met 
omgeving in perspectief. De tekenaar bevindt 
zich in Nederland om bestellingen op te nemen.  
De Territoriale Bevelhebber schrijft:  
"… Wanneer ons land in den oorlog betrokken 
werd, zouden deze platen ongetwijfeld van 
belang zijn voor vijandelijke vliegeniers, zoodat 
het aanbeveling verdient de eigenaars of 
bestuurders van groote fabrieken in het belang 
van de veiligheid daarvan, in overweging te 
geven, geen opdracht aan genoemde firma te 
verstrekken tot vervaardiging van dergelijke 
teekeningen hunner fabrieken."  
 

Beleefd verzoekt de bevelhebber aan de burge-
meesters om het voorgaande door te geven aan 
eigenaars of bestuurders van de grote fabrieken 
in hun gemeente. Fabrieken 'waarmede het 
Munitiebureau in relatie staat', zijn er al op 
gewezen, dat ze niet in moeten gaan op de 
aanbieding.  
 
 

Bij afwezigheid van grote fabrieken in 
Streefkerk, zal burgemeester Gautier niet veel 
aandacht aan de brief geschonken hebben, maar 
twee maanden eerder heeft hij wel enige actie 
moeten ondernemen. Op 17 september krijgt hij 
namelijk een geheime brief van de hoofd-
commissaris van politie in Rotterdam.  
Het stoomjacht 'Tosca', dat een Duitse eigenaar 
heeft, heeft de aandacht van de Rotterdamse 
politie getrokken. In zijn brief schrijft de 
hoofdcommissaris:  
'Ik heb de eer UEdelachtbareA/UEdelGestrenge 
te berichten, dat het stoomjacht "Tosca", dat het 
eigendom moet zyn van de Duitsche Regeering 
en waarmede - naar vermoed wordt - spionnage- 
diensten worden verricht, zich de laatste dagen 
weder in een der Rotterdamsche havens heeft 
opgehouden.'  
Volgens mededelingen, gedaan aan de hoofd-
commissaris, is de bemanning van het jacht van 
plan om een reis te maken op Rijn, Maas, Waal 
en Merwede.  
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De hoofdcommissaris acht 'toezicht op bedoeld 
vaartuig alleszins gewenscht'. Bij de brief, die 
waarschijnlijk naar alle burgemeesters langs de 
genoemde rivieren is gezonden, is een foto van 
de 'Tosca' gevoegd.  
Burgemeester Gautier geeft de foto aan de veld-  
wachter; op de achterkant heeft hij geschreven: 
"Laat de veerlui, Jan Aaldijk, Lagendijk en 
Verwaal deze foto eens zien en verzoek hen, 
namens mij onder strikte geheimhouding, eens 
een  oogje  in  het  zeil  te  houden,  of  met  het 

 daarop voorkomende stoomjacht soms hande-
lingen worden verricht die …? 
Ja, ja, mij dadelijk waarschuwen ook des 
nachts."  
 
In Streefkerk is, voor zover we kunnen nagaan, 
niets meer van de 'Tosca' vernomen. Misschien 
is de burgemeester wel eens 'des nachts' uit zijn 
bed gehaald, maar dat was dan niet voor dit 
'spionageschip'.        
                     Simon Ooms 

 
 

 
 
 
 

De foto die door de 
Rotterdamse politie naar de 

burgemeesters van 
gemeenten aan de rivieren 

werd gestuurd. Op de 
voorgrond het stoomjacht 

'Tosca' in een Rotterdamse 
haven.  

De bemanning van het jacht 
wordt verdacht van 

spionageactiviteiten voor 
het Duitse leger.  

 
foto:  

archief DIEP, Dordrecht 
 

NOTEN 
(1)  Belangrijkste bronnen: arch. DIEP te Dordrecht; toegangsnummer: 792, inventarisnrs: 1661 en 1662.  
(2)  Vanaf 1911 is de diensttijd voor  dienstplichtigen  zes jaar, de eerste acht  en een halve maand is oefen tijd.  
  Tijdens de  rest van de  diensttijd moet de milicien twee keer op  herhaling. Na de diensttijd volgt de land- 
  weerplicht van vijf  jaar, waarin de  landweerman één keer op herhaling moet.  
(3)  In 1913 is de Landstorm heropgericht om over  een extra reserveleger in oorlogstijd te kunnen beschikken.  
  Voor de Landstorm konden opgeroepen worden: ex-landweermannen  tot 40 jaar oud (in juni 1915 verlengd)  
  en  dienstplichtigen die door vrijstelling of uitloting hun dienstplicht niet daad werkelijk hebben vervuld.  
  De Landstorm stond ook  open voor vrijwilligers.  
(4)  Drie jaar later wordt het 'Witte Mobilisatiekruis 1914-1918 (van 'Berlijns zilver' = alpaca) ingesteld, bedoeld  
  voor personen die zich extra hebben ingespannen. Deze medaille, met op de achterzijde 'WAARDERING' in  
  plaats van 'VREDE-EER', wordt door de overheid niet erkend en kost (met wit lint) vier gulden. 
 

——·—— 
 

De bakkers van Streefkerk 
Aan de hand van foto's in de HKN-uitgave 'Van de Trappies tot de Zijde' haalt 

Streefkerker Piet de Jong herinneringen op aan de bakkers in zijn dorp. 
 

In het midden van de vorige eeuw waren er in 
Streefkerk vier bakkers, die met broodbakken en 
andere zaken hun brood verdienden. Ze zijn 
inmiddels allemaal gestopt en verdwenen, dus 
zit Streefkerk nu zonder bakkers, dat wordt dus 
honger lijden! Nee, heus niet, de supermarkt 
levert ook prima brood, aangevoerd met brood 
van een broodfabriek, dus geen warme bakker! 
Ik ga straks de bakkers beschrijven, elk met hun 
hobby’s en hun vakmanschap. Maar eerst vertel  

 ik u hoe dat ging met vier bakkers in een dorp. 
Als je in de jaren vijftig van plan was om te 
trouwen, dan kwam de bakker bij je thuis langs 
of hij brood mocht leveren. Je beloofde dat je 
klant werd en de zaak was rond. De bakkers 
gingen eerst met paard en wagen, later met 
eenauto en ook wel met een bakfiets langs de 
huizen om hun waren te slijten. Er was met de 
klanten afgesproken wie deze week mocht 
leveren. Je had dus elke week een andere bakker  
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en dat viel niet altijd mee, want die ene bakker 
had lekkerder brood dan de ander (en smaken 
verschillen). Er waren soms ook kerkverschillen, 
doch daar sprak men niet over. 
  Er was ook minder keus dan tegenwoordig. 
De hoofdartikelen waren tarwebrood, witte-
brood, krentenbrood en kadetjes en ook enkele 
koekjessoorten. De eerste jaren was er geen 
gesneden brood. De bakkers bakten ’s morgens 
vroeg hun waren. Na het bakken ging men dan 
de spullen laden in de kar, auto of bakfiets. Dan 
ging men de weg op om de producten te 
verkopen. Dat waren vaste dagen, te weten: 
maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag; op 
zaterdag werd er ook afgerekend. De bakkers 
hadden onderling een vakantieregeling, zodat zij 
zelf ook met vakantie konden gaan. In de 
vakantieperiode gebruikte de bakker een bel. 
Hoorde je die bel, dan ging de klant naar de weg 
om het brood bij de wagen te halen. Dat 
scheelde de bakker een keer lopen. 
Het bakkersmeel werd hoofdzakelijk aangevoerd 
door de korenmolen 'De Liefde' in Streefkerk. 
Cees de Baat heeft daar jaren het graan tot meel 
gemalen, hij leverde ook voer bij de boeren. 
Later leverde de meelhandel bij de bakkers.  
 

Gedroogde appeltjes  
De bakkers hadden nog een andere functie, 
namelijk appels en peren drogen. Dat ging als 
volgt. Elke boer had fruitbomen of een boom-
gaard. Na de pluk in de herfst werden, 
gezamenlijk met de buren en de nodige aanhang, 
de appels en peren geschild. Je werd dan ook 
teruggevraagd bij de buren om een avond te 
komen schillen. Vervolgens werden de appels of 
peren in zakken gedaan en met de bakker 
meegegeven om te drogen. Die droogde ze op de 
bakkerszolder, net zo lang tot ze droog waren en 
dan werden ze weer afgegeven aan de klant. (De 
bakker zorgde daarbij ook wel voor zichzelf). Al 
met al een hele klus, maar wel lekker! 
 

De bakker moest altijd hard werken om zijn 
waren op tijd gebakken te krijgen. Zo ging hij op 
zondagavond zijn oven al opstoken om op maan-
dagmorgen een warme oven te hebben. 
Voor elke klant had hij een bladzijde in zijn 
boekje, hierin noteerde de bakker alle inkopen 
van de klant en op zaterdag werd alles 
afgerekend. Zaterdag had de bakker hulp bij het 
rondbrengen door enkele jongens in te huren 
voor het bedienen van de klanten. In zijn brood-
mand had hij zo veel mogelijk waren, zoals 
brood en koekjes, om zo min mogelijk heen en 
weer te hoeven lopen. De bakkers van het dorp  

 hielpen elkaar, zoals met broodruilen. Dat ging 
zo: had de ene bakker bruin brood over, en de 
ander wit brood, dan werd er gewoon geruild. 
Hier hoefde de klant niks van te merken.  
De concurrentie met de broodfabriek werd 
alsmaar heviger. De bakker had er nog een 
winkel bij, hier werd door de vrouw van de 
bakker van alles verkocht, zoals brood, banket 
en snoepgoed. Toch werd het steeds moeilijker 
om een boterham te verdienen, zodat geleidelijk 
aan de bakkers ermee gestopt zijn en uit het dorp 
verdwenen. Bij verjaardagen of feesten werden 
van tevoren bij de bakker van je keuze het extra 
brood, de kadetjes en het gebak besteld. De 
koeling bestond bij de meeste mensen uit een 
Keulse pot en opslaan in de kelder, zo bleef het 
vers tot het feest. 
 
Gladmelding 
Bakker Arie Vlot had er nog een extra functie 
bij, namelijk gladmelding. Dat ging zo: Vlot 
woonde aan de Zwanenvliet en ging ’s morgens 
rond drie uur naar zijn bakkerij in het dorp. Hij 
had met Jan de Bruin afgesproken, dat hij bij 
vorst of sneeuw zou bellen, zodat ze konden 
gaan strooien. Bij het wakker worden van 
Streefkerk was dan alles gestrooid en dus de 
gladheid bestreden. Jan de Bruin kreeg dan een 
pluim voor het strooien, doch uiteindelijk kwam 
het bij de bakker vandaan. 
 

Bas Simons 
 

 
Bas Simons 

 

Bas Simons was de eerste bakker, die er mee 
stopte. Bas had in 1935 door aannemer de Bruin 
een bakkerij laten bouwen in de Hoeksteeg, de 
ovenbouwer was Piet Voorhout uit Harmelen. 
Uiteindelijk is dit maar tien jaar een bakkerij 
geweest. Door schaarste aan hout en kolen 
tijdens de oorlog is de bakker er mee gestopt. 
Bas Simons ging werken bij bakker Dick Vlot. 
De oude bakkerij is nu de winkel van Fox, dat is 
een computerwinkel. Wat is er in de handel toch 
veel veranderd: eerst brood en nu computers! 
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 Bas de Ruyter 
De volgende bakker die er mee stopte, was Bas 
de Ruyter. In 1907 werd door Saan de Ruyter 
een bakkerij gebouwd aan de Dorpstraat 59. 
Men bakte brood, koek, beschuit en koekjes. 
Aan de Lekzijde was de garage. Jaren werd hier 
gebakken door Saan de Ruyter met zijn knecht 
Jo Blonk. Bas de Ruyter, de zoon van Saan, 
kwam na zijn schoolopleiding in de zaak werken 
en werd vanzelfsprekend de opvolger van zijn 
vader. In 1947 werd de winkel verbouwd en 
kreeg een voor die tijd moderne uitstraling. 
 

 
Bas de Ruyter (achter het stuur); bij het spatbord: 

zijn knecht Jo Vonk 
 

Bas de Ruyter had een hobby en dat was motor-
rijden. Hij bezat een Velocette, een enorme 
motor voor zo ’n klein mannetje! Het leren pak 
aan en 'gaan met de banaan'!  
Ook was Bas een trouwe supporter van V.V.S., 
de voetbalvereniging van Streefkerk; later is hij 
nog benoemd tot lid van verdienste van de club. 
Eind vijftiger jaren is Bas gestopt met bakken. 
Hij heeft nog enkele jaren op een broodfabriek 
in Dordrecht gewerkt, later is hij bij de 
pijpleidingfabriek in Nieuw-Lekkerland gaan 
werken. Het pand van de voormalige bakkerij in 
de Dorpstraat wordt gesloopt vanwege de 
dijkversterking. Ook de nabijgelegen panden 
worden gesloopt, dit geeft straks een heel ander 
beeld van Streefkerk-Oost. 

 

 
Huib Vlot 

 Huib Vlot 
De volgende bakker, die we gaan bespreken is 
H. Vlot; de bakkerij was in de Dorpsstraat 31. 
Huib Vlot kocht in 1925 de bakkerij van Henk 
Hilgeman, Hij was toen 19 jaar oud, dus een 
jonge ondernemer. Huib Vlot kwam oorspronke-
lijk uit Oud-Alblas; zijn broer Dik ging al 
spoedig bij hem werken. Huib Vlot bediende 
zijn klanten hoofdzakelijk met paard en bakkers-
wagen, hij hield van felle paarden. 
Huib trouwde met Teuna Ouwerkerk, zij heeft 
jaren de winkel gerund, maar geleidelijk aan  

 

 
vlnr: Dick, Bert en Arie Vlot 

 

kwamen de kinderen in de zaak werken. Deze 
drie broers, Dick, Arie en Bert namen de zaak 
over. Zij hebben de bakkerij jaren gerund en 
hadden zelfs in Rotterdam een wijk waar zij hun 
bakkerijproducten verkochten. Ook hebben ze 
jaren voor grossiers gebakken, hun specialiteit 
waren 'kletskoppen'. 
 
De klantenkring strekte zich uit van Nieuw-
Lekkerland tot in Groot-Ammers. Ook hadden 
ze een ijssalon in de naast gelegen garage (een 
paardenstal) laten maken, hier maakten ze vele 
soorten ijs. Bert (Bertie genoemd) ging met een 
pony voor de ijskar het ijs verkopen in de 
Alblasserwaard en de Krimpenerwaard. Die 
pony was een kittig paardje, je hoorde hem al 
van ver aankomen met zijn hoefgetrappel. 
 

 
Bert Vlot 
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Arie Vlot was een echte Feyenoord supporter, 
hij speelde in De Kuip op z’n trompet en was 
daar een graag geziene gast. Bert werkte tot 
1970 in het bedrijf, Arie tot 1974. Dick en later 
zoon Hubert bleven het langst in de zaak. De 
garage annex paardenstal en ijssalon werd later 
verbouwd tot woning voor de moeder van de 
jongens. Alles is nu afgebroken in het kader van 
de dijkversterking. 
 

Hans Peek 
 

 
 
Hans Peek was de eerste ijscoman van Streef-
kerk, hij werkte bij Huib Vlot. Na zijn dagtaak 
verdiende hij met ijsverkoop wat extra’s bij. Met 
de bakfiets ging hij door de straten van 
Streefkerk en bij feesten ging hij zelfs de Lek 
over om zijn ijs te verkopen. 
 

Dick Vlot 
 

 
Dick en Letta met hun zonen Dick, Arie en Piet 

 

De vierde bakker die we bespreken, is D. Vlot 
uit de Dorpstraat 26. Dick Vlot trouwde in 1933  

 met Aletta van der Mijle, ze zijn in Baarn gaan 
wonen, waar ze een bakkerij hadden. Toen in 
1941 de bakkerij van Dick's zwager Everaard te 
koop kwam, was het besluit om terug te gaan 
naar Streefkerk, snel genomen.  
Na een verbouwing van de zaak kwam het gezin 
Vlot in 1942 van Baarn naar Streefkerk. Op 
Streefkerk waren nu dus twee bakkers, die Vlot 
heetten en dat gaf soms wel eens verwarring. 
  Dick en Letta kregen vier kinderen: Piet, 
Arie, Dick en een dochter, Joke. Dick is tot 1959 
bakker geweest en heeft toen de zaak over-
gedaan aan zijn zoon Arie. In 1973 heeft Arie 
een bakkerij gekocht in het nieuwe winkel-
centrum in de Kerkstraat. De oude bakkerij met 
de winkel is afgebroken in het kader van de 
dijkversterking.  
 

 
 

De oude bakkerij van Dick Vlot aan de Dorpsstraat 
 

Arie heeft met zijn vrouw Rie van 1973 tot 1988 
de winkel in de Kerkstraat gerund. In 1988 
hebben zij de zaak verkocht aan bakker 
Rozendaal uit Groot-Ammers en zijn ze aan de 
Zwanenvliet gaan wonen.  
Arie ging als deegmaker werken bij van der 
Leur in Sliedrecht, gespecialiseerd in het bakken 
van vlaaien. Dit bedrijf ging nieuw bouwen in 
Bolsward, daar heeft Arie tot zijn pensioen 
gewerkt. 
Bakker Rozendaal sloot in 2000 definitief de 
deuren, de laatste bakker was hiermee uit 
Streefkerk verdwenen.  
 
Misschien waren er nog wel enkele bakkers in 
Streefkerk die brood en dergelijke hebben 
gebakken, maar dat is mij niet voldoende bekend 
om hierover wat te vertellen. We eten nu 
hoofdzakelijk brood uit de supermarkt, gebak-
ken door van der Grijn uit Groot-Ammers. 
Heerlijk: BROOD! 

Piet de Jong, februari 2014 
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Rekkelijken en Preciezen 
door Jan de Bruin 

 
 

Vorige zomer bezocht ik de kaasmarkt te 
Alkmaar. Na het bezoek aan de kaasmarkt 
dwaalde ik met mijn vrouw door de pittores- 
ke binnenstad van Alkmaar. In een van de 
nauwe straatjes zag ik een bordje bij de 
ingang van een binnenplaats: 
Remonstrantse kerk. Op de vrijdagen 
tijdens de kaasmarkt te bezichtigen.  
Ofschoon ik niet kerkelijk ben, ben ik toch 
altijd nieuwsgierig naar kerkinterieurs en 
dus zijn we de binnenplaats opgestapt.  

 later hoogleraar godgeleerdheid aan de Rijks-
universiteit te Leiden. De remonstranten werden 
ook wel aangeduid als Arminianen of als 
rekkelijken, of met de scheldnaam Bavianen.  
 
Contraremonstranten 
De opponenten van remonstranten werden de 
contraremonstranten genoemd. Een belangrijk 
theoloog die de leer van de contraremonstranten 
uitdroeg, was Franciscus Gomarus, geboren in 
1563 te Brugge.  

 

Het betreft een klein oud kerkje zonder toren, 
gebouwd in 1658, op de plaats van een houten 
gorterij (pelmolen), waar de gelovigen vroeger 
in het geheim bijeen kwamen. Het is een goed 
voorbeeld van een schuilkerk en het bezit een 
fraai zeventiende-eeuws interieur. Wekelijks 
bezoeken ongeveer twintig remonstranten de 
kerkdienst. Onwillekeurig moest ik denken aan 
een voorval tijdens mijn jonge jaren.  
Ik had als jongeman van achttien à negentien 
jaar met een remonstrantse kennis een dienst in 
een remonstrantse kerk bijgewoond. Tijdens een 
huisbezoek van dominee Westland bij mijn 

 

    
 

ouders, kwam dit ter sprake. De dominee werd 
zichtbaar woedend en riep: “Remonstrants is 
geen geloof!”  
 
Remonstranten 
De Remonstrantse Broederschap is ontstaan 
tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) in 
de Tachtigjarige Oorlog. In januari 1610 formu-
leerden in Gouda vierenveertig hervormde 
predikanten bezwaren tegen de leer van hun 
Nederduits Gereformeerde Kerk (de tegenwoor-
dige NH-kerk), de heersende kerk in de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
De bezwaren betroffen leerstellingen in de 
Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, met name de vrije wil van de 
mens en zijn of haar voorbeschikking tot heil of 
verdoemenis door God, de zogenaamde pre-
destinatie. Ook tegen bepaalde opvattingen van 
Calvijn verzetten zij zich. Hun opvattingen 
werden in 1610 vastgelegd in een verweer-
schrift of remonstrantie, dat bekend staat als de 
Vijf artikelen van de remonstranten.  
 
Een belangrijk theoloog, die de remonstrantse 
leer uitdroeg, was Jacobus Arminius (geboren 
omstreeks 1559 als Jacobus Hermans(zoon) te 
Oudewater). Hij was predikant te Amsterdam en 

 Hij was evenals Jacobus Arminius hoogleraar in 
de godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden. Zijn aanhangers werden Gomaristen 
ofwel preciezen genoemd; hun scheldnaam was 
Slijkgeuzen. 
  Tussen de remonstranten en de contraremon-
stranten vonden vaak felle discussies plaats, die 
soms uitmondden in hevige vechtpartijen. De 
remonstranten vonden hun medestanders vooral 
onder de regentenklasse, de contraremonstranten 
vooral onder het gewone volk, de 'kleyne 
Luyden'. Omdat het geschil de prille Republiek 
in tweeёn dreigde te splitsen, organiseerde 
raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt in 
1611 een conferentie in Den Haag. Deze werd 
bijgewoond door zes remonstrantse en zes 
contraremonstrantse predikanten. Op deze con- 
ferentie formuleerden de contraremonstranten in 
zeven stellingen hun verweer tegen de 
remonstrantie. 
Prins Maurits, aanvankelijk rekkelijk (zijn hof-
predikant Johannes Wtenbogaert sympathiseerde 
met de rekkelijken), koos om politieke redenen 
voor de contraremonstrantie. De Staten van 
Holland namen in 1617 de 'Scherpe Resolutie' 
aan, die steden de bevoegdheid gaf om 
waardgelders (huursoldaten die de stad 
beschermen) aan te stellen, om oproer te voor- 
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komen. In de praktijk was de resolutie gericht 
tegen de contraremonstranten. Maurits zag als 
opperbevelhebber deze situatie, waaraan hij 
Johan van Oldenbarnevelt schuldig achtte, met 
lede ogen aan. Hij liet de raadpensionaris 
gevangen nemen en hem later onthoofden. De 
waardgelders werden ontslagen en de contrare-
monstranten kregen hun oude posities in de 
gemeente- en provinciebesturen weer terug.  

 Van Deursen vermeldt verder, dat de contra-
remonstranten bijeenkomsten hielden in een 
boomgaard buiten de stad en dat zij nageroepen 
werden door de remonstranten, als zij op weg 
gingen naar deze bijeenkomsten. Ook gingen zij 
preekhoren in Groot-Ammers. Omdat ze vaak 
langs modderige wegen moesten trekken om een 
bijeenkomst te kunnen bijwonen, kregen contra-
remonstranten de scheldnaam Slijkgeuzen. 

 

Synode van Dordrecht 
In 1618 werd een algemene 
kerkvergadering gehouden: de 
Synode van Dordrecht. Deze 
werd beheerst door de 
contraremonstranten. Tijdens de 
synode werden tweehonderd 
rekkelijke predikanten uit hun 
ambt gezet (in Zuid-Holland een 
derde deel, in Noord-Holland een 
negende deel van alle 
predikanten). Zij moesten een 
preekverbod ondertekenen, de 
'Acte van Stilstand'. Ongeveer 
tachtig predikanten weigerden dit 
en gingen in ballingschap.  
In 1619 stichtten achtendertig 
uitgeweken predikanten onder 
leiding van dominee Wtenbo-
gaert, de voormalige hofpredi-
kant  van  prins  Maurits, in Ant-  

 

 
 

Nieuwpoort: voormalige remonstrantse kerk (rechts) en pastorie 
werpen de Remonstrantse Broederschap 
(aanvankelijk niet als kerkgenootschap bedoeld) 
in de hoop dat de kerkelijke geschillen alsnog 
bijgelegd konden worden, met als doel een 
terugkeer van de Remonstranten in de 
Nederduits Gereformeerde Kerk. 
Na de dood van prins Maurits nam zijn opvolger 
Frederik Hendrik een wat toleranter houding aan 
ten opzichte van de remonstranten. De gevluchte 
remonstranten keerden terug. Ofschoon de 
remonstrantse kerk officieel verboden was, werd 
ze toch in de praktijk gedoogd. De 
remonstranten bouwden zogenaamde schuil-
kerken, zoals in Alkmaar. 
 
Onze regio 
Ook in onze regio had men rekkelijken en 
preciezen. Schoonhoven was voor 1618 bijna 
geheel remonstrants. De contraremonstranten 
mochten vanaf 1614 geen bijeenkomsten houden 
en werden gediscrimineerd. Prof. A. Th. van 
Deursen schrijft in zijn boek (*) Bavianen en 
Slijkgeuzen, dat een contraremonstrantse pre-
dikant, die in een schuur te Schoonhoven had 
gepreekt, uit de stad verwijderd werd.  

 In 1618 kwam Prins Maurits naar Schoonhoven 
'om de wet te verzetten'. De contraremon-
stranten kregen het voor het zeggen en nu 
werden de remonstranten gediscrimineerd. De 
twee Schoonhovense remonstrantse predikanten, 
Johan van Galen en Daniёl Wittius, die beiden in 
1610 de Acte van Remonstrantie ondertekend 
hadden, werden in 1619 uit hun ambt gezet en 
mochten niet meer in de stad terugkeren. Zij 
bleven nog enige tijd in het geheim preken, 
zowel in Schoonhoven als in de directe 
omgeving. Wittius werd door de Schoonhovense 
baljuw in Gelkenes betrapt, maar wist te 
ontvluchten. Hem werd verboden om zich in de 
nabijheid van Schoonhoven op te houden. Van 
Galen ging wél door met preken in de stad. 
 
Liesveld 
In Groot-Ammers woonden ook een aantal 
remonstranten. Precieze aantallen van voor de 
Franse tijd zijn mij niet bekend. In 1826 telde 
Groot-Ammers 33 remonstranten op een totale 
bevolking van 659 inwoners. In 1846 was de 
bevolking gegroeid naar 932 inwoners; het 
aantal remonstranten is dan gedaald naar 10.  
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Waarschijnlijk kerkten zij in Nieuwpoort of in 
Schoonhoven, in beide plaatsen was een 
remonstrantse kerk gevestigd. Nieuwpoort was 
een echt remonstrants nest. Prof. van Deursen 
schrijft in zijn boek, dat in het kleine stadje 
Nieuwpoort remonstrantse bijeenkomsten soms 
tweehonderd toehoorders trokken. Dominee 
Tijckmaker, die als predikant in Nieuwpoort 
veel remonstrantse sympathieёn had, werd in 
1618 geschorst. Af en toe liet hij zich nog in 
Nieuwpoort zien en hij werd in 1632 predikant 
van de remonstrantse kerk te Nieuwpoort. 
Tijdens de remonstrantse diensten verzamelden 
veertig tot vijftig contraremonstranten zich voor 
de kerk, 'die lachten ende schimpen mette ghene 
die ter kercke gingen'.  
  De remonstrantse kerk van Nieuwpoort was 
gevestigd op het huidige adres Binnenhaven 40; 
Binnenhaven 38 was de pastorie voor de 
remonstrantse predikant.  
De kerk en pastorie zijn gebouwd in de jaren 
1645-1655. Het bijzondere van de kerk was, dat 
hij als enige remonstrantse kerk in Nederland 
rechtstreeks aan de openbare weg gelegen was. 
Dit in tegenstelling tot de andere remonstrantse 
(schuil-)kerken in Nederland, die  ergens ach- 

 teraf stonden, zoals in Alkmaar. Blijkbaar had de 
heer van Liesveld hiertegen geen bezwaar.  
  De remonstrantse kerk in Nieuwpoort heeft 
altijd een gebrekkig bestaan gehad. Vaak 
bediende de predikant beide remonstrantse ge- 
meenten Schoonhoven en Nieuwpoort. Het aan-
tal remonstranten in Nieuwpoort nam gestaag af. 
In 1834 telde Nieuwpoort er nog maar tien. Ook 
enkele remonstranten uit Langerak, Gelkenes en 
Groot-Ammers bezochten de kerk te Nieuw-
poort. In 1860 worden de diensten in Nieuw-
poort stopgezet. 
  In onze contreien zijn, behoudens in Schoon-
hoven, geen remonstrantse kerken meer. In heel 
het land zijn op het platteland de remonstrantse 
kerken vrijwel verdwenen. In grotere plaatsen 
zijn er nog wel remonstrantse kerken, die echter 
vaak een kwijnend bestaan leiden. Zoals zovele 
vrijzinnig georiënteerde kerken neemt ook de 
remonstrantse kerk jaarlijks in ledental af. 
 
(*) De historicus Prof. Dr. A. Th. van Deursen 
schrijft in zijn boek Bavianen en Slijkgeuzen, 
kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en 
Oldenbarnevelt (uitg.: Van Wijnen, Franeker, 
1998) uitvoerig over de strijd tussen de 
rekkelijken en preciezen (ook in onze streek). 

——·——  
PRECIES 500 JAAR GELEDEN (2) 

Liesvelt en Nieupoort in de Enqeeste van 1494 
 

De artikelenserie 'Precies 500 jaar geleden' gaat over de 'Informacie' van 1514. In het februari-
nummer van By Clockgeluy is het eerste deel afgedrukt. Aan de orde kwam Streefkerk dat, 
doordat het tot het kwartier van Dordrecht behoorde, een andere status had dan de andere 
kernen van het huidige Liesveld: 'Liesvelt ende Ammers', en 'Liesvelt mit half de Nyeupoert'. 
Één van de gevolgen daarvan is, dat die kernen, in tegenstelling tot Streefkerk, genoemd 
worden in de Enqueeste van 1494, welke hieronder besproken wordt. Vanwege de lengte 
van het artikel zal de Informacie van 1514 voor deze kernen volgen in een derde deel van de 
serie. De titel van dit tweede deel zou dus eigenlijk moeten luiden: 'Precies 520 jaar geleden'. 
 

In het eerste deel zijn de algemene aspecten van 
Enqueste en Informacie uitvoerig belicht. We 
herhalen de drie vragen welke in 1494 door 
vertegenwoordigers van steden en dorpen 
beantwoord moesten worden: 
 "Eerst, aengaende de haertsteden. 
 Ten anderen, aengaende de neringhe. 
 Ten derden, aengaende den staet van heure 
 faculteyt int generael." 
Ofwel: betreffende (het aantal) woningen, de 
voorkomende beroepen en de algemene vermo-
genstoestand. Er zij opgemerkt, dat het woord 
'neringhe' of 'neringe' in de Enqueste in meer-
dere betekenissen gebruikt wordt: het betekent: 
bestaansmiddelen, inkomensbronnen of beroe- 
pen, maar ook de opbrengst van die beroepen.  

 Ten overlijden van Hertoge Karel 
De door de vertegenwoordigers van de dorpen 
gegeven antwoorden bevatten steeds de zinsnede 
'ten overlijden van Hertoge Karel' (of vergelijk-
bare woorden). Hieruit blijkt, dat de financiële 
situatie van 1494 vergeleken wordt met die in 
het jaar 1477, het jaar waarin de Bourgondische 
hertog Karel (die later Karel de Stoute zou 
worden genoemd) overleed. Kennelijk dateert de 
in 1494 geldende belastingzetting van omstreeks 
dat jaar. Of aan die zetting een informacie is 
voorafgegaan, is onbekend.  
De al eerder gesignaleerde neiging van dorpen 
en steden om hun financiële situatie zo 
ongunstig mogelijk voor te stellen, lijkt ook in 
de Enqueeste een rol te spelen. De laatste  

 



By Clockgeluy   

 

 

 
pag.22  16e jaargang nr.2; september 2014 

 
 
 

opflikkeringen van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten (waaronder de 'oorlogen van Jonker 
Frans', zoals ze in de Informacie genoemd zullen 
worden), worden ook nu aangevoerd als reden 
van financiële teruggang. Een aanwijzing dat 
hierbij de schade niet te laag wordt weergege-
ven, is de opsomming van oorlogsgerelateerde 
uitgaven; een lijst maakt nu eenmaal meer 
indruk dan één post 'oorlogsschade'.  
In de opsommingen komen voor:  
- het onderhouden van doortrekkende troepen, 
- gevangenneming, dat wil zeggen: (dreiging  
 met) gijzeling om een losprijs te verkrijgen, 
- brandschatting, een bedrag dat betaald wordt  
 aan doortrekkende troepen om plundering en  
 inbrandsteking af te kopen.  
Liesvelt voegt daar nog aan toe, dat er ook 
vermogen uit de plaats verdwenen is door 
vererving, verkoop en anders aan personen in 
andere plaatsen. En Nieuwpoort meldt laconiek, 
dat ze ook verarmd zijn 'door de dure tijd en 
andere inconvenienten' (ongemakken). 
 
Verwarring 
De Enqueeste-tekst over Liesvelt en Nieupoort 
is in het handschrift 'zeer verward en verkeerd 

 gesteld', zoals R. Fruin (die de negentiende-
eeuwse uitgave verzorgde) het noemt. Hij 
schrijft daarover:  
"Het artikel over de haardsteden ontbreekt hier, 
en schijnt verdwaald naar het volgende dorp, 
waar het echter weer geschrapt is. Ik heb een en 
ander, zo goed ik kon, verholpen. Ook in de 
opschriften schuilt meer dan één fout. Hetgeen 
onder 'den dorpe Nieupoort' voorkomt, betreft 
blijkbaar een dorp en een poort, en zou dus beter 
hier, onder het opschrift 'Liesvelt, de Nieupoort 
daerinnen begrepen', passen.   - De Informacie 
van 1514 heeft eerst 'Liesvelt met half de 
Nieupoort', en vervolgens 'Liesvelt ende 
Ammers'; misschien moet men hier ook zo 
lezen."  
Mijns inziens heeft hij gelijk, bedenk echter wel, 
dat de volgorde andersom is. Wat in de Enquees-
te over 'T DORP VAN NYEUPOORT' vermeld 
wordt, heeft betrekking op het gebied dat in de 
Informacie 'Liesvelt met half de Nieupoort' heet.  
In de op de Enqueeste gebaseerde belasting-
zetting van 1496 wordt onderscheid gemaakt 
tussen 't Lant Liesvelt mit Ammers' en 'Halff die 
Nyenpoort'.  
Duidelijker dan zo, kan het niet gezegd worden.  

 
 
 

 

WIE KENT ZE NOG? (2) 

 
 

De beheerder van het HKN-fotoarchief is nog steeds op zoek naar de namen van de afgebeelde 
dames. Zij zijn (bestuurs-)leden van de Streefkerkse plattelandsvrouwenvereniging; de foto is 
gemaakt in 1973. Er zullen beslist Streefkerkers zijn die één of meer van de dames herkennen! 
Bent u dat, dan kunt u de namen sturen naar By Clockgeluy of naar Museum het Stadhuis. 
Mondeling doorgeven aan een HKN-bestuurslid of -vrijwilliger kan natuurlijk ook.  
Bij voorbaat hartelijke dank! 
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Wat het woord 'half' betreft: Nieuwpoort 
verkeerde in de bijzondere situatie, dat het deel 
ten westen van de singel tot Holland behoorde, 
de oostkant maakte deel uit van het bisdom 
Utrecht. Waar de Enqueeste over Nieuwpoort 
gaat, betreft het uitsluitend het Hollandse deel.  

— 
T DORP VAN LIESVELT, DE NIEUPOORT 
DAERINNE BEGREPEN. 
 

Op de genoemde dag hebben wij, commissaris-
sen, opgeroepen en gedagvaard de Jonkvrouw 
van Liesvelt, oud 60 jaar,  Dirck Snoock, schout, 
oud 40 jaar, Gheerolff Lambrechtsz, ook schout, 
oud 25 jaar, Cornelis Jansz, oud 40 jaar, Melis 
Dircxz, oud 31 jaar, Cornelis Voppensz , klerk, 
oud 28 jaar, afgevaardigden van bovengenoemd 
dorp; [en hen] bevraagd met betrekking tot de 
inhoud van de genoemde Instructie [= de lijst 
met de drie vragen]. 
 
[vr.1]  Eerst, aangaande de [aantallen] haard- 
     steden, zeggen zij onder ede(*), dat zij 
nu hebben 64 haardsteden die tot hen behoren, 
niet meegerekend de priester, de koster en 
andere arme lieden die 'van den heyligen geest 
leven' [door de kerk ondersteund worden]; en 
'ten overlijden van Hertoge Karel' hadden zij 
evenveel haardsteden, weinig minder of meer. 
(*) Opm. de ondervraagden hebben moeten 
zweren, dat ze naar waarheid zullen antwoor-
den. In het handschrift verschijnt steeds de vaste 
formule 'by heuren eede, hemluyden hooch-
lycken gestaeft'. Ter wille van de leesbaarheid 
heb ik dat samengevat met 'onder ede'. 
  
[vr.2]  Vervolgens, aangaande de inkomens- 
     bronnen zeggen [zij], dat zij die verkrij-
gen met vogels vangen en vissen, met koeien, 
met het zaaien van haver als hun landen droog 
zijn, en met vrachtrijden. [Zij] zeggen, dat de 
opbrengst hiervan 'ten overlijden van Hertoge 
Karel' de helft meer was dan [wat] ze nu is.  
 
[vr.3]  Vervolgens, aangaande hun algemene  
     vermogenstoestand, zeggen [zij], dat ze 
niet weten of ze nu rijker zijn dan dat ze waren 
'ten overlijden van Hertoge Karel'. [Zij] zeggen 
verder, dat zij geen renten op hun bovengenoem-
de dorp verkocht hebben, maar [ze] hebben 
renten op hun particuliere bezittingen verkocht, 
om hun lasten daarmee te voldoen. [Zij] zeggen, 
dat zij tot deze armoede gekomen zijn door de 
oorlogen, die geweest zijn, eerst met de inname 
van Leerdam [door de Geldersen, in of om- 

 streeks 1480] en daarna door de oorlogen van 
Utrecht, Montfoort, Woerden en Rotterdam [zie 
BC febr. 2014 pag.24, Opm.3], waarin zij 
geleden hebben grote schade door [dreiging met] 
gevangenneming, door brandschatting en andere 
bijdragen. [Zij] zeggen ook, dat hun  'rijckdom' 
voor een deel toegekomen is aan personen, 
wonende in andere plaatsen, hetgeen geschiedde 
door vererving, verkoop en anders.  

— 
T  DORP VAN NYEUPOORT. 
 

Op de genoemde dag hebben wij, commissaris-
sen, opgeroepen en gedagvaard Gerrit Jacobsz, 
oud 70 jaer, Pieter Symonsz, oud 50 jaar, 
burgemeesters, Dammas Maertsz, oud 70 jaar, 
Herman Bruynensz, oud 69 jaar, Matheeus 
Jansz, oudt 40 jaar, Cornelis Jacobsz, 
oud 34 jaar, afgevaardigden van bovengenoemd 
dorp; [en hen] bevraagd met betrekking tot de 
inhoud van de genoemde Instructie. 
 
[vr.1]  Eerst, aangaande de [aantallen] haard- 
     steden, zeggen zij onder ede dat onge-
veer 5 jaar geleden, toen de brand geschiedde 
[het was 1489, dus inderdaad vijf jaar daarvoor], 
zij plachten te hebben 96 haardsteden, waarvan 
er nu noch ongeveer 25 niet opgebouwd zijn; en 
[ze] hadden er 'ten overlijden van Hertoge Karel' 
ongeveer evenveel.  
 
[vr.2]  Vervolgens, aangaande de inkomens- 
     bronnen zeggen [zij], dat zij die 
verkrijgen, te weten voor tweederde deel met 
vogel-  en met visvangst, en voor eenderde deel 
met landbouw en koeien houden; en [zij] 
zeggen, dat 'ten overlijden van Hertoge Karel' de 
opbrengst daarvan  de helft meer was dan [dat] 
zij nu is.  
Opm.: merk op dat landbouw en veeteelt in de 
stad relatief een klein deel uitmaken van de 
economische activiteiten. 
 
[vr.3] Vervolgens, aangaande hun algemene 
vermogenstoestand, zeggen [zij], dat ze nu wel 
vier keer zo arm zijn als dat ze waren.  
[Zij] zeggen, dat ze op hun bovengenoemde 
dorp verkocht hebben 50 R.gl. [Rheinische 
Gulden] per jaar [aan] lijfrenten. [Zij] zeggen, 
dat zij tot deze armoede gekomen zijn, door veel 
verschillende oorlogen, die geweest zijn sinds de 
dood van wijlen Hertog Karel, en dat zij hebben 
moeten onderhouden al het 'volck van oorloghe' 
[soldaten], zowel de vrienden als de vijanden, 
die in haar stad en dorp gelegen hebben, en grote   
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aanmerkelijke schade aldaar gehad hebben [,] 
meer dan in enige andere plaats in de omgeving 
gelegen, zodat haar stad en dorp een 'hopen 
plecke' [?] is, zonder enige hulp verkregen te 
hebben van andere steden, hoewel zij dat heel 
vaak ootmoedig aan hen gevraagd hebben; [zij] 
zijn ook verarmd door de dure tijd en andere 
ongemakken. 
 
Zetting 1496 
De nieuwe belastingzetting van 1496 is geba-
seerd op de Enqueeste van 1494. De twee 
plaatsen Liesvelt (met Ammers) en Nyeupoort, 
moeten daarin samen opbrengen: 54 klinkert en 
25 groot. Maar hoe ze dat onderling verdelen, 
mogen ze zelf uitvechten. 

 De klinkert of Clinckaert heeft dezelfde waarde 
als het pond (zie deel 1 over de invoering van 
het pond in deze periode). Het onderscheid zit in 
de onderverdeling: de klinkert is nog verdeeld in 
30 groot ('ouderwets') en het pond is verdeeld in 
20 schellingen ('modern').  
 
Het totaalbedrag dat de 'bede' moet opbrengen in 
'Hollandt ende Vrieslandt' bedraagt 120.000 
Clinckaerts, te verdelen over twee jaren met elk 
60.000 Clinckaerts. De jaarlijkse bijdrage moet 
in twee gelijke delen betaald worden, de 
termijnen 'verschijnen' in 1496 op 1 april (vijf-
tien dagen voor Pasen), en op 1 oktober.  
De hierboven genoemde bijdrage van 54 klinkert 
en 25 groot is het bedrag voor één jaar. 

 

——·—— 
 

VOOR U GELEZEN door Simon Ooms 
Reizen met de Lekboot in oude ansichten deel 3 

 

Zaterdag 30 augustus jongstleden, werd het derde deel gepresenteerd van de serie 
fotoboekjes over de Lekboten. Samensteller IJsbrand Verveer is er weer in geslaagd om een 
aantal bijzondere foto's bijeen te brengen.  

 

Voor mij persoonlijk is er één afbeelding die op 
zich al reden genoeg is om het boekje aan te 
schaffen. Mijn geboortehuis stond aan het 
Nieuwe Veer in Streefkerk; die straatnaam ver-
wijst naar de tweede aanlegsteiger van de 
Lekboot in Streefkerk (steiger nummer 14). Van 
de Streefkerkse aanlegplaats bij de haven in het 
dorp (steiger nummer 15) is onder meer een 
bijzonder mooie oude foto afgedrukt, maar van  

 niet de reden te zijn om het boekje te kopen, 
maar onder de andere foto's met steigers, Lekbo-
ten en Lekgezichten zijn heel veel redenen om 
dat wél te doen!  
Evenals de eerste twee delen van de serie, is ook 
deze uitgave bijzonder mooi vormgegeven en 
zeer verzorgd. Het boekje is een absolute 
aanrader, ook voor mensen die niet aan het 
Nieuwe Veer geboren zijn! 

die aanlegplaats zijn meer plaat-
jes bekend. Zo niet van het 
Nieuwe Veer; lange tijd was ik 
er van overtuigd dat daar 
helemaal geen foto's meer van 
bestaan. IJsbrand Verveer wist 
echter een fotokaart met deze 
steiger op te sporen. (Een 
fotokaart is een foto die als 
prentbriefkaart is afgedrukt, 
meestal in een kleine oplage.) 
Het is een prestatie om deze 
kaart te vinden, misschien zijn er 
destijds maar een stuk of tien, 
twintig, of nog minder afgedrukt 
en bestaan er nu nog maar een 
paar van. Vanzelfsprekend hoeft 
deze unieke foto voor anderen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reizen met de Lekboot  
in oude ansichten      deel 3 
Samenstelling: IJsbrand Verveer 

Vormgeving en druk: Drukkerij Van der Perk B.V.  
ISBN: 978-90-822530-0-9  

Verkrijgbaar in de boekhandel; prijs: € 12,50 
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Het Koffertje 
 

Museum 'Het Stadhuis' ontving van mevrouw S. van Duuren - van Beuzekom te 
Bennekom een koffertje. Het koffertje dateert van omstreeks 1920.  

Naar aanleiding van deze gift schenkt de genealogierubriek aandacht aan de 
stamreeks van de schenkster. 

 

De heer H.C. (Henk) van Duuren, 
gehuwd met Stijntje van Beuzekom,  
was onderwijzer. Voor zijn trouwen 
'lag hij in de kost', zoals vroeger 
gebruikelijk was, want een onder-
wijzer woonde in de plaats waar hij 
werkte. Henk werkte in Langerak en 
lag in de kost bij dominee van 
Kooten en later bij de familie 
Verhoef. Elke week ging het koffer-
tje met schone kleren weer mee van 
Kockengen, waar hij woonde, naar 
zijn kosthuis in Langerak.  

 

 
 

Maar ook de vader van de heer van Duuren, 
Evert van Duuren, gehuwd met Beertje 
Brunt, was onderwijzer en ook hij heeft dit  

 koffertje gebruikt om elke week schone 
kleding mee te nemen naar zijn kosthuis. 
Het koffertje heeft dus heel wat afgereisd. 

——·—— 
 

Stamreeks van Stijntje van Beuzekom 
(Gegenereerd met Aldfaer 4.2) 

 

Generatie 1 (proband) 
Stijntje van Beuzekom, geboren op 6 septem-
ber 1933 in Langerak. Stijntje trouwde, 22 jaar 
oud, op 17 mei 1956 in Nieuwpoort met H.C. 
(Henk) van Duuren, 25 jaar oud. Het kerkelijk 
huwelijk vond plaats in de hervormde kerk te 
Langerak.  
Henk is geboren op 9 jan. 1931 in Kockengen,  
zoon van Evert van Duuren en Beertje Brunt. 
Henk is overleden op 23 maart 2007 in Benne- 
kom, 76 jaar oud.  
Beroep: onderwijzer, hoofd der school, leraar te 
Langerak, Wezep, Bennekom en Zetten 
 

Uit de eerste relatie van:  
Generatie 2 (ouders) 
Adriaan van Beuzekom, geboren op 11 febr.  
1903 in Langerak. Adriaan is overleden op 22 
mei 1991 in Langerak, 88 jaar oud. Hij is 
begraven in Langerak.  
Beroepen: kapper, kleermaker 
Adriaan:  
(1) trouwde met Jannigje den Haan. Jannigje 
 is geboren op 2 december 1905 in Goudri-
 aan, dochter van Johannes Arnoldus den  
 Haan en Stijntje van Rijswijk. Jannigje is 
 overleden op 11 februari 1941 in Langerak, 
 35 jaar oud.  
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 3 september 1942  
    in Langerak met Cornelia Benders, 37 jaar  

      
 oud. Cornelia is geboren op 9 augustus 1905  
 in ’s-Gravendeel, dochter van Arie Benders  
  en Ariaantje Langeveld. Cornelia is overleden  
   op 1 juli 1987 in Langerak, 81 jaar oud. Zij is  
   begraven in Langerak. Cornelia is weduwe  
   van Arie Barendregt (overleden vóór 1942). 
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Uit de tweede relatie van:  
Generatie 3 (grootouders)  
Willem van Beuzekom, geboren op 30 novem-
ber 1860 in Ottoland. Willem is overleden op 12 
september 1929 in Langerak, 68 jaar oud.  
Beroep: kleermaker 
Willem:  
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 7 januari 1887 in 
    Langerak met Annigje Blonk, 31 jaar oud.  
    Annigje is geboren op 1 oktober 1855 in   
    in Willige-Langerak, dochter van Johannes  
    Blonk en Lena Kortenhoeven. Annigje is  
    overleden op 21 april 1893 in Langerak, 37  
    jaar oud. 
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 6 september 1894  
    in Nieuwpoort met Jacoba den Burger, 28  
    jaar oud. Jacoba is geboren op 3 december  
    1865 in Groot-Ammers, dochter van Wouter  
    den Burger en Grietje van Zessen. Jacoba is  
    overleden op 26 september 1947  
    in Nieuwpoort, 81 jaar oud. 
 
Generatie 4 (overgrootouders) 
Aart Adrianus van Beuzekom, geboren op 16 
november 1829 in Langerak. Aart is overleden 
op 8 januari 1888 in Ottoland, 58 jaar oud. 
Beroep: kleermaker 
Aart trouwde, 26 jaar oud, op 24 juli 1856 
in Ottoland met Kundertje Zwijnenburg, 24 jaar 
oud. Kundertje is geboren op 21 december 
1831 in Ottoland, dochter van Cornelis 
Zwijnenburg en Adriana Zaanen. Kundertje is 
overleden op 19-03-1902 in Ottoland, 70 jaar 
oud. 

 Generatie 5 (betovergrootouders) 
Willem van Beuzekom, geboren op 16 augustus 
1806 in Lexmond. Willem is overleden op 13 juni 
1884 in Giessen-Nieuwkerk, 77 jaar oud.  
Beroep: kledermaker 
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 2 april 1829 
in Ottoland met Cornelia de Ruiter, 24 jaar oud. 
Cornelia is geboren op 20 januari 1805 in in ’t 
Achterland, dochter van Aart Florisz de Ruijter 
en Geertruij van der Wolf. Zij is gedoopt op 3 
februari 1805 in Groot-Ammers. Cornelia is 
overleden op 29 januari 1849 in Ottoland, 44 jaar 
oud. 
 
Generatie 6 (oudouders) 
Adrianus van Beuzekom. Hij is gedoopt op 16 
november 1783 in Vianen. Adrianus is overleden 
op 14 juli 1828 in Lexmond, 44 jaar oud. 
Adrianus trouwde, 20 jaar oud, op 30 juni 1804 
in Lexmond met Neeltje van Langerak, ongeveer 
28 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1776. 
Neeltje is overleden op 27 april 1847 
in Gorinchem, ongeveer 71 jaar oud. 
 
Generatie 7 (oudgrootouders) 
Hendrik van Beusekom. Hij is gedoopt op 15 
maart 1759 in Vianen. Hendrik trouwde, 22 jaar 
oud, op 5 augustus 1781 in Vianen met Elisabeth 
van Hetzie. 

Margreet Budding 
 

Voor uitgebreide informatie over uw of andere 
families kunt u terecht op het mailadres: 

genealogie@histkringnieuwpoort.nl 
 

 
Het huis van Adriaan van Beuzekom; Lekdijk 169 te Langerak                          foto: fotoarchief HKN  
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De Nieuwpoortse Schoolmeester Hardeman (1831  -  1882) 
 

door Hans Keukelaar 
 

Enige jaren geleden ontvingen wij voor het museum een portret van een ons onbekende voormalige 
hoofdonderwijzer. Helaas was het schilderij in de loop der jaren beschadigd en het belandde in ons 
depot. Na het inwinnen van deskundig advies werd in 2010 besloten om tot restauratie over te gaan. 
Nadat dit met goed resultaat was gedaan, kwam het schilderij op een prominente plaats in de 
bovenzaal van het museum te hangen. Bij ons bleven echter de vragen wie deze hoofdonderwijzer 
was en wanneer hij verbonden was aan de school aan de Binnenhaven? Dankzij het feit dat 
tegenwoordig diverse oude nieuwsbladen zijn gedigitaliseerd, slaagde Petra Deelen er in om het 
antwoord op deze vragen te vinden.  
 
 

 

 
 

Jan Hardeman,  
hoofd der dag- en kostschool te Nieuwpoort 
(gedurende meer dan een halve eeuw); 
geboren 19 oktober 1804 in Veenendaal; 
gedoopt 28 oktober 1804 Veenendaal; 
overleden 20 oktober 1892 Elst (Rhenen).  
 

Op 6 juli 1831 te Woerden gehuwd met 
Adriana van Triest;  
geboren 29 mei 1811 in Woerden;  
overleden 26 februari 1886 te Rhenen; 
begraven Algemene Begraafplaats Elst (prov. 
Utrecht);  
dochter van Dirk Leendert van Triest, 
burgemeester van Zegveld, en Jannigje Broer. 
 

 

Als opvolger van Jan Dirk Vermeer werd, na een 
vergelijkend examen, Jan Hardeman als hoofd 
der school aangesteld. Op 15 april 1831 
aanvaarde hij zijn post.  
Na de Napoleontische tijd was het oude school-
gebouw zo vervallen dat men in 1836 besloot 
om een nieuwe school te bouwen. 

 Opening nieuwe school (1837) 
Op 30 november 1837 was dit gebouw klaar en 
kon de opening plaats vinden. Om 10.00 uur 
begaf meester Jan Hardeman zich met 104 
leerlingen vanuit het noodlokaal naar de kerk. 
Ook het gemeentebestuur, de school-opziener, 
vele ouders en vrienden uit omliggende 
gemeenten namen hun plaatsen in. Dominee 
Bresser beklom de preekstoel en opende het 
feest met gebed en een passende toespraak.  
  Vervolgens werd Jan Hardeman uitgenodigd 
voor het houden van een feestrede. Maar niet 
voordat de leerlingen eerst een loflied op Koning 
Willem I hadden gezongen. In zijn toespraak 
bedankte Hardeman zijne Majesteit en het 
gewestelijk bestuur voor hun bijdrage aan de 
oprichting van het nieuwe gebouw. Hij 
benadrukte dat dit een goede invloed had op de 
opvoeding. Tevens was onderwijs noodzakelijk 
voor de vorming der jeugd. Hierna zongen de 
leerlingen onder leiding van hun onderwijzer 
een loflied ter ere van het gewestelijk bestuur.  
  Hardeman vervolgde zijn toespraak met het 
bedanken van het gemeentebestuur en de 
districtsopziener. Besloten werd met een 
danklied aan het gemeentebestuur, waarna de 
leerlingen aan de beurt waren om hun gemaakte 
vorderingen op school te tonen.  
Na dankzegging door dominee Bresser begaf 
men zich naar het nieuwe, fraai versierde 
schoollokaal. Daar werden de leerlingen op 
limonade getrakteerd en werd het feest vrolijk 
besloten. 
 

Jan Hardeman ging in 1857 wonen in het fraaie 
huis dat voor de school was gebouwd aan de 
Binnenhaven. In de grote ruime woning was het 
mogelijk om kostschoolleerlingen te huisvesten, 
die door hem onderwezen werden in het Frans. 
Bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1882 
kreeg Jan Hardeman als eervol ontslagen hoofd 
der school te Nieuwpoort een jaarlijks pensioen 
van ƒ 800,-. Op 2 mei nam hij, na vijftig jaar 
voor de klas te hebben gestaan, afscheid van 
school. 
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In de Schoonhovensche Courant van zondag  
7 mei 1882 lezen we daarover: 
 

Vanmorgen 2 mei had zich een grote 
menigte op Het Hoofd in Nieuwpoort 
verzameld. Bij de aanlegsteiger van de 
raderboot stonden autoriteiten, en 
andere belangstellenden van allerlei 
leeftijd om daar de heer J.Hardeman en 
z’n familie uit te zwaaien. Na meer dan 
50 jaar hoofd van de Lagere School te zijn 
geweest, vertrok hij met zijn gezin per 
stoomboot “Concordia” naar Elst bij 
Amerongen, waar hij ging genieten van 
zijn welverdiende pensioen. Eergisteren 
was hij voor het laatst als voorlezer en 
voorzanger in functie in de Hervormde 
Kerk van Nieuwpoort. 

 

De verslaggever verwoordt dit als volgt:  
 Op verzoek van de kerkvoogden en 
kerkenraad werden hem door de 
gemeente aan het einde der gods-
dienstoefening de woorden van de 121ste 
psalm, het vierde vers toegezongen. Diep 
getroffen, dankte de hoog geachte 
grijsaard voor dit bewijs van liefde en 
toegenegenheid.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Het psalmboek uit de 
Hervormde Kerk van 
Nieuwpoort, dat door 
voorzanger Hardeman 
gebruikt  werd.  
 
Zoals hierboven 
duidelijk is te zien, 
moet het boek 
hoognodig 
gerestaureerd worden. 

 

 
  

  

    

    DE STEDE NIEUWPOORT 
 

 1.  Nieuwpoort, Vleugelslag  
    boven de landerijen    
    Langs de rivier De Lek 
    Schone waterpartijen    
    Verkeert er landinwaarts 
    Uwer stede ommetrek 
 

 2.  Nieuwpoort, kroon van   
    Uit de lucht bekeken    
    Zich zelf gekroond op   
    Klei en zware streken    
    Een bastion dat zwaar    
    De vuisten balt 
 

 3.  Nieuwpoort, hoe smal  
    het binnenste van uw grachten   
    Tussen de opgetrokken 
    muren water geleid  
    Geklonken diep in  
    de echo’s van gedachten 
 

 4.  Nieuwpoort, uw stadhuis 
    Centrum in het al 
    Daarbij een watersluis 
    Uw dam en stenen val 
    Neerbuigend geplaveid 
    Tot waar men ’t tonen zal 
 

 5.  Nieuwpoort,  hoe groot in ’t klein 
    Uw daken rood en grijs  
    Uw straten eigenwijs 
    naar vroeger tijd vernoemd  
    Uw binnen en buitenhaven  
    Het Hoofd erbij genoemd 
 

 6.  Nieuwpoort, wat wil men meer 
    Zij die u niet kennen 
    Zullen historie vreemd 
    Uw Arsenaal niet prijzen 
    Uw kerken niet verwennen  
    Zij wandelen ontheemd 
 

 7.  Nieuwpoort, wie in verlangen 
    in gedachten wie dat kan  
    Uw bastions omvangen  
    Als stede en nog steeds  
    Die wordt zo rijk daarvan 
    Wie ’t kan die is er reeds  
 

            Willem-Jan den Hartog 
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     VERENIGINGSNIEUWS 
 
         Jaarverslag 2013 

 

Jaarvergadering 
Op 18 maart 2013 was de jaarvergadering van de HKN, deze keer in het museum Het Stadhuis in 
Nieuwpoort. Ruim 40 personen waren aanwezig. Na het vergadergedeelte werd de promotiefilm 
getoond, die door Fulco de Jong met videoclub Utrecht is gemaakt in Nieuwpoort. Fulco was 
aanwezig om te vertellen over de totstandkoming van de film. De film is beschikbaar gesteld voor 
verkoop. 
 

Bestuur (-svergadering) 
Het bestuur is in 2013 acht keer bij elkaar geweest in vergadering. Verder is er natuurlijk veel per mail 
uitgewisseld. Harry van Meerkerk heeft in het dagelijks bestuur de taak van secretaris op zich 
genomen. Joke van Leeuwen is in de ledenvergadering benoemd tot voorzitter. De diversiteit van 
taken binnen het bestuur is groot. 

 

Lezing 
Op 10 oktober vond een lezing plaats over de Geschiedenis van de Alblasserwaard en de 
waterbeheersing in de polder. De heer Dick Kanters van het Waterschap Rivierenland deed een  
interessante uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis van de Alblasserwaard in relatie tot het 
ontstaan van Nederland, vanaf de derde ijstijd (100.000 tot 125.000 jaar voor de jaartelling) tot aan 
2013. De locatie voor de lezing was De Vijf Lelies in Streefkerk. Het aantal bezoekers was rond de 20. 
 

Tentoonstellingen  / museumbezoek 
Het aantal bezoekers was groot dit jaar (totaal ca. 2000), maar dat werd ook ingegeven door het 
breifestival, de monumentendag en de kaarsjesavond. De toegang is dan gratis. Gemiddeld hebben 
we op deze dagen zo ’n 400 bezoekers in het museum.  
De volgende tentoonstellingen zijn in 2013 gepresenteerd: 
Afscheid van Liesveld (vanaf 30 maart met de opening van het museum).  
Met materiaal en foto’s werd de periode dat Nieuwpoort, Langerak en Waal, Groot-Ammers en 
Streefkerk één gemeente vormden in herinnering gebracht. 
Openbaar Vervoer langs de Lek (van 8 juni t/m 24 augustus) .  
Mede dankzij de materialen die door bewoners uit de omgeving beschikbaar werden gesteld, was 
deze tentoonstelling een groot succes. 
Molenwaard in oude prenten en kaarten is gehouden van 1 september t/m eind oktober.  
De tentoongestelde kaarten en prenten waren grotendeels beschikbaar gesteld door Antiekboerderij 
Graafland. De tentoonstelling viel in de smaak bij kenners, die dan ook van ver kwamen om de ten-
toonstelling te bezoeken. Voor de tentoonstelling was een mooie brochure uitgegeven door de HKN. 
Tijdens deze tentoonstelling waren er ook weer zondagsopeningen in september, alhoewel de 
kunstroute slechts één keer per twee jaar wordt gehouden.  
Rond Kaarsjesavond was er in december een expositie van kerstfiguren (officieel Schwarzenberger 
Krippenfiguren). Door de drukte met Kaarsjesavond moeten altijd veel bezoekers de tentoonstelling 
missen. De openstelling van het museum op drie zaterdagen in december was dan ook een succes en 
voor herhaling vatbaar.  
De deelname op 24 en 25 mei aan het breifestival van de Schapekop kon ook rekenen op veel 
belangstelling. In het museum was een breigroep actief en werden verkopen gehouden.  
 

Publicaties 
In 2013 is het boek ‘de Schippersjongen van Nieuwpoort’ door de HKN opnieuw uitgegeven. De HKN 
heeft het boek in herdruk genomen ter gelegenheid van het feit dat het in 2013 730 jaar geleden was, 
dat Nieuwpoort .haar stadsrechten kreeg. De commissie Nieuwpoort-700+ brengt het toneelstuk in 
productie over de Schippersjongen. Opvoering is in april 2014. 
 

Ledenexcursie 
De ledenreis ging dit jaar op 25 september naar Leerdam. Met eigen vervoer werd met 18 personen 
een bezoek gebracht aan het Statenbijbelmuseum en na de lunch bezochten we het glasmuseum. In 
beide musea was een presentatie c.q. rondleiding geregeld. Een geslaagde dag (verslag terug te 
lezen in BC 2014-1). 
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Vrijwilligers 
De vrijwilligersavond in eigen huis was een terugkerend succes, dit jaar op 1 november. Er was veel 
belangstelling. Natuurlijk voor de hapjes en drankjes van de bestuursleden, maar zeker ook voor het 
ganzenbord (gemaakt door bestuursleden), waarmee een route door Nieuwpoort werd gevolgd. Een 
ware competitie voor enkele dames en heren. 
Het aantal vrijwilligers is 57. Er hebben diverse mutaties plaats gevonden in 2013. Oudere vrijwilligers 
hebben hun werkzaamheden neergelegd, maar gelukkig zijn er ook nieuwe vrijwilligers aangemeld. 
 

Ledenbestand: 
Het aantal leden per 31 december 2013 is rond de 380. Redenen van de terugloop zijn grotendeels 
verhuizing en overlijden. Gelukkig komen er ook steeds nieuwe leden bij, maar ledenwerving blijft een 
continu aandachtspunt. 
 

Werkgroepen: 
De diverse werkgroepen hebben dit jaar weer veel werk verzet. .Er werd een radiator geplaatst in de 
tentoonstellingsruimte in het zgn. vooronder. Het museum is na de winter weer schoon gemaakt voor 
een nieuw seizoen na de voorlopig laatste grote werkzaamheden van de gemeente. By Clockgeluy is 
weer geproduceerd en verspreid. Tentoonstellingen zijn voorbereid, ingericht etc. Lezingen, reisjes 
zijn georganiseerd. En de verhalen van de groep Oral History komt u regelmatig in By Clockgeluy 
tegen. 
 

Notulen Jaarvergadering 1 april 2014 

1 Opening  
Joke van Leeuwen heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn meerdere afmeldingen ontvangen 
i.v.m. een bijeenkomst van de kerk in Nieuwpoort De koffie en thee is gratis. 

2 Mededelingen 
Joke bedankt de vrijwilligers voor hun inzet. Ook de vertrekkende vrijwilligers worden 
genoemd. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!  
Op 12 februari was een groep (62 personen) met een bus naar Rijksmuseum geweest. (zelfs nog 
een kleine wachtlijst). Het was een succes. 
By Clockgeluy heeft een ander jasje. Het is meer van deze tijd. Het werd door de aanwezige le-
den positief ontvangen. Er komt iedere keer een nieuwe foto op de voorzijde, passend bij een ar-
tikel. Volgende keer is de overige layout misschien nog iets aangepast. Er zal ook aandacht ge-
schonken worden aan de leesbaarheid van het blad en nog een modernere uitvoering in het 
geheel.  
Joke doet een oproep te stemmen voor Steuntje in de Rug, een sponsoractie van de Rabobank, 
waarbij op een of meerdere verenigingen gestemd kan worden.  
De website is aangepast en vanaf 1 april 2014 in de lucht. De oude teksten van de vorige website 
zijn overgenomen, maar worden in de loop van het jaar aangepast. 

3 Notulen jaarvergadering 2013 (in By Clockgeluy september 2013) 
De notulen zijn in de vergadering vastgesteld. 

4 Jaarverslag 2013 (niet aanwezig door internetstoring)  
Het jaarverslag komt in By Clockgeluy. 
Het boek De Schippersjongen  is goed verkocht. Op 30 april 2014 wordt het toneelstuk twee 
keer opgevoerd, namelijk middag en avond.  

5 Financieel jaarverslag 2013 (lag ter inzage in de vergadering) 
6 Begroting 2013 (lag ter inzage in de vergadering)  
7 Verslag kascommissie (de heren C. Deelen en A. den Besten)  

De heer C. Deelen was verhinderd. De heer A. den Besten gaf namens de kascommissie aan dat 
de kas akkoord is bevonden en de penningmeester is gedechargeerd voor het komende jaar.  

8 Benoeming kascommissie volgend jaar 
De heer C. Deelen en Mevr. T. van de Witte en als reserve De heer A. Verhagen. 

9 Ontwikkelingen en plannen 2014 
De opening van het museum is op 5 april. Wethouder Kees Boender zal de opening verzorgen. 
1e tentoonstelling: Nieuwpoort en Oranje in het kader van 200 jaar Koninkrijk. Na 7 april 
worden ook de koningsportretten van de wedstrijd door de gemeente Molenwaard 
tentoongesteld. Alleen niet het koningsportret van de winnaar Pim Peet. Daarvan komt een 
kopie. Het origineel gaat naar het gemeentekantoor. Het portret van Willem Alexander komt  
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 naar ons museum. Vooralsnog wordt daar een kleine uitgave van het portret opgehangen. 
2e  tentoonstelling: Slot Liesveld. We willen dit graag uitbreiden met Slot Langerak.  
3e tentoonstelling: Terug naar je schooltijd in september en oktober 2014. Deze tentoonstelling 
wordt gekoppeld aan de reünie van de openbare scholen in Nieuwpoort/Langerak. Jammer, dat 
er geen koppeling mogelijk was met de scholen in Groot-Ammers (o.a. honderdjarig jubileum 
Christelijke school, dat is al gevierd). 
4e tentoonstelling: De kersttentoonstelling. Dit is nog een verrassing. 
Overige activiteiten: Dit jaar weer twee weken deelname aan kunstroute. Thema is: luchten. 
Waarschijnlijk krijgen wij films. 'De Schapekop' organiseert een tentoonstelling van quilts in 
mei (15,16,17). Museum doet daar aan mee. 

 Op 28 mei is er weer een ouderwetse braderie in Nieuwpoort. Het museum is dan ook open van 
14.00-17.00 uur. 
Op 27 september organiseert de stichting Het Groene Hart een concert in het museum 
(prinsenconcerten door de regio van de OHWL). Nadere info volgt. 
Pinie Ooms heeft een lesbrief over de 2e wereldoorlog gemaakt op verzoek van het comité 4 en 
5 mei voor de zogenaamde adoptieklas oorlogsmonument. 

10 Aanpassen toegangsprijs museum 
We hebben lang volgehouden aan onze prijs van € 1. De toegangsprijs is inmiddels overal 
verhoogd omdat subsidies verlaagd zijn, etc. Het voorstel van een toegangsprijs van € 2 met 
ingang van de nieuwe tentoonstelling wordt door de vergadering goedgekeurd. 

11 Bestuursverkiezing 
Aftredend conform rooster van aftreden, en niet herkiesbaar: Pinie Ooms en Harry van 
Meerkerk. Beiden hebben hun termijnen volgemaakt. Pinie en Harry worden door Joke bedankt. 
Ze zullen afscheid nemen in een extra bestuursvergadering. 
De dames Adrie den Hartog en Marianne van Drenth zijn door het bestuur voorgedragen en met 
algemene stemmen en applaus benoemd. Adrie den Hartog zal het secretariaat op zich nemen. 
De coördinatie van de suppoosten en de rondleiders wordt het aandachtsgebied van Marianne 
van Drenth. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. 

12 Rondvraag / sluiting. 
Naar aanleiding van diverse vragen uit de vergadering: 
ANBI eis is ook dat we de cijfers publiceren op de website. Dit wordt komend jaar uitgevoerd. 
Deelnemen aan museumjaarkaart is moeilijk omdat het een erkend museum moet zijn en voor 
ons museum financieel niet interessant. 
In de Kortlandschool te Schoonhoven bevindt zich een tegeltableau, dat door Nieuwpoortse 
aannemers is geschonken. Deze school is namelijk door hen gebouwd. Kunnen we dat niet naar 
Nieuwpoort halen als de school eventueel afgebroken of verbouwd wordt en het tableau 
misschien verloren gaat? Er wordt hierop actie ondernomen. 
Het jaarverslag komt in By Clockgeluy na overleg in het bestuur in welke vorm etc. 
Tentoonstelling samenstellen met spullen uit het depot. De registratiecommissie kan een 
voorstel doen voor een onderwerp aan de hand van wat er aanwezig is. 
Van de boeken op genealogisch gebied wordt een overzicht gemaakt en gekeken wat er voor 
onze genealogie zinvol is. 
Het museum valt niet erg op voor toeristen. Er wordt gekeken om de zichtbaarheid te vergroten 
met vlaggen, borden etc. 
Er is beneden door de werkgroep techniek een radiator geplaatst. Kunnen we ook niet in de 
winter open zijn, bv een extra tentoonstelling in de winter? Hans Keukelaar had al een idee: 
'Wat verdween er in Langerak?'  Dit komt in het bestuur. 

 

PAUZE  

 

Na het vergadergedeelte wordt er oud filmmateriaal getoond. Het waren beelden van reisjes met 
Talani, de bouw van het verenigingsgebouw in Nieuwpoort en oude films van de lagere school in 
Nieuwpoort. Tijdens onze activiteiten naar o.a. het Rijksmuseum zijn leuke foto’s gemaakt. Ook die 
zijn getoond. Wij zien terug op een mooie gezellige avond. 
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AANWINSTEN VOOR MUSEUM EN DEPOT 
Een overzicht van de giften in de eerste helft  van 2014.  

Hartelijk dank aan alle gevers voor de geschonken voorwerpen!  
 

Aart Brandwijk (G-A): nieuwjaarswens 1848 
P. Kortleve (G-A): 3 lijstjes met kopieën van  
  oude ansichtkaarten 
Fam.den Hartog (G-A):  cultuurhistorische map 
Mw. Terlouw-Verhoef (Zeist): vlag met wimpel,  
  merklapje, etui. diverse kledingstukken 
S.de Vos-Bongers (G-A): merklap, rouwkleding,  
  fles surrogaatkoffie, luiermand,  rouw-,  
  trouw- en geboortekaarten 

 Dhr. Meijer (Nprt):  schoenmakersgereedschap 
Lenie Buijs (Nprt): koninklijk huis: glas zilveren  
  bruidspaar, Juliana & Bernhard 1937- 1962,  
  penning Beatrix & Claus, oude flitslampjes  
Ria Voormolen-Dekkers: fotolijst Operette  
  Assepoester 15-02-1946 
J.Voets (G-A): wei-schep 
Mw.v.d.Hek (Lrk): Oranjeboekjes 
Helen Ooms (Lrk): diverse boeken 

Mw.Suur-Voormolen: Almanak 1880 Kemink en  
  Zn. Utrecht 
Ad Venderbos (Lrk): bord Juliana & Bernhard,  
  oranjebroche, liedjesboek huwelijk Juliana &  
  Bernhard 
Rob Anders (Haastrecht): de beknopte lantmeet- 
  konste, de  Dordtse Landmeter Matheus van  
  Nispen 
Corrie v.d.Berg (Nprt): rouw-, trouw- en  
  geboortekaarten  
Gem. Liesveld: stempels Gemeente Liesveld 
Mevr. Simonse (Sk): glas van de Speeltuin,  
  vaantje Streefkerker Kring, krantenknipsels  
  dijkverzwaring 

 De Kruijk (Nprt): penning zilverfabr. 10-06-1980 
At Stravers (G-A): pentekening J.W. Ooms: 
  gezicht op Nieuwpoort 1959 
B. Boele (Nprt): schoolfoto 
Alb. den Besten (Lrk): familiestamkaarten 
Stijnie van Beuzekom (Bennekom): koffertje met  
  daarin lijkhemd voor volwassene, kinder- 
  lijkhemd, kleed voor over de lijkkist, tafel- 
  kleed, 2 kleine kleedjes, 2 damesklepbroe- 
  ken, schoolhandwerk ca.1920 
Mw.Baardwijk: diverse Schoonhovense Kranten 
Piet Deelen (G-A): 3 wijnflessen 18e eeuw 
B. Witzier (Nprt): blauwdruk huis Hoofdstraat  
  Nieuwpoort, diverse winkelspullen 
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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.


