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Van de redactie 
Voor u ligt de eerste editie in jaargang zeventien 
van By Clockgeluy. Veel personen, daaronder 
enkelen die we bijna vaste krachten mogen 
noemen, leverden bijdragen over zeer uiteen-
lopende onderwerpen. De redactie waardeert dat 
zeer en hoopt dat dit ook in de toekomst doorzet.  
Verheugend is het verder, dat er door de lezers 
gereageerd wordt; niet alleen op de vragen in de 
rubriek Wie kent ze nog?, maar ook op de 
inhoud van artikelen. Dat leidt in deze By 
Clockgeluy tot enkele rectificaties en een 
interessante aanvulling. Maar juist daarmee is de 
redactie bijzonder gelukkig, want zij streeft er 
naar om met By Clockgeluy een blad uit te 
geven, dat een betrouwbare bron is voor 
iedereen die zich bezig houdt met de 
geschiedenis van onze streek.  

 Door de verscheidenheid aan onderwerpen, 
vindt iedereen wel iets van zijn of haar gading in 
dit blad. Speciaal aanbevolen: de samenvatting 
door historicus Sander Wassing over Alva's 
Raad van Beroerten. En als u nu eindelijk wel 
eens wilt weten hoe het precies zit met schout, 
maire en burgemeester, moet u beslist het stuk 
lezen van Jan de Bruin over het bestuur van het 
platteland in de loop der eeuwen!  

——— 
Via Kees Schep ontving de redactie het bericht, 
dat mevrouw Hermina de Groot - van Dieren op 
17 december 2014 is overleden.  
In februari 2014 besteedde By Clockgeluy aan-
dacht aan deze sterke streekgenote. Haar indruk-
wekkende leven eindigde op bijzondere wijze: 
ze overleed op de dag dat ze 105 jaar oud werd. 

 
 

 
 

MAURITSHUIS 
 

den Haag 

 

LEDENREIS NAAR MAURITSHUIS OP 25 MAART 
Ons bezoek aan het Mauritshuis en de Galerij van 

Prins Willem V in oktober is niet doorgegaan. 
De nieuwe datum wordt woensdag 25 maart 2015. 

 
 

Het programma voor die dag is hetzelfde: we zullen om 
09.00 uur vertrekken vanaf Hoogstraat 53 Nieuwpoort 
en per bus naar Den Haag rijden. U wordt verzocht om 
08.50 uur op de Dam klaar te staan.  
In het Mauritshuis hebt u de gelegenheid een rondlei-
ding te maken. Ook is het mogelijk een bezoek te bren-
gen aan de Galerij van Prins Willem V; een combiticket 
is iets goedkoper.  
Wij gaan uit van een minimaal aantal deelnemers van 
25 om de busreis door te laten gaan. Introducés zijn 
van harte welkom en kunnen zich ook aanmelden. 
Indien het benodigde aantal niet behaald wordt, zult u 
uw geld teruggestort krijgen. 

  
 

Uit de Galerij van Prins Willem V: Spiegelende koe (Paulus Potter).  
Alle afbeeldingen: www. Mauritshuis.nl 

 

Wilt u deelnemen aan deze reis, 
dan kunt u het verschuldigde 
bedrag overmaken op  
IBAN NL42 RABO 0323 511 953 
t.n.v. Historische Kring Nieuw-
poort. Pas na betaling bent u 
definitief aangemeld. Wilt u uw 
aanmelding z.s.m., maar 
uiterlijk 1 maart 2015, inleveren 
bij Museum Het Stadhuis, 
Hoogstraat 53 of bij één van de 
bestuursleden?  
U kunt het aanmeldingsformu-
lier gebruiken dat in de vorige 
By Clockgeluy was bijgevoegd 
(datum aanpassen).  
Aanmelden via mail kan ook: 
matzy.vanharten@kpnmail.nl  
 
 

 

Prijzen per persoon: 
 

Busreis:             €15,00  
Entree Mauritshuis:     €14,00  
Galerij Prins Willem V:   €  5,00  
Combiticket Mauritshuis  
+ Galerij Prins Willem V:  €17,50 
Rondleiding Mauritshuis  

(duur ca. 1 uur):       € 7,50 
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In memoriam 
 

  

Eind augustus 2014 bereikte ons het be-
richt van het overlijden van onze vrijwilli-
ger Aart Brandwijk. Aart begon zijn 
loopbaan als vrijwilliger bij ons in 2002. 

  

computer voort, nu met het programma 
Fotobase. Ons gehele fotobezit  moest in 

dit programma gescand worden. Aart 
heeft ongeveer viereneenhalf duizend fo-  

 

 Wij waren toen met de 
'schrijversgroep genealogie' in 
het gemeentehuis van Liesveld 
druk  bezig met het digitaliseren 
van de Burgerlijke Stand van de 
kernen van Liesveld. Iedere 
maandagmiddag was Aart 
aanwezig achter de computer om 
hetgeen op  papier stond in te 
voeren in het genealogiepro-
gramma Hazadata.  

Toen wij klaar waren met dit 
project,  betekende  dit  gelukkig 

 

 
 

to’s voor zijn rekening genomen. 
Hij was de man die meer bedreven 
was op de computer, dan de 
andere vrijwilligers en daar 
hebben wij een dankbaar gebruik 
van gemaakt. Een legale ko-
pie maken van een bestelde CD of 
DVD was geen enkel probleem 
voor hem. Aart was een bezeten 
verzamelaar. Zijn collectie bestond 
uit vele duizenden reclame-
balpennen. Bij de tentoonstelling 
over verzamelingen mochten we  

 

 niet dat hij stopte,  maar hij verhuisde 
mee naar het stadhuis in Nieuwpoort. 
Daar zette hij, nu op donderdagmid-
dagen, zijn werkzaamheden  achter  de  
 

 daar gebruik van maken. 
In Aart hebben wij een zeer gewaardeerde 
vrijwilliger verloren, die voor onze 
vereniging veel werk verricht heeft. 
 

 

 

Plattelandsbestuur 
vanaf de middeleeuwen tot aan de gemeentewet van 1851 

door Jan de Bruin 
Het bestuur van het platteland (daaronder ook 
begrepen het bestuur van kleine steden zoals 
Nieuwpoort en Ameide) stelde vóór de Franse 
tijd niet veel voor. Dit in tegenstelling tot de dag 
van vandaag. Het plattelandsbestuur had als 
belangrijkste taak het handhaven van de openba-
re orde, het onderhoud van wegen (voor zover 
niet aan het polderbestuur opgedragen) en het af 
en toe maken van keuren (verordeningen). De 
laatste al dan niet opgelegd en goedgekeurd door 
het gewest, bijvoorbeeld over het instellen van 
jaarmarkten of kermissen. Het bestuur van het 
platteland was van gewest tot gewest zeer ver-
schillend geregeld. Tussen Holland, Utrecht en 
Zeeland waren de verschillen minder groot. Bij 
het plattelandsbestuur sprak men van ambachten 
(bijv. Bergambacht) en dorpen. Beide termen 
werden vaak door elkaar gebruikt. De term 
gemeente kwam vrijwel niet voor. Ook namen 
van dorpen waren niet officieel vastgelegd. Je 
had Nieuwpoort, Gelkenes (ooit heb ik gelezen 
'het ambt Gelkenes'), Groot-Ammers (ook vaak 
vermeld als Ammers Graveland en ook wel als 
Ammers Graveland Achterland en Peulwijk).  

Schout 
De belangrijkste man in het plattelandsbestuur 
was de schout. Hij werd bijgestaan door vijf of 
zeven schepenen. De schout werd benoemd door 

 de ambachtsheer voor een aantal jaren; dikwijls 
werd deze benoeming verlengd en bleef een 
schout aan tot aan zijn dood. Het was mogelijk 
om tot schout te worden benoemd in meerdere 
dorpen. Vaak werd de landsheer, indien hij krap 
bij kas zat, wat geld toegestopt door de nieuw 
benoemde schout. In Nieuwpoort, Ammers 
Graveland en Gelkenes zullen de schouten 
waarschijnlijk door de Baronie van Liesveld 
benoemd zijn. Vaak waren de schouten 
afkomstig uit vooraanstaande families in de 
dorpsgemeenschappen. In de zeventiende eeuw 
vaak uit de familie Oom(s): Adriaen Adriaens-
zoon Oom werd in 1596 schout van Groot-
Ammers en substituutschout van Ammers 
Graveland (?), in 1611 schepen in Gelkenes. 
Adam Ariaenszoon Oom: van 1626 tot 1639 
schout van Gelkenes; Jan Adamszoon Oom 
vanaf 11 juli 1640 schout van Gelkenes en 
Groot-Ammers met Ammers-Graveland, Achter- 
land en Peulwijk. Tenslotte Adriaen (Ary) Ooms 
(de familienaam was inmiddels Ooms 
geworden): van 1729 tot 1732 schepen en in 
1737/1738 schout van Nieuwpoort.  
In 1805 werd Pieter van der Stok schout van 
Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers. Drie 
generaties  van  der  Stok  waren  schout,  later 
burgemeester, van Nieuwpoort, Langerak en  
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Groot-Ammers. In Goudriaan en Ottoland werd 
het schoutsambt, later het burgemeestersambt 
van 1707 tot 1957 bekleed door de familie van 
Slijpe. In Streefkerk en in enkele andere 
gemeenten in de Alblasserwaard werd het 
schoutsambt, later het burgemeestersambt, 
bekleed door de familie Vonck.  
Aan de overkant van de rivier, in Lekkerkerk, 
Bergambacht en Ammerstol, kwamen de 
schouten en later de burgemeesters, van 
ongeveer 1600 tot ongeveer 1880, uit de familie 
Smits. De schepenen werden zogenaamd 
gekozen, beter gezegd: aangewezen, door de 
bevolking uit de meer gegoede families. Onder 
voorzitterschap van de schout vormden zij de 
zogenaamde schepenbank, die zorg droeg voor 
de rechtspraak in het dorp. Voor het innen van 
de belastingen en voor waterstaats-
aangelegenheden waren er de ambachtslieden, 
ook wel waarslieden genoemd. Zij werden 
benoemd door de schout en waren onder diens 
aanvoering belast met het innen van de  
belastingen (de voornaamste belastingen waren 
de omslagen: belasting naar de grootte van de 
erven en boerenhofsteden). Voorts was er een 
secretaris en een bode. Vaak waren dit slecht 
betaalde erebaantjes. In Bleskensgraaf ontving 
de schout omstreeks 1760 een vergoeding van 
160 gulden per jaar, een schepen dertien gulden 
per jaar en de secretaris tachtig gulden per jaar. 
Omstreeks die zelfde tijd ontving in Ammerstol 
een schoolmeester, die tevens secretaris van 
Ammerstol was, jaarlijks een bedrag van 200 
gulden, met daarbij de bepaling, dat hij ook  

 kinderen van minvermogende ouders kosteloos 
onderwijs moest geven. Naast al deze functiona-
rissen kon er nog een weesmeester of weesman 
aangesteld worden, die toezicht hield op de 
wezen van het dorp (sterftecijfers waren hoog en 
vaak hadden jonge kinderen geen ouders meer). 

Polderbestuur 
Naast het bestuur van het dorp, had men het 
polderbestuur. Het polderbestuur was te 
beschouwen als een instelling, speciaal en 
uitsluitend belast met waterstaatszorgen, 
waaronder beheer van kaden, molens en andere 
kleine werken. Het vormde een afzonderlijk 
publiekrechtelijk lichaam, los van het ambacht, 
met een eigen bestuur, eigen administratie 
(omslagen, rekening  en ambtenaren), eigen 
keurrecht en een eigen territoir. Aan het hoofd 
van het polderbestuur stond de schout van het 
ambacht, waarin de polder lag. Hij leidde het 
bestuur en dreef schouw met, onder andere, 
poldermeesters, molenmeesters en verdere 
organen van de polder. De overige functies in 
het polderbestuur, zoals die van secretaris,  
ambachtslieden en polderboden, werden vaak 
uitgeoefend door dezelfde personen, die deze 
functie ook bij het ambacht uitoefenden.  
Waterstaatszorg strekte zich verder uit dan 
gebied van de eigen polder. Daarboven stond het 
heemraadschap met een bestuur bestaande uit 
mensen van de aangesloten polders.  
In de Alblasserwaard had men twee heemraad-
schappen, namelijk de Overwaard en de Neder- 
waard. Daarboven stond het hoogheemraadschap 
de Alblasserwaard. Deze overheidsinstelling had 

 
 

Situatie van onze regio aan het begin van de achttiende eeuw. 
Detail van de kaart van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, uitgegeven door Abel de Vries in 1716. 

(Bijlage bij 'De Beknopte Lant-Meet-Konst' door Th. W. Harmsen; Delftse Universitaire Pers.) 
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het hoogste gezag op het gebied van waterstaats-
zorgen. Alle lagere bestuursorganen moesten 
zich bij dijkdoorbraken houden aan de bevelen 
van het hoogheemraadschap.  

Franse tijd 
In 1795 werd Nederland bezet door Franse troe-
pen, ook de gevluchte patriotten kwamen terug 
naar Nederland. 'Vrijheid, Gelijkheid en Broe-
derschap', scheiding tussen wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht, waren de 
leuzen van het nieuwe Franse bewind. In de 
steden, waar veel teruggekeerde patriotten 
woonden, ging men aan de slag met het instellen 
van kiescolleges om raadsleden te kiezen. Op 
het platteland, waar meer de prinsgezinden 
woonden, veranderde aanvankelijk niet veel. 
Wel werd er een officiële naam voor de dorpen 
en ambachten ingesteld, namelijk municipalitei-
ten. De schout heette voortaan maire (het Franse 
woord voor burgemeester). De maire werd bijge-
staan door twee of meer assessoren (wethou-
ders). De staatsregeling van 1805 haalde de 
rechtspraak bij de gemeenten weg. Los van de 
gemeente werden rechterlijke colleges, belast 
met rechtspraak, gevormd.  
 In 1798 werden provinciegrenzen en bena-
mingen helemaal veranderd: provincies werden 
departementen. De Alblasserwaard behoorde tot 
het Departement van de Rijn; de Krimpener-
waard tot het Departement van de Delft. In 1801 
werden de oude provinciegrenzen weer hersteld, 
maar de naam departementen bleef gehandhaafd. 
In 1806 werden de departementen heringericht 
en behoorden de Krimpenerwaard en Alblasser-
waard tot het Departement Maasland. Na de 
Franse inlijving in 1810 bleef deze situatie vrij-
wel gelijk, alleen kreeg het departement een 
Franse naam: Departement des Bouches de la 
Meuse (Depart. van de Monden van de Maas).  
De invoering van de burgerlijke stand in 1811 
bracht de nodige werkzaamheden voor de ge-
meenten met zich mede. Veelal was de schout, 
(maire, burgemeester) tevens ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Zelf heb ik nogal wat voorou-
ders in Benschop. Een zekere Jacobus Lemstra 
van Buma, eerst schout, later burgemeester van 
Benschop (van 1818 tot 1868), heeft als 
ambtenaar van de burgerlijke stand vrijwel alle 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten tijdens 
zijn  ambtsperiode ondertekend.  
Tijdens de Franse overheersing (1810-1813), 
namelijk in 1812, werden verschillende 
gemeenten herenigd: Groot-Ammers werd een 
deel van Nieuwpoort, Laag Blokland een deel 
van Molenaarsgraaf, Langerak een deel van  

 Goudriaan, Neder- Slingeland een deel van 
Noordeloos, Ottoland een deel van Goudriaan, 
Peursum een deel van Noordeloos, Schelluinen 
een deel van Giessen-Nieuwkerk, Ammerstol 
een deel van Bergambacht. Noord-Polsboek, 
Zuid-Polsbroek, de Vlist met Bonrepas en 
Cabauw en Hoenkoop werden verenigd tot de 
gemeente Polsbroek. In 1817 zijn al deze 
herindelingen ongedaan gemaakt en gingen deze 
gemeenten op de oude voet verder totdat in 1857 
vele van deze mini-gemeenten opgeheven 
werden (daarover meer in de volgende By 
Clockgeluy).  

Na de Franse tijd 
Na de Franse tijd werd alles in de oude staat 
hersteld. De ‘maire’ werd in de plattelands-
gemeenten weer de schout. De schout werd door 
de Koning benoemd. Indien de gemeente tevens 
een heerlijkheid was, uit een voordracht van 
twee personen door de ambachtsheer; vaak 
stelde deze zichzelf verkiesbaar. Elke 
plattelandsgemeenteraad telde naar gelang de 
Staten het nodig oordeelde, drie tot zeven leden. 
De raadsleden in een plattelandsgemeente 
werden door de provinciale staten voor zes jaar 
gekozen en konden herkozen worden. De namen 
en grenzen van de plaatsen werden officieel 
vastgelegd. In 1825 werd het Bestuursreglement 
voor het Platteland uitgevaardigd. Een van de 
meest opvallende veranderingen was, dat de 
schout voortaan burgemeester werd genoemd. 
Het aantal raadsleden bedroeg naar het inzicht 
van de provinciale staten vijf tot negen. De 
functie van gemeenteontvanger mocht niet meer 
door de burgemeester uitgeoefend worden. De 
gemeentesecretaris mocht wel de functie van 
gemeenteontvanger uitoefenen, mits hij geen 
burgemeester was.  
 

Samenvatting 
Ik heb getracht te beschrijven hoe vóór de invoering 
van de gemeentewet van 1851 het platteland bestuurd 
werd. Tot de Franse tijd was er vrijwel geen sprake 
van overheidsbemoeienissen op plattelandsniveau. 
Schout en schepenen waren er voor de rechtspraak en 
notariële werkzaamheden. De polderbesturen 
behartigden de waterschapsbelangen. In de Franse 
tijd kwam er wat meer overheidsbemoeienis en na de 
Franse tijd, onder koning Willem I, de man alles 
wilde regelen, werden diverse bestuursreglementen 
uitgevaardigd, waarvan het Bestuursreglement voor 
het Platteland van 1825 een belangrijke plaats innam. 
In 1851 werd de gemeentewet ingevoerd. Hierin 
stonden uniforme regels voor het bestuur van 
gemeenten. Het onderscheid tussen stads- en 
plattelandsbestuur was daarmee verdwenen. In de 
volgende BC hoop ik hierop terug te komen.  
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Herinneringen aan de klim op de ambtelijke ladder 
van volontair tot stadschrijver 

45 JAAR IN DIENST VAN ZES GEMEENTEN 
 

In september 2010 ontving de HKN van Koos van Beuzekom een exemplaar van dit door hem 
geschreven boek. Op het titelblad schreef van Beuzekom de opdracht:  
Aangeboden aan de Historische Kring Nieuwpoort ter herinnering aan een geboren en 
getogen Poortenaar (1930 - 1954), die ook na zijn vertrek met een zekere trots is blijven 
spreken over zijn geboorteplaats, klein, maar wel een stad!  Koos van Beuzekom 3 - 9 - 2010 
   

Door omstandigheden is het 
nu pas mogelijk om aandacht 
te schenken aan dit boek 
over de carrière van Koos 
van Beuzekom. Ik heb het 
met veel plezier gelezen. Het 
geeft een beeld van zijn 
gehele ambtelijke carrière, 
hoe hij van eenvoudige 
Nieuwpoortse jongen weet 
op te klimmen tot gemeente-
secretaris van Den Haag. 
Een dagboek heeft hij nooit 
bij gehouden, dus moest hij 
putten uit zijn herinneringen 
en zijn in de computer 
ingevoerde veertig zak-
agenda’s. Van Beuzekom 

 
 

 

spoedig gevolgd door een 
benoeming. In Den Haag ontstond 
in 1976 een vacature als directeur 
van financiën. Op verzoek van 
mevrouw Vos - van Gortel (de 
toenmalige Haagse wethouder van 
financiën) heeft hij daar op 
gereageerd en in maart 1976 is hij 
er begonnen. Na zes jaar volgde 
zijn benoeming tot gemeente-
secretaris.  
 
Codering 
Steeds zijn de hoofdstukken 
ingedeeld in een aantal jaren. 
Daarbij gebruikt hij de bij de ge- 
meente gebruikelijke code om de 
hoofdstukken onder te verdelen.  

beschrijft aan het begin van zijn verhaal hoe hij 
opgroeit in Nieuwpoort in een gezin, bestaande 
uit negen kinderen. Al op jeugdige leeftijd 
overleed zijn vader. Diens vrouw en zeven 
kinderen bleven in armoedige omstandigheden 
achter. In 1937 ging Koos naar de openbare 
lagere school in Nieuwpoort. Na die doorlopen 
te hebben, gaat hij in 1943 naar de MULO in 
Schoonhoven. Na het behalen van zijn 
einddiploma, krijgt hij te horen dat men op de 
gemeentesecretarie in Goudriaan op zoek is naar 
een volontair. Als volontair had je geen 
dienstverband, maar je kreeg de gelegenheid om 
werkervaring op te doen, vergelijkbaar met het 
huidige stage lopen.    Vervolgens beschrijft hij 
vanaf hoofdstuk 3 tot 8 hoe hij in 1948 begint 
als ambtenaar in Bergambacht. Door studie 
tijdens de avonduren weet hij steeds meer 
papieren te behalen, die hem steeds een stapje 
hoger op de maatschappelijke ladder brengen. 
Zo vinden wij hem in 1960 werkzaam op het 
gemeentehuis Capelle aan den IJssel, maar na 
zes jaar vertrekt hij voor 4 jaar naar Schiedam. 
Er verscheen namelijk een advertentie waarin 
kandidaten werden opgeroepen voor de vacature 
van 'chef afdeling financiën en economische 
zaken' in Utrecht. Na zijn sollicitatie kreeg hij al 
gauw een uitnodiging voor een gesprek, al  

 Zo ziet hoofdstuk 10 er als volgt uit:  
10    Ambtenaar in Den Haag (1976 – 1991) 
         - gemeentesecretaris (1982 – 1991) 
10.1   De weg er naar toe 
10.1.1  Inleiding  
10.1.2  De benoeming 
… 
Het hoofdstuk eindigt met:  
10.5.3.2  Afscheid binnen de  
      gemeente 
 
Een boek dat een goede kijk geeft op de 
loopbaan en de persoon van Koos van 
Beuzekom. Naast de beschrijving van zijn 
maatschappelijke carrière, besteedt hij veel 
aandacht aan zijn privéleven. In 1949 leert hij 
Janneke van Veen uit Langerak kennen. Zij 
studeerde voor onderwijzeres aan de 
Rijkskweekschool in Schoonhoven. Op 14 
oktober 1954 zijn ze getrouwd in het 
gemeentehuis van Langerak. Burgemeester 
Brouwers voltrok de huwelijksplechtigheid, 
gevolgd door de kerkelijke inzegening door 
dominee J. van Lokhorst. Al spoedig ging het 
jonge paar in Bergambacht wonen.  
Het boek is een verrijking voor onze bibliotheek. 
Alsnog onze hartelijke dank voor dit cadeau!  

Hans Keukelaar   
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Veranderingen in de boerderij 
 

door Piet de Jong 
 

Rond 1950 is de verandering in de boerderij ingezet. In die tijd kon een boer een boterham 
verdienen met ongeveer twintig melkkoeien; dan was er soms ook nog een knecht of 
daggelder(1) voor het landwerk. Dikwijls was er ook nog een boerenmeid voor het 
huishoudelijke werk. Het boerenwerk werd veelal zelf gedaan, dus zonder hulp van een 
loonbedrijf. Gaandeweg werden de boerenbedrijven groter. Dit gebeurde meestal, omdat er 
geen opvolger was. De ruilverkaveling heeft er ook aan bijgedragen. Bij gebrek aan een 
opvolger werd de boel(2) verkocht aan de meestbiedende, soms werd er een boelhuis 
gehouden. Nu zijn er boeren die meer dan tachtig koeien melken. De boer doet dat zonder 
knecht of meid, soms werkt de boer of boerin zelfs nog elders. Al met al een grote 
verandering, ook zijn de werkzaamheden zelf totaal veranderd. 
 

melken rond 1950  
Alles ging met de hand. Als de koeien in het 
land liepen ging men vaak met de schouw(3). In 
de schouw stonden de nodige melkbussen met 
wat bijvoer of koeken voor de koeien. Er werd 
met de hand gemolken, dit gebeurde twee maal 
per dag. Waren de koeien op een groot stuk land 
dan werden ze eerst naar voren gehaald, zodat ze 
bij elkaar waren. De melk werd door een teems 
in de bussen gegoten. 
 

 
 

Piet de Jong helpt zijn vader bij het melken 
 

Bij thuiskomst werden de melkbussen aan de 
dijk gezet, waar ze werden opgehaald door de 
melkauto. Het dragen van de melkbussen ge-
beurde met een juk(4), twee bussen tegelijk. 
Tegenwoordig melkt men machinaal in de 
melkput, dus worden de koeien op stal 
gemolken. Er zijn diverse melkmachines te 
koop. De boer maakt uit deze verschillende 
melkmachines zijn keuze, de uitvoeringen zijn 
legio. Er zijn nu zelfs boeren die met een robot 
melken, de koe zoekt zelf het tijdstip uit, 
wanneer zij gemolken wil worden. De melk 
komt terecht in een melktank, die regelmatig 
wordt geleegd door de melktankwagen. Er zijn 
ook boeren, die van de eigen melk kaas maken, 
soms met een kaaswinkel erbij.  

 stallen 
In de vijftiger jaren liepen de koeien 's zomers in 
het land. In de herfst werden de stallen 
gereedgemaakt om de koeien op stal te halen. 
 

 
 

Tussen de gebinten werd een rijgboom(5) 
aangebracht. In deze rijgboom werden gaten 
geboord, waar de beugels om de staken te 
monteren door heen gingen.  
Als alle koestaken geplaatst waren, werd stro op 
de plaats van de koeien aangebracht en kon de 
koe op stal. Elke koe had hier haar eigen plek. 
Als de koe op stal stond, werd de staart nog aan 
een stalen draad gevlochten, die achter de koeien 
doorliep. Dit noemt men een Hollandse stal. Bij 
zo 'n stal is er veel meer werk dan bij een 
loopstal. Om te beginnen zijn er geen 
drinkbakken, de goot(6) moet worden uitgeveegd 
en de koeien gevoerd. Ook moeten ze worden 
gemest, dat is de groep leegmaken, waar de 
koeien hun behoeften in hebben gedaan. 
Dit gaat per kruiwagen naar de mesthoop en 
later wordt de mest met de schouw of paard en 
wagen naar het land gebracht. De gier wordt 
opgevangen in een gierkelder, ook dat wordt 
later op het land gebracht. 
Als de mest op het land was, moest het nog met 
de hand over het land worden uitgestrooid, later  
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kwam hiervoor de meststrooier(7), een voertuig, 
dat de mest dus over het land strooit. Sinds de 
komst van de drijfmeststallen wordt de inhoud 
van de mestkelders door een pomp overgebracht 
naar een grote mesttank. De tank met tractor 
ervoor brengt de mest rechtstreeks naar het land 
en verdeelt deze er over. Dit mag alleen in de 
zomer; vanaf begin september tot eind februari 
mag er geen drijfmest worden uitgestrooid om 
vervuiling tegen te gaan. Het meeste werk wordt 
tegenwoordig door een loonbedrijf gedaan. 
 
hooibouw rond 1950 
De boer zorgde in de zomer voor het eten van 
zijn vee in de winter. Eind juni begint hij 
daarvoor met de hooibouw. Eerst moest er 
gemaaid worden, wat begon met koppen 
maaien(8), wat met de zeis (dus met de hand) 
gedaan werd en diende om de maaimachine aan 
het begin en het eind van een kamp land te 
kunnen draaien. Het maaien zelf ging met een 
maaimachine, twee paarden ervoor en de boer 
kon maaien. Bij het eerste zwad moest dit 
worden afgehaald om het stropen te voorkomen. 
De aandrijving was het mes, dat ging door een 
overbrenging van de as, dus zorgden de paarden 
dat het mes zijn werk deed. Later kwamen er de 
motormaaiers, die maaiden al een stuk beter, 
doordat het mes door die motor zijn werk kon 
verrichten. Nog weer later kwam de 
cirkelmaaier, die wordt nog steeds gebruikt.  
Het gras ligt nu gemaaid, maar is nog lang niet 
in huis als hooi, eerst moeten de kanten nog 
worden gemaaid, dat zijn de slootkanten, waar 
de machine niet bij kan. Dan ging men 
'dungooien', dat is het gemaaide gras uitstrooien, 
zodat het beter droogde. Ook ging men het gras 
vaak nog schudden, dat gebeurde met een 
schudder(9), die was voorzien van verschillende 
rieken, die door het rijden op een neer bewogen 
en het gras opgooiden om het beter te laten 
drogen. 
Als het gras droog genoeg was ging men 
inruggen(10), dat gebeurde met een machine met 
paard en rijf. Deze rijf maakte ruggen hooi, 
zodat men hoppers(11) kon maken. Als alles 
ingerugd was, ging men hopperen, dat deed men 
met speciale vorken, die een wat bredere 
tandstand hadden. Het hele kamp land werd op 
hoppers gezet. Als er slecht weer op komst was, 
ging men ook wel eens ruiteren, dan was het 
hooi van de grond. Deze ruiters waren houten 
frames, waar het hooi op gelegd werd. 
Na al deze werkzaamheden ging men het hooi 
naar de til(12) of naar de hooiberg brengen, ook 
maakte men wel een hooischelf, al naar gelang  

  

 
 

de boer thuis zijn hooi had. Het hooiladen deed 
men met twee personen: één man op de 
boerenwagen om een voer te leggen en één man 
voor het opsteken. Voor de boerenwagen liep 
dan een paard, dat nogal eens een ingehuurde 
Belg(13) was, geschikt voor dit zware werk.  
Thuis moest er ook nog gelost worden. Één man 
deed dan het afsteken en soms stonden er drie 
man op de hooitil. De eerste daarvan stond dan 
in het hoekgat. Al met al was de hooibouw een 
geweldig werk voor de boer. 
Als de hooibouw binnen was, was de boer blij 
als hij goed hooi gewonnen had. Meestal was het 
dan 's avonds best gezellig en werd er een klein 
feestje van gemaakt ('de bouw is binnen'). 
Tegenwoordig doet de boer vaak niet meer aan 
hooibouw, maar worden er grote rijkuilen 
gemaakt. Het gras wordt afgedekt met plastic en 
luchtdicht afgesloten, wat soms ook wel gebeurt 
met grote plastic balen. Heeft boer nog wat hooi 
dan laat hij het persen, dat gebeurt met een 
hooipers, die maakt er hooipakjes van. 
 
Tijdens het werk op het land zorgde de boer 
voor zijn drinken. Hij legde dan een fles 
limonade of ook wel bier in de sloot, om het 
gekoeld te houden. Ook nam men eten mee voor 
de hele dag. Bij erg veel drukte werd er 's 
avonds zelfs wel warm eten gebracht, wat men 
dan achter de hooihoop opat. Al met al een boel 
werk, maar wel een bijzondere tijd, die nooit 
meer terugkomt.  
 
sloten 
Behalve het hooiwerk is er natuurlijk nog veel 
meer werk op de boerderij. Ook dat werk is 
enorm veranderd, handwerk is er niet meer bij, 
alles wordt met machines gedaan. We beginnen 
met sloten. In de herfst moeten de slootkanten 
opgeknapt worden, het Polderbestuur houdt hier 
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schouw over, wat een soort van controle is. De 
slootkanten worden afgesneden met een snij(14), 
het vuil wordt met een sloothaak op de kant 
getrokken en er is weer een schone sloot. 
Tegenwoordig gebeurt dit met tractor en kraan. 
De tractor rijdt zachtjes langs de waterkant, 
zodat de kraan het bij kan houden. Het geeft 
hetzelfde resultaat als het handwerk, maar gaat 
veel sneller en kost minder zweet. Ook worden 
greppels open gehouden, dit allemaal om het 
regenwater goed af te kunnen voeren naar de 
sloot.  
 

baggeren 
Vroeger werd er met de baggerbeugel gebag-
gerd, men deed dit op verschillende manieren, te 
weten: schouwbaggeren en kantbaggeren. 
 

 
 

Bij schouwbaggeren gebruikte men een groter 
net. Als de schouw vol was, voer men naar de 
staal(15), dat is de plek waar het moest liggen. De 
staal werd in het voorjaar over het land 
gekruid(16); vermengd met koemest was dit een 
goede mest. Bij kantbaggeren deed men de 
bagger gelijk op de kant. 
Elke boer had een vaarsloot, dat is een sloot 
waar hij met zijn schouw doorheen voer. De 
boer zorgde er wel voor, dat in de vaarsloot 
genoeg water stond om beter te kunnen varen. 
Ook waren er scheisloten, dat waren sloten waar 
aan elke kant van de sloot een andere eigenaar 
was. Men baggerde daar dus tot de helft van de  

 sloot. Er zijn heel wat burenruzies ontstaan, 
doordat een boer over zijn helft baggerde. 
Tegenwoordig wordt er minder gebaggerd, zodat 
er ook minder water in de sloten staat. Als er 
toch nog gebaggerd moet worden, komt er een 
loonwerker met een machine, die de bagger 
opzuigt en over het land spuit. 
 

stekeltrekken 
Een gezegde van de boer is: 
  Stekels maaien is Stekels zaaien. 
  Stekels trekken is Stekels rekken 
  Stekels hakken is Stekels pakken 
Elke boer had wel meerdere stekeltrekkers, dat 
zijn hulpmiddelen om stekels uit het land te 
verwijderen. Stekels zijn distels, die met wortel 
en al uit de grond getrokken worden. Als dat niet 
gebeurde, dan zaaiden ze zich uit, zodat er het 
jaar daarop nog meer waren. Tegenwoordig zijn 
er minder distels en zijn ze er toch, dan worden 
ze dood gespoten.  
 

houten 
In de winter, als het blad er af was, ging de boer 
zijn bomen snoeien, de meeste bomen waren 
wilgen. Dit gebeurde als het mogelijk was, op 
het ijs. Hij had dan een grote houtslede en zo 
vervoerde de boer het hout naar de boerderij. 
Ook dit ging allemaal met de hand; zijn 
werktuigen waren trekzaag, handzaag, bijl, 
snoeimes en hakmes.  
 

 
 

Het afkomende hout had allemaal weer een 
bestemming. De lange slierten werden na het 
schillen voor hekwerken gebruikt. Van fijn hout 
werden takkenbossen gemaakt, die werden 
gebruikt voor allerlei doeleinden. Van dun fijn 
hout werden bezems gemaakt en wat overbleef 
diende als kachelhout. Tegenwoordig zijn er 
minder knotstoven, de boer krijgt er nu subsidie 
voor en schakelt meestal een knotploeg in. 
 
gras inmaken  
De boer gaf zijn vee naast het hooi nog diverse 
soorten voer, zoals pulp (afval van suikerbie-
ten), voerbieten, spruiten en kuilgras. Dat 
inkuilen ging als volgt. Men maaide een perceel 
jong gras en dit werd ingekuild in betonnen 
silo's. Vaak hielpen de buren daarbij, waarna je  
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ook weer werd teruggevraagd om te kuilen. 
Door het gras werd vaak een melasse voor 
de smaak gedaan. Als de silo vol zat werd 
er zand op gedaan. Ingemaakt gras had een 
sterke geur, die je vrijwel overal rook, 
maar ook dit doet men niet meer. Buiten 
deze werkzaamheden was er voor de boer 
nog volop ander werk, zoals het verzorgen 
van het vee, met alles wat daar bij kwam 
kijken. De boer anno 2014 werkt totaal 
anders, maar het blijft altijd werken met 
levende wezens(17).  
   

 

Noten 
1  volwassen boerenknecht 
2  de inboedel (van de boerderij);  
    boelhuis = openbare verkoping   
3  houten vaartuig voor vervoer door de sloten 
4  houten draagplank over de schouders 
5  houten dwarsbalk, staart werd met ingevloch-
  ten touw aan de stalen draad geknoopt 
6  voergoot 
7  voertuig getrokken door een paard of tractor 
8  de hoeken van het grasperceel 
9  werd door een paard getrokken 
10 hooi op lengterij harken 
11 kleine hooihopen 
12 hooizolder boven de stal 
 

  

 
13 zwaar type paard uit Zeeland of België 
14 groot, scherp snijmes met lange steel 
15 grote lange baggerhoop 
16 rijden met een kruiwagen 
17 de op de boerderij aanwezige dieren 

 
Piet de Jong  

december 2014 
 

Toelichtende noten door Kees Schep.  
Afbeeldingen met toestemming van de stichting 

'Boerderij & Erf Alblasserwaard - 
Vijfheerenlanden' overgenomen uit het boek 

Boer en Boerderij van Huib de Kok  
 
 
 
 
 
 
 

PRECIES 500 JAAR GELEDEN (3) 
Nieuwpoort en Liesveld met Ammers in de Informacie van 1514 

 

In By Clockgeluy van februari 2014 begon de artikelenserie 'Precies 500 jaar geleden', waarin 
wordt nagegaan wat de Informacie van 1514 meldt over onze regio. In september maakten 
we een uitstapje naar de 'Enqueeste' van 1494, waardoor het derde en voorlopig laatste deel 
nu verschijnt in 2015. Dat is precies 500 jaar na de 'Zetting der Schildtalen' van 1515, de 
belastingzetting waarvoor de 'Informacie' de benodigde gegevens moest opleveren. 
 

Evenals in de vorige afleveringen is hieronder de 
tekst van de Informacie ten behoeve van de 
leesbaarheid aangepast. De oorspronkelijke tekst 
is desgewenst in de genoemde bronnen te 
raadplegen. Voor de verwarring over de 
plaatsaanduidingen verwijs ik naar deel 2 (BC, 
sept. 2014). Nu is het voldoende om er op te 
wijzen, dat 'Liesvelt mit half de Nyeupoert' (één 
keer 'Nyeupoert onder Liesvelt' genoemd,) het 
westelijke, Hollandse deel van Nieuwpoort 
betreft. Groot-Ammers met het overige 
grondgebied van Liesveld, wordt aangeduid als 
'Liesvelt ende Ammers' en een enkele keer met 
'Amersliesvelt'. Het deel van de Informacie dat 
over Liesveld gaat, vertoont een aantal 
bijzonderheden. Ten eerste moeten de 
afgevaardigden van Nieuwpoort de vragenlijst 
voor dorpen en platteland beantwoorden en niet  

 de vragenlijst voor de grote en kleine steden, die 
daar op meerdere punten van afwijkt.  
De tweede bijzonderheid, die misschien wel de 
praktische reden was van de eerste, is het feit, 
dat de afgevaardigden van Nieuwpoort en die 
van Liesveld met Ammers tegelijkertijd door de 
commissie bevraagd werden. En dat, terwijl de 
twee wél als aparte plaatsen in de Informacie 
zijn opgenomen.  
 
Het lijkt aannemelijk, dat de oorzaak van deze 
bijzonderheden te vinden is in de merkwaardige 
situatie met Nieuwpoort: het is niet een stad, 
maar slechts de Hollandse helft van een stad.  
Een derde bijzonderheid is het ontbreken van 
een antwoord op vraag 2 bij Nieuwpoort. Maar 
ook dat zou een gevolg kunnen zijn van de 
'halfheid' van de stad. 
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LIESVELT MIT HALF DE NYEUPOERT, 
Wilhelmus de Tetroede, pastoor van 
Amersliesvelt, 36 jaar oud, Wouter Meliszoon, 
schepen in Liesvelt, 40 jaar oud, Thonis Direx-
zoon, eveneens schepen, 36 jaar oud, Allaert 
Symonszoon, eveneens schepen, 36 jaar oud, 
Adriaen Janszoon, burgemeester in de Nyeu-
poert; Dirrick Gerritzoon, ook burgemeester 
aldaar, ongeveer 35 jaar oud, en Jan Adriaens-
zoon, schepen in de Nyeupoert, 55 jaar oud, 
Adriaen Claeszoon, 50 jaar oud, Zylof Mertens-
zoon, 45 jaar oud, uit Ammers mit Liesvelt,  
verklaren onder ede, met betrekking tot de 
inhoud van de voornoemde instructie [= de lijst 
met zes vragen], hetgeen hieronder volgt …  
 

Vr.1  Het aantal haardsteden en de toe- of afna- 
    afname daarvan in de afgelopen tien jaar.  
Antw.1  … seggen, dat in der helft van der  
    Nyeupoert, toebehoerende den heere van  
Liesvelt, zijn omtrent 44 of 45 haertsteden, ende 
zijn verbrant geweest in Meye lestleden, ende 
hadden over 10 jaeren 60 huysen, 2 of 3 meer of 
min. 
Opm.1 De originele tekst is weergegeven. De   
     reden is, dat hij op twee manieren kan 
worden opgevat. Je kunt hem lezen als de mede-
deling dat er 44 of 45 haardsteden verbrand zijn. 
De andere interpretatie is, dat er nog 44 of 45 
haardsteden zijn, nadat een niet nader genoemd 
aantal verbrand is. Tien jaar eerder was het aan-
tal huizen ongeveer 60 (minimaal 57 en maxi-
maal 63). De eerste interpretatie houdt in, dat er 
nog 15 of 16 huizen overgebleven zijn, ofwel 
een verlies van 75%. Volgens de tweede inter-
pretatie zouden er juist 15 of 16 (25%) verbrand 
zijn. Hoewel de eerste interpretatie het dichtst 
bij de tekst staat, ga ik in hieronder uit van de 
juistheid van de tweede. Niet alleen omdat dat in 
het bijvoegsel bij de heruitgegeven Informacie 
ook gedaan wordt, maar ook omdat een drama-
tisch groot huizenverlies van 75% mijns inziens 
veel breder uitgemeten zou zijn, vanwege de 
neiging om rampspoed min of meer te 
overdrijven tegenover de commissie.  
 

Vr.2  Idem over het aantal communicanten. 
Antw.2   Upt IIe arle  
Opm.2  Er staat: 'over het tweede artikel', alsof 
het de bedoeling was om later het antwoord in te 
vullen. De pastoor van Nieuwpoort had die 
vraag direct kunnen beantwoorden, maar in de 
hierboven genoemde delegatie bevindt zich wel 
de pastoor van 'Amersliesvelt', maar niet die van 
Nieuwpoort. En laatstgenoemde (of een andere) 
geestelijke heeft het aantal communicanten  

  

VOOR U GELEZEN 

door Hans Keukelaar 
 

Leidse Schakels 
Opstellen rond de Leidse universiteit  
door C. Th. A Calkoen.   
 

Afgelopen zomer kregen wij een mail van de 
heer Calkoen met de vraag of wij hem konden 
inlichten over dokter E.J. van der Mijle, een 
negentiende eeuwse huisarts te Streefkerk en 
Groot-Ammers. En of wij ook iets van foto-
materiaal over hem hadden.   
 

 
 
In zijn boek Het gebeurde in Ammers heeft Teus 
Korporaal al uitvoerig stil gestaan bij deze 
bijzondere huisarts. In ons fotoarchief bevindt 
zich een foto, gemaakt in Graafland, van dokter 
van der Mijle met zijn rijtuig en koetsier, terwijl 
hij een ontmoeting heeft met de heer Hendriks.  
 

  In een negentien pagina’s tellend artikel 
beschrijft de heer Calkoen het bijzondere leven 
van de plattelandshuisarts. Hij belicht in zijn 
verhaal, hoe bijzonder veelzijdig het leven van 
Van der Mijle was. Behalve huisarts was hij 
dichter en de maker van een symfonieorkest van 
muizenskeletjes (1860). Misschien is hij op het 
idee gekomen door een muizenplaag in de 
Alblasserwaard. Patiënten en boeren hebben 
hem aan voldoende dode muizen geholpen. Hij 
hield zich ook met meer serieuze zaken bezig. 
Toen hij mee deed aan een prijsvraag over 
verloskunde, leverde dit hem een Amerikaans 
eredoctoraat op.  
Naast dit artikel is er een opstel over Pieter van 
Foreest, 'Hollands Hippocrates' en over 
Archimedes in Leiden, een studentendispuut 
omstreeks 1900. 
  
Als dank voor onze medewerking hebben wij dit 
boekje present gekregen voor onze bibliotheek. 
 

 Hans Keukelaar 
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blijkbaar ook niet aan de delegatieleden door-
gegeven. De gedachte aan het boycotten van de 
'Hollandse' Informacie door de 'Utrechtse' 
pastoor van Nieuwpoort dringt zich op. Maar 
misschien wist hij echt niet hoeveel van zijn 
communicanten in het Hollandse deel van de 
stad woonden, of is er gewoon iets misgegaan in 
de communicatie.  
 

Vr.3  Een overzicht van de accijnzen die gehe-
ven worden op bier, wijn en andere goederen; 
verder een overzicht van verschuldigde of ver-
kochte erf- en lijfrentes met, in het laatste geval, 
een opgave van de besteding daarvan.  
Antw.3 [zij] zeggen dat ze accijns betalen op 
bier, wijn en azijn, in totaal in de gehele 'ban' 
jaarlijks, het ene jaar minder en het andere jaar 
meer, 180 gouden guldens; en [dat] hun rekenin-
gen in de laatste brand verbrand zijn. En ze beta-
len aan accijns per vat 'buyten brouwen biers' 
[=niet in een officiële brouwerij gebrouwen], te 
weten de tappers 6 stuivers, en de inwoners die 
hetzelfde inslaan voor eigen gebruik, 3 stuivers. 
En voor een vat 'binnen brouwen biers' betalen 
de tappers 4 stuivers en de inwoners 5 groten 
[=21/2 stuivers].  
En [ze betalen] per 'Dordrechtsche aam' wijn [=4 
ankers = ongeveer 155 liter] 10 stuivers, en per 
vat 'eecken' 4 stuivers [eeck = edik = azijn]. 
'Vreemde bieren' [= uit een andere plaats] geven 
evenveel als de 'uytbrouwen' bieren. 
En 'de geheele stede' is belast met 28 Rijnlandse 
guldens per jaar aan lijfrenten, en nog 25 schil-
den per jaar aan lijfrenten, verder aan aflosbare 
renten 6 Rijnlandse guldens en 301/2 schilden 
van 40 stuivers per stuk, 'den penninck 15' [= 
aflosbaar met de penningen van 15 jaar]. De 
helft van de jaarlijkse penningen [= interest] 
moet betaald worden door diegenen die wonen 
in de helft van de stad die onder Liesveld valt.  
Daar bovenop zijn ze nog belast en zullen jaar-
lijks moeten betalen, 20 schilden ter zake van 
jaarlijkse renten voor 2 huizen met erf die afge-
broken zijn ter versterking van de voornoemde 
stad. En bovendien zullen [ze] noch moeten 
betalen voor 4 of 5 erven, die men [om dezelfde 
reden] ook niet bebouwen mag; en hoeveel dat 
zal gaan kosten, weten ze niet. De opbrengst van 
verkochte renten, is gebruikt voor de reparatie 
en versterking van Nieuwpoort, en [ze] hebben 2 
nieuwe poorten gebouwd en 'bossen' [= haak-
bussen, primitieve vuurwapens] en artillerie [= 
stukken geschut] gekocht ter versterking van de 
stad.   
Opm.3 Het is aannemelijk, dat met 'de gehele   
     ban' (ban = rechtsgebied) heel Nieuw- 

 poort wordt bedoeld. Het betekent dan hetzelfde 
als 'de geheele stede', zoals bij de lijfrenten staat.  
 

Vr.4   Idem hoe opgelegde belastingen over de 
     ingezetenen verdeeld worden. 
Antw.4 [zij] zeggen, dat zodra zij enige 'omme- 
     slagen' of 'beden' moeten betalen, die 
wordt gegaard over alle inwoners van Nieuw-
poort, die daarin 'gelijckelik' bijdragen, en van  
 

 
 

Karel V (1500 - 1558) in 1519, het jaar waarin hij tot 
Rooms - Duitse keizer werd gekroond, geschilderd 

door Bernaert van Orley. 
 

hetgeen zij dagelijks te betalen hebben boven de 
inkomsten van de accijns, dat slaan ze om per 
hoofd en per huis.  
En die van het gerecht kiezen 4 goede mannen 
uit de gemeente die de omslag maken, steeds als 
het gebeurt, en soms doen die van het gerecht 
het zelf. En [wel] zo, dat, wanneer ze 50 
Rijnlandse guldens moeten omslaan, de rijkste 
inwoner van Nieuwpoort 4 Rijnlandse guldens 
zou moeten bijdragen, hij zou dan rijk moeten 
zijn meer dan 1000 schilden rijk 'eens stijf'. 
Opm.4 Het antwoord onderscheidt 'ommeslag'  
    van 'bede'. De opbrengst van de bede is 
voor de Bourgondische landsheer (in 1514 is dat 
Karel van Luxemburg, de latere keizer Karel V). 
De ommeslag moet de bestuurskosten van het 
bestuur van Holland en Friesland dekken.  
De beschrijving van de belastinggaring lijkt een 
tegenspraak te bevatten. Enerzijds moet iedereen 
'gelijckelik' bijdragen, anderzijds moet de om-
slag door of namens het gerecht vastgesteld  
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worden, wat de gebruikelijke gang van zaken is. 
'Gelijkelijk' betekent hier blijkbaar 'evenredig'. 
De betekenis van de uitdrukking 'eens stijf' zou 
kunnen zijn: vast, solide, niet toevallig aanwezig 
handelsgeld. Maar de uitdrukking komt in de 
Informacie verder niet voor, dus mogelijk betreft 
het een foutje in de transcriptie van het 
handschrift.  
Vr.5  Idem, waarmee zij het [geld voor de be-  
    lastingen] verdienen, hoeveel land binnen 
de gemeentegrenzen is, hoeveel daarvan eigen-
dom van de gemeente is, hoeveel gebruikt wordt 
door kloosters, andere geestelijken of burgers 
van steden (en in hoeverre die gebruikers bij-
dragen aan de gemeentelijke lasten).  
 
Antw.5 [zij] zeggen, dat ze het verdienen met   
    vrachtschipperij, met een beetje boeren, 
grondwerk, kooplieden en herbergiers.  
[Zij] zeggen voorts, dat ze geen land hebben dat 
tot Nieuwpoort behoort, maar ze hebben onge-
veer 12 of 13 morgen land, dat de heren van 
Nieuwpoort aan de stad Nieuwpoort hebben 
gegeven om daarmee een deel van de jaarlijkse 
onkosten op te brengen. En over dat land hoeft 
geen mergengeld [= grondbelasting] betaald te 
worden. 
 
Vr.6  Hoe zwaar het grondbezit bezwaard is met 
    dijkgeld, sluisgeld en dergelijke; zowel in 
totaal als per morgen. 
Antw.6 [zij] zeggen, dat ze geen landen hebben 
    waarover morgengeld betaald moet wor-
den. En dat de landen die de inwoners van 
Nieuwpoort gebruiken, gelegen zijn in het am-
bacht van Liesveld, het ambacht van Langerak 
en andere omliggende ambachten. 
 
LIESVELT ENDE AMMERS. 
De bovengenoemden van Liesveld zeggen,  
Antw.1  dat er 84 haardsteden zijn, waaronder  
     huizen, schuren, kleine 'boyckens' [= 
schamele woningen, hutten] en andere; en dat 
het aantal in de afgelopen 10 jaar met 5 of 6 
huizen is toegenomen.  
Opm.1 Hier is 'haardstede' een ruimer begrip  
     dan 'huis'.  
 
Antw.2  De pastoor zegt, dat er ongeveer 300   
     communicanten zijn, dit aantal is eerder 
af- dan toegenomen in de voorbije 10 jaar. 
Opm.2 Het is niet duidelijk of de pastoor de    
     ruim honderd communicanten uit de ge-
meente Streefkerk (zie deel 1) wel of niet heeft 
meegeteld. Een vergelijking met de aantallen 
haardsteden maakt het waarschijnlijk, dat hij dat  

 niet heeft gedaan, zodat de 300 communicanten 
inderdaad uit 'Amersliesvelt' afkomstig zijn.  
 
Antw.3 [zij] zeggen, dat ze aan accijns betalen 1  
     braspenning [= 21/2 groot = 11/4 stuiver] 
per vat bier, en dat dit naar de heer van Liesvelt 
gaat. En [ze] hebben geen lijfrentes of aflosbare 
renten ten laste van het dorp verkocht.  
 
Antw.4 [zij] zeggen, dat, wanneer ze gesom- 
     meerd worden om 'eenige penninghen' te 
betalen aan de beden van mijn genadige heer of 
aan de 'ommeslagen' van het land, dat dan de 
gezworenen van het dorp een omslag maken van 
zulke penningen waartoe ze gemaand worden, 
over de hoofden van het dorp en inwoners, ieder 
naar zijn bezit aan roerend en onroerend goed, 
en ook naar ieder zijn beroep.  
En dat, indien ze 50 gulden zouden moeten om-
slaan, de rijkste daaraan zou moeten bijdragen 2 
Phillippus guldens, en dat er maar 4 zo [rijk] 
zijn, en [dat] de anderen daarmee overeenkom-
stig [moeten bijdragen].  
En het vermogen van degenen die 2 Philippus 
guldens moet betalen, schatten zij op 500 
Rijnlandse guldens.  
Opm.4  De eerste Philippusgulden werd in 1496 
     in Brugge geslagen op bevel van de 
Bourgondische landsheer Philips de Schone. 
Deze gulden was op grond van het goudgewicht 
iets meer waard dan de Rijnlandse gulden; in 
1525 respectievelijk 20 en 25 stuivers. 
 

 
 

Philippusgulden, geslagen onder Philips de Schone 
(vader van Karel V). Op de voorzijde een afbeelding 
van de heilige Philippus, naamspatroon van Philips. 
 
Antw.5 [zij] zeggen, dat ze het verdienen met 
landbouw, met koeien, paarden en een beetje 
haverland, verder met met spitten, graven, 
vogelvangst [eendenkooien], vissen en met 
schipperij.  
Ze zeggen dat Liesvelt 800 morgen groot is, en 
Ammers 300 morgen, tezamen 1100 morgen. 
En van de 800 morgen, gelegen binnen Liesvelt, 
behoort 'meer dan den 3den mergen' [= meer dan 
éénderde deel] 'of daeromtrent' tot Utrecht, 
Schoonhoven, Dordrecht, Nieuwpoort en andere  
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[plaatsen], en de overige twee delen behoren tot 
de inwoners van Liesveld.  
En die 800 morgen worden door de inwoners 
van Liesvelt gebruikt, uitgezonderd ongeveer 
140 morgen, die gebruikt worden door de 
inwoners van Nieuwpoort, 'Screvelant' [= 's 
Graveland = Graveland] en Goudriaan. 
En [zij] schatten [dat] een morgen [land] jaar-
lijks 3 schilden huur opbrengt, en bij koop tus-
sen de 30 en 40 schilden per morgen, gemiddeld 
over de jaren.  
En van de 300 morgen van 'die van Ammers' 
behoort henzelf ongeveer 34 morgen toe, de heer 
van Liesveld heeft er ongeveer 60 morgen, die 
hij zelf gebruikt, en de rest behoort tot Utrecht, 
Gouda, Schoonhoven, 's Graveland, in Nieuw-
poort en in den Haag. 
En meer dan 100 morgen wordt door de buren 
niet gebruikt, en het overschot wordt gebruikt 
door de omwonenden. En er zijn geen geestelij-
ken die daar land gebruiken. 
En een morgen land zou jaarlijks aan huur 21/2 
schilden kosten, en bij koop ongeveer 55 schil-
den, gemiddeld over de jaren.  
Opm.5 Het woord 'in' bij de namen Nieuwpoort  
     en Den Haag doet vermoeden dat de be-
treffende grond niet eigendom is van die plaats, 
maar van privépersonen in die plaats.  
 
Antw.6 [ze] zeggen, dat ze jaarlijks moeten   
     betalen aan dijkonderhoud, sluizengeld, 
molengeld, aan watergangen, wegen en kades 
ongeveer 14 stuivers per morgen, gemiddeld 
over de jaren.  

——·—— 
DE ZETTINGEN VAN 1515 EN 1518 
De bespreking van de Informatie in Streefkerk 
(BC febr. 2014) meldde al, dat volgens de zet-
ting van 1515 Streefkerk 150 pond moest bijdra-
gen en dat dit bedrag volgens de bijgestelde 
zetting van 1518 verhoogd werd tot 166 pond. 
Omdat Streefkerk tot 'Zuythollant', het kwartier 
van Dordrecht, behoorde, deed het dorp niet mee 
in de Enqueeste van 1494 en de zetting van 
1496. (Maar dat betekent niet, dat het dorp 
vrijgesteld was van belastingbetaling. Het totaal 
van de 'bede' was 60000 pond en het kwartier 
van Dordrecht moest daarvan één negende deel 
opbrengen.)  
De zetting van 1496 (zie BC sept. 2014) bete-
kende voor 't Land van Liesvelt mit Ammers en 
'de Nyeupoort' een totale bijdrage van 54 
klinkert en 25 groot (gelijk aan 54 5/6 pond). In 
1515 was de bijdrage 90 pond, een toename van 
meer dan 64%!  

 Die toename is niet het gevolg van de hoogte 
van de bede; zowel in 1496 als in 1515 moest de 
totale opbrengst 60 000 pond zijn. Maar econo-
mische veranderingen, al of niet als gevolg van 
calamiteiten, leidden er toe dat sommige plaat- 
sen meer moesten gaan bijdragen, andere minder 
en een deel bleef min of meer hetzelfde. Blijk-
baar waren de twintig jaren tussen Enqueeste en 
Informacie voorspoedig geweest voor onze 
regio. In de zetting van 1518 betalen Liesveld 
met Ammers en Nieuwpoort samen 87 pond, 
waarvan 60 pond ten laste van Liesveld met 
Ammers, en 27 pond ten laste van Nieuwpoort. 
 
Smaldeeling der 6000 mannen van oorloge 
De zetting van 1518 is, behalve voor de belas-
tingheffing, ook gebruikt voor de 'smaldeeling 
der 6000 mannen van oorloge' in 1521.  
In geval van oorlog in Holland en West-Fries-
land moest elke plaats een vastgesteld aantal 
soldaten ('mannen van oorloge') leveren. De 
'smaldeeling', dat is het verdelen van het ge-
wenste totale aantal soldaten over de steden en 
dorpen, was gerelateerd aan de belastingzetting. 
In 1521 was die relatie als volgt: "op elcke X 
scilden eenen man", waarin X het Romeinse 
cijfer voor het getal 10 is. Dat betekent, dat men 
per stad of dorp het aantal soldaten eenvoudig 
kon uitrekenen, door het aantal schilden in de 
zetting door tien te delen en, indien nodig, het 
antwoord af te ronden. Streefkerk moest dus 
(166 : 10 en afronden) zeventien soldaten 
leveren, Nieuwpoort (27 : 10 en afronden) drie 
soldaten en Liesveld met Ammers (60 : 10) zes 
soldaten. Merk op, dat het totale aantal soldaten 
van de smaldeeling (6000) klopt met het 
totaalbedrag van de bede (60 000 pond).  
 
Ten slotte 
Voor een grondige vergelijking en interpretatie 
van de gegevens die de Requeeste en de Infor-
macie ons leveren, is nader onderzoek van de 
gebruikte en van nog niet gebruikte bronnen 
nodig. Hoewel dat niet in de oorspronkelijke 
opzet van deze artikelenserie past, wordt dat 
wellicht het onderwerp van een toekomstige 
vierde aflevering van de serie.  
Maar één bijzonderheid mag nu niet onvermeld 
blijven. Het valt op, dat Streefkerk ongeveer 
twee keer zo veel moet bijdragen, als Liesveld 
met Ammers en Nieuwpoort samen.  
Dat kan niet helemaal verklaard worden met het 
verschil in oppervlakte: 868 morgen voor 
Streefkerk en ongeveer 560 morgen voor 
Liesveld met Ammers en Nieuwpoort. Daaruit  
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blijkt, dat de belasting niet meer een pure grond-
belasting is. (Dat was ook precies het doel van  
de omschakeling van 'mergentalen' naar 
'schiltalen'.) Wel wordt het verschil intrigerend, 
als we de aantallen haardsteden er bij betrekken: 
de Informacie noemt voor Streefkerk 75 
haardsteden en voor Liesveld met Ammers (84)  
 

 en Nieuwpoort (44/45) samen 129 haardsteden. 
Conclusie: per haardstede wordt in Streefkerk 
ruim drie keer zo veel belasting betaald. En, 
bijgevolg, in geval van oorlog moeten de 
Streefkerkers per haardstede drie keer zo veel 
soldaten leveren! 

Simon Ooms 

 

Bronnen m.b.t. Enqueeste en Informacie: zie deel 1 (BC febr. 2014) 
afb. Karel V: nl.wikipedia.org        afb. Philippusgulden: www.numisantica.com  op  nl.wikipedia.org 
 

 
 
 
 

TWEE REACTIES OP HET ARTIKEL 'DE GROTE OORLOG' (deel 2) 
De volgende twee reacties op het artikel (BC september 2014) mogen niet onvermeld blijven. 

 

Jan de Vries 
Op dezelfde dag dat de HKN-leden By Clockge-
luy ontvingen, werd ik al opgebeld door Jan den 
Besten. Hij vroeg mij, hoe ik aan de foto in het 
artikel (zie hieronder) was gekomen.  
Ik antwoordde naar waarheid, dat hij uit het 
familiealbum kwam, want de Hannes Ooms op 
de foto was mijn grootvader. Jan vertelde, dat 

 

 

links: Jan de Vries 
rechts: Hannes Ooms 

dezelfde foto 
ook in zíjn 
familiealbum 
zit, want de 
andere per-
soon op de 
foto was de 
broer van zijn 
grootmoeder. 
Maar hij heet-
te niet Peet de 
Jong, zoals 
het bijschrift 
vermeldde.  
Hij heette Jan 
(Adrianus) de 
Vries.  
Jan de Vries 
werd geboren 
in Langerak 
op Lekdijk 37  

en verhuisde later naar nummer 27. Hij is daar 
altijd blijven wonen; nu woont er een kleinzoon 
van hem. Jan de Vries is onder meer wethouder 
in Langerak geweest.  
Ik kon niet anders doen dan Jan zeggen, dat 
Peet de Jong de kameraad was van Hannes 
Ooms in diens korte diensttijd en dat daarom in 
de familie steeds was aangenomen, dat hij de 
tweede persoon op de foto is.  
 

Inmiddels heeft Kees Schep, die de buurman 
van de Vries was, de lezing van Jan kunnen 
bevestigen. Dus bij dezen: Jan, je hebt gelijk, 
bedankt voor de verbetering! 
 

 Kerkklokken 
Over de gang van zaken in Streefkerk, bij de 
mobilisatie van 31 juli 1914 schreef ik: 
  

 Overal wordt al vroeg in de middag het 
besluit opgeplakt en luiden de kerkklokken 
om de burgers er op te attenderen. Burge-
meester (Pieter) Gautier van Streefkerk laat 
het hier niet bij. Alle 28 miliciens en 16 
landweermannen in zijn gemeente worden 
persoonlijk benaderd. 

 

Arie van Werkhoven reageert op deze passage; 
hij schrijft: 
 

 Bij het lezen over het oproepen van de 
miliciens en landweermannen dacht ik: 
"Die burgemeester Gautier is een 
nauwkeurig man, hij laat niet alleen de 
klokken luiden, maar de betrokkenen 
worden ook nog eens persoonlijk bena-
derd."  
Tot ik op de datum lette: 31 juli 1914. Toen 
begreep ik waarom hij ze persoonlijk liet 
oproepen. Op 6 mei waren immers kerk en 
toren van Streefkerk door brand verwoest 
en was de luidklok naar beneden gestort. 
Waarschijnlijk lag hij nog op of bij de 
begraafplaats te wachten op transport naar 
de klokkengieter die hem zou overgieten. 
Daarover  leest  u uitvoerig in mijn boekje  
't Is onze kostelijke kerk.  
Geen klokgelui dus in Streefkerk en extra 
werk voor burgemeester Gautier.  

 

Waarvan akte! Hierbij bedank ik Arie van 
Werkhoven hartelijk voor deze waardevolle 
aanvulling op het artikel. Het is opmerkelijk, dat 
op bladzijde 6 van dezelfde By Clockgeluy, zijn 
boekje over de kerkbrand (inclusief datum van 
de brand!) genoemd werd.  
Maar desondanks had ik de link niet gelegd.  
 

Simon Ooms 
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DE SCHOONHOVENSCHE COURANT IN WO1 
 

Deel 1 van 'De Grote Oorlog' (By Clockgeluy, febr. 2014) besteedde aandacht aan het 
oorlogsnieuws in de Schoonhovensche Courant. De houding van de krant werd 
geïllustreerd met de berichtgeving over het uitbreken van de oorlog. Een tweede voor-
beeld van de neutrale positie die de redactie van de Schoonhovensche Courant 
probeerde in te nemen, werd erg lang en verschijnt hierbij als afzonderlijk artikel. 
Het betreft de ondergang van de Lusitania, nu honderd jaar geleden.  
  

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog ver-
schijnen elke week twee edities van de 
Schoonhovensche Courant (SC): één op 
dinsdagavond en één op vrijdagavond. Het 
oorlogsnieuws staat in de vaste rubriek 'DE 

OORLOG', meestal op pagina 2, en beslaat 
gemiddeld slechts één à anderhalve kolom. 
De berichtgeving, voor een groot deel geba-
seerd op legercommuniqués van de strijden-
de partijen, is zakelijk en zonder illustraties.  
 

 
 

Lezers die 'oorlogsnieuws in beeld' willen 
zien, kunnen zich abonneren op het 
'Geïllustreerd Zondagsblad' van de uitgever 
of op één van de landelijke geïllustreerde 
weekbladen.  
 

Aan de hand van de berichten in de SC en 
een goede atlas, is de strijd aan de fronten 
nauwkeurig te volgen. De lezers weten ook 
hoe de situatie is op de zeeën rond Groot 
Brittanië, waar de Duitsers een 'onbeperkte 
duikbootoorlog' voeren: elk schip uit 
vijandelijke landen, of dat de geallieerden 
helpt bevoorraden, is vogelvrij. Tot zinken 
gebrachte schepen worden in de krant, vaak 
met gegevens als lengte, tonnage, bouwjaar 
en bouwplaats, genoemd. Het is de lezer  

 evenzeer bekend, dat meermaals schepen 
uit neutrale landen, waaronder Nederland, 
'bij vergissing' getorpedeerd worden of op 
een mijn varen. Vaak heeft een visserschip 
een zeemijn in zijn netten, soms loopt dat 
slecht af.  
De weinige keren dat de redactie van de SC 
een bericht van commentaar voorziet, is dat 
in neutrale bewoordingen. Dat zelfde kan 
gezegd worden van de landelijke dagbladen, 
met uitzondering van de Telegraaf die, zeer 
tot ongenoegen van de Nederlandse 
regering, nadrukkelijk op de hand van de 
geallieerden is.  
 

LUSITANIA 
Op vrijdag 7 mei 1915 torpedeert de Duitse 
onderzeeboot U20 het grote Engelse pas-
sagiersschip Lusitania. Bij de ondergang van 
dit schip van de Cunard Line komen 1198 
opvarenden om het leven, waarvan 128 
Amerikaanse staatsburgers. Het bekendste 
slachtoffer is miljardair Alfred Gwynne 
Vanderbilt I. 
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Dinsdag 11 mei : op deze dag, vier dagen 
na de ramp, brengt de SC in de vaste rubriek 
'DE OORLOG' het bericht over de torpede-
ring van de Lusitania. Het bericht is onop-
vallend: geen schreeuwende vette koppen, 
geen sensatie. Behalve feiten over het schip 
en de torpedering, vermeldt het, dat de 
Duitsers al vóór de afvaart van de Lusitania 
uit New York via een telegram en 
dagbladadvertenties hebben gewaarschuwd, 
dat het schip aangevallen zou kunnen 
worden. De redactie van de SC geeft dan het 
volgende commentaar:  
Ofschoon er dus, gelijk uit het boven-
staande blijkt, een waarschuwing van 
Duitsche zijde aan het torpedeeren van 
de "Lusitania" is voorafgegaan, valt het 
uiterst moeilijk om een daad als deze ook 
maar eenigermate te billijken. Ieder in 
wien de menschelijkheid nog niet is uit-
gedoofd, moet door deze daad van een 
Duitschen duikbootkapitein, op gezag 
van de Duitsche militaire overheid ver-
richt, met afschuw zijn vervuld.  

 Het artikel gaat in op de bittere stemming 
die in Engeland en Amerika door deze 'daad 
van blinden haat' is gewekt. De redactie laat 
daarop volgen:  
Waarlijk, deze "daad van verweer", gelijk 
de Duitschers beweren dat de torpedee-
ring is, heeft indruk gemaakt, niet enkel 
in Engeland en Amerika, maar op heel de 
wereld. Zou het een indruk zijn, welke 
Duitschland's zaak ten goede  komt?  

 

De vraagvorm van de laatste zin geeft de 
voorzichtigheid van de redactie mooi weer. 
Over de gevolgen van de ondergang van de 
Lusiania schrijft de redactie enerzijds niet te 
verwachten dat Amerika nu de oorlog zal 
verklaren aan Duitsland (een juiste inschat-
ting, zoals zal blijken), en anderzijds dat: 
Duitschland vele zijner vrienden door 
deze nieuwe ruwe daad van zich ver-
vreemd heeft. 

 

Voor de lezers van de SC zal met deze zin 
het standpunt van de redactie wel duidelijk 
zijn. Toch  kunnen de Duitsers er  moeilijk  
 

 
 

De New York Times (NYT) brengt het nieuws totaal anders dan de Schoonhovensche Courant. Waar 
de laatste pas vier dagen na de torpedering in een reguliere uitgave het nieuws publiceert, komt de 
NYT al op de ochtend na de ramp met een speciale editie. Grote koppen zoals in de NYT ontbreken in 
de SC, evenals afbeeldingen. Een belangrijke reden voor de verschillen is uiteraard het grote aantal 
Amerikaanse slachtoffers, daaronder beroemdheden als Vanderbilt en theaterproducent Charles 
Frohman. Maar dat verklaart niet een ander opmerkelijk verschil: de SC schat het aantal slachtoffers 
op 'meer dan 1500'. Het aantal dat drie dagen eerder al door de NYT werd genoemd ('mogelijk 1260 
doden'), benadert het werkelijke aantal (1190) veel beter.  
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aanstoot aan nemen, want in de zin doet de 
redactie slechts een inschatting van de 
gevoelens van 'vrienden van Duitsland'.  
Het artikel eindigt met:  
De "verontschuldigingen", welke Duitsch-
land aanvoert, komen hierop neer: …  

dat de Lusitania zich in oorlogsgebied 
bevond, dat vooraf is gewaarschuwd en  

'dat de Lusitania een lading had, welke groo-
tendeels uit contrabande bestond, en dat  het 
schip gewapend was. Dit laatste wordt van 
Engelsche zijde beslist ontkend. 

 
Vrijdag 14 mei: de SC vermeldt:  
□ de nota (annex dreigement, maar geen 
oorlogsverklaring), van de Amerikaanse 
regering aan Duitsland,  
□ een bijgesteld (maar nog steeds te hoog) 
aantal slachtoffers, namelijk 1396,  
□ de mededeling dat de Cunardlijn en de  
White-Starlijn de dienst op Amerika 
gestaakt hebben,  
□ opstootjes tegen Duitsers en Duitse 
winkels in Londen en andere steden 
(waaronder Johannes-burg in Zuid-Afrika).  
 

Dinsdag 18 mei: de Britse regering heeft 
naar aanleiding van het tot zinken brengen 
van de Lusitania besloten tot internering of 
uitwijzing van buitenlanders uit de 
oorlogvoerende landen, vooral Duitsers en 
Oostenrijkers. De redactie van de SC schaart 
zich aan de zijde van enkele Engelse bladen 
die de vernielingen aan Duitse eigen-
dommen veroordelen. 

Ten slotte neemt de SC een berichtje op, 
waaruit de groeiende oorlogsbereidheid bij 
delen van de Amerikaanse bevolking blijkt: 

De correspondent van de "Times" te New 
York meldt het volgende: Na het omkomen 
van Vanderbilt met de "Lusitania" heeft een 
groep kapitalisten besloten de zijde der 
bondgenooten te kiezen. Een lid der groep 
verklaarde: Engeland heeft maar te zeggen 
hoeveel geld het nodig heeft, en wanneer.' 

 

Hoewel het nog bijna twee jaar zal duren, 
totdat de Verenigde Staten daadwerkelijk de 
oorlog aan Duitsland verklaren, heeft de 
ondergang van de Lusitania zonder enige 
twijfel een rol bij die beslissing gespeeld.  
 

Dinsdag 1 juni: de SC brengt een uitge-
breide samenvatting van 'De Duitsche nota 
over de "Lusitania" aan de Vereenigde 
Staten.' Hierin noemt de Duitse regering, 
die inmiddels haar leedwezen met de slacht- 

 offers heeft betuigd, een aantal 'gewichtige 
feiten' die 'misschien aan de aandacht van 
de Amerikaansche regeering zijn ontgaan'. 
Die feiten behelzen het hebben van bewape-
ning (inclusief kanonniers) aan boord van 
Engelse koopvaardijschepen, de aanbeve-
ling van de Engelse Admiraliteit aan koop-
vaardijschepen om, indien mogelijk, duik-
boten te rammen, en dat de Lusitania dienst 
deed als hulpkruiser van de Engelse marine. 
Bovendien bevond de Lusitania zich in 
(door Duitsland ingesteld!) oorlogsgebied. 
En, ten slotte, gaat de nota in op de aard van 
de lading van de Lusitania. Behalve Cana-
dese troepen, zou het schip 5400 kisten 
munitie vervoeren. Volgens de kapitein van 
de Duitse onderzeeboot was de ontploffing 
van die munitie de oorzaak van het snelle 
zinken van de Lusitania.  
De SC vervolgt:  

Ons  oordelen  over  oorlogsdaden 
Bekend is dat enkele Nederlandsche bladen, 
"De Telegraaf" voorop, bij gebeurtenissen als 
b.v. het torpedeeren van de "Lusitania" op 
scherpe wijze hun afkeuring daarover 
uitspreken. In min of meer opgeblazen 
termen  wordt dan daarover geschreven en 
woorden  als menschenmoord, sluipmoord, 
beulswerk  e.d. worden niet versmaad als het 
er om gaat  uiting te geven aan de bittere 
gevoelens, welke  door de bedreven oorlogs-
daad zijn gewekt. 
De "N. Rott. Ct." heeft zich van zulk 
oordeelen  steeds stiptelijk onthouden. Zelfs 
toen de  torpedeering van de "Lusitania" had 
plaats  gehad, schreef deze courant daarover 
op zeer  gereserveerde manier. 
 In het no. van Maandagavond geeft de 
redactie  in een hoofdartikel getiteld 
"Gevoelsuitspraken" aan, waarom zij zich van 
het geven  van een scherp oordeel over tot 
het gevoel der  lezers sprekende krijgsge-
beurtenissen wenscht  te onthouden.' 

 

In een uitgebreide bespreking van het 
artikel in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant wordt betoogd, dat op het gevoel 
gebaseerde, niet door feitenkennis onder-
steunde, oordelen 'onbillijk' kunnen zijn 'en 
het gevaar meebrengen dat de 'ernst 
van ons verlangen naar objectiviteit' 
door de oorlogvoerende partijen in 
twijfel getrokken kan worden.'  
Uit dit laatste (door mij vet gezette) zinsdeel 
blijkt de angst in Nederland om als niet-
neutraal te worden aangezien.  
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Het artikel in de SC eindigt met:  
'Daarom verdient het de voorkeur, —zoo 
besluit de "N. Rott. Ct."—zoo de neutrale pers 
maar niet te veel moraliseert, en zooveel 
mogelijk de feiten, de gruwelijke feiten van 
den oorlog tegen zich zelve doet spreken.' 

 

Met de keuze van dit citaat uit de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, maakt de redactie 
van de Schoonhovensche Courant haar 
positie ten aanzien van de oorlogs-
berichtgeving meer dan duidelijk.  
 

Dinsdag 15 juni: de tekst van de (tweede) 
nota die de Verenigde Staten aan Duitsland 
sturen, is gepubliceerd. De VS herhalen 
hierin, in reactie op de Duitse nota, dat de 
Lusitania onbewapend was en geen 
contrabande of troepen vervoerde. De 
Amerikaanse rechten kunnen niet ingeperkt 
worden door de eenzijdige afkondiging van 
oorlogsgebied en alleen feitelijke tegenstand 
van de Lusitania had de duikboot-
commandant het recht gegeven om het 
leven van de passagiers in gevaar te 
brengen. De verwijten in de Duitse nota 
over bewapening en lading van de Lusitania  

 verwerpt de Amerikaanse regering met het 
argument, dat het haar plicht is om er op toe 
te zien, dat zulks niet voorkomt op een schip 
dat passagiers vervoert en dat zij die 
controle daadwerkelijk 'met nauwgezette 
waakzaamheid door haar wettig aangestelde 
ambtenaren' heeft doen uitvoeren. Ze kan 
de Duitse regering dan ook verzekeren, dat 
die verkeerd was ingelicht.  
 

Daarmee is de berichtgeving in de SC over 
de Lusitania afgesloten. Na de eerste, duide-
lijk afkeurende, reactie op de torpedering is 
de redactie weer terughoudender geworden. 
Zij probeert om objectief te berichten, 
zonder een uitgesproken keuze voor het ene 
of andere standpunt te doen uit angst om 
door de strijdende partijen als niet-neutraal 
gezien te worden. Alle partijen zijn aan het 
woord gekomen en het standpunt ten 
aanzien van berichtgeving over gruweldaden 
is duidelijk gemaakt.  
 

Terzijde zij nog opgemerkt, dat pas in 2008 
onderzoek aan het wrak van de Lusitania 
zou uitwijzen, dat het schip inderdaad 
munitie vervoerde. 

Simon Ooms 
 

 

WIE KENT ZE NOG? (1) 

 
 

 
 

Dank zij Hennie Kortleve weten we de namen 

van foto 1 uit de vorige BC. We zien v.l.n.r.: 

Merrigje de Bes, Arigje van de Wal, IJsbrand 

Verveer, onbekende, de Commissaris der 

Koningin mr. J. Klaasesz,  Burgemeester 

Brouwers en Johan Kars. 

Bij foto 2 wist Harm Pott ons de namen te 

verschaffen. We zien v.l.n.r.: Annie v.d. Berg-

Verwaal, Neeltje Ouwerkerk-Streefland, Nel 

Kleijn-Kortleve, Mevr. van de Reepe, Jannie 

Nieuwpoort-Scheer, Marie van Meerkerk- 

Holleman, Jaantje van Aartrijk- Faas, mevr. 

Hoogendoorn, onbekend, Dien Kortleve-Visser, 

Annie de Jong-van der Wal. Onze hartelijke 

dank voor hun reactie. 

In de verzameling trouwfoto's van de HKN 

ontbreken soms de bijbehorende gegevens. 

Margreet Budding vraagt u daarom om te 

helpen. Het liefst hoort zij bij elke foto: de 

namen van het bruidspaar (zo mogelijk met 

geboortedata), de huwelijksdatum en de 

plaats waar het huwelijk werd voltrokken. 

Maar ook als u bijvoorbeeld alleen maar één 

naam weet, is die informatie welkom!  
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De kaastobbe 
door: Margreet Budding 

 

Van de heer Marinus Verhoef uit Scherpenzeel ontvingen wij de kaastobbe met toebehoren. 
Daaronder zijn een kleine wringtobbe, tobbestoel, roermes, weizeef, een groot en een klein 
kaasvat, klein karntje en een boterkuip met deksel. De houten voorwerpen zijn vervaardigd in 
de fabriek van Minkema. Naar aanleiding van deze gift brengt de genealogierubriek in deze 
aflevering de stamreeks van de heer Verhoef. Bovendien heeft de heer Verhoef, op verzoek 
van de HKN, zijn herinneringen opgeschreven aan het kaas maken.   

 

STAMREEKS VAN MARINUS VERHOEF 
(gegenereerd met Aldfaer 4.2) 

 

I.   Aart Pieterse Verhoef, trouwt Haassien  
   Hendrix. 
 

II .   Hendrik Ariensz Verhoef, gedoopt te Lex- 
   mond op 11 januari 1711, overleden om-
streeks 1775. Trouwt in Lexmond op 23 april 
1741 Lambertje Pieters de Bruin, gedoopt te 
Meerkerk op 4 oktober 1716, overleden om-
streeks 1768, dochter van Pieter Damen en 
Aaltje Franse van Roijen.  
 

III .  Arien Verhoef, gedoopt in Lexmond op 11  
   april 1756. Trouwt (1e) in Lakerveld  om-
streeks 1786 Jannigje Aarjensz den 
Bentschupper. Trouwt (2e) in Lexmond op 3 mei 
1795 Niesje Kortenoever, dochter van Gijsbert 
en Annichje Burggraaf. Uit het tweede huwelijk:  
 

IV .  Hendrik Verhoef, geboren in Lexmond op  
   20 januari 1797, overleden te Lopik op 13 
januari 1866. Trouwt te Lopik op 28 april 1824  
Anna Verhoef, geboren in Lopik omstreeks 
1803, overleed aldaar op 9 oktober 1885, 
dochter van Pieter en Neeltje Blanken. 
 

V.   Arij Verhoef, geboren te Lopik op 27 april  
   1825, bouwman, overleden te Lopik op 10 
november 1897. Trouwt in Lopik op 5 juni 1856 
Janna Borst, geboren in Lopik op 24 februari 
1832, overleden aldaar op 10 november 1891, 
dochter van Klaas en Engeltje Alblas. 

 
 

(foto: Hans Keukelaar)  
 

VI .  Hendrik Verhoef, geboren in Lopik op 9  
   november 1856, landbouwer, overleden te 
Gorinchem op 2 februari 1928.  
Trouwt (1e) in Willige-Langerak op 20 december  
1895 Fijgje Vermeulen, geboren te Willige-
Langerak op 16 oktober 1858, overleden aldaar 
op 11 juli 1898, dochter van Aart en Elizabeth 
Korevaar en weduwe van Lambertus van Elk. 
Trouwt (2e) Willige-Langerak op 9 april 1903 
Maria Korevaar, geboren te Lekkerkerk op 20 
januari 1878, overleden te Langerak op 20 okto-
ber 1951, dochter van Dirk Cornelis en Janna 
Broere.  
Uit het tweede huwelijk: 
 

VII .  Dirk Leendert Verhoef, geboren in Willige- 
   Langerak op 16 februari 1904, landbouwer, 
overleden te Langerak op 31 juli 1980.  
Trouwt (1e) in Willige-Langerak op 12 maart  

 

 
Dirk Leendert Verhoef en Adriana Johanna Korevaar in 1925 

1925 Adriana Johanna Korevaar, 
geboren in Willige-Langerak op 2 
oktober 1900, overleden in 
Rhenen op 1 juli 1971, begraven te 
Langerak op 21 juli 1971, dochter 
van Dirk en Geertruida Vermeulen. 
Trouwt (2e) na 1971 M.H.Benschop, 
geboren 14 mei 1930, dochter van 
Cornelis en Wilhelmina Adriana 
Breunisje van Buuren. 
Uit het eerste huwelijk: 
 

VIII . Marinus Verhoef, geboren in  
    Langerak op 17 augustus 
1931. Trouwt op 25 juli 1957 
Jannigje van Dieren, geboren 
op 30 juli 1935, dochter van Teunis 
en Adriana Hoogenboom. 
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Herinneringen aan het kaasmaken 
Marinus Verhoef 

 

Hierbij wil ik proberen aan uw verzoek te 
voldoen een verhaaltje te schrijven over het 
leven/opgroeien als kind op de boerderij waar 
uiteraard kaas gemaakt werd met de voorwerpen 
die aan uw vereniging zijn overgedragen.  
 
Laat ik beginnen met te stellen dat kinderen die 
op een boerderij opgroeien enorm bevoorrecht 
zijn, die hoef je bij het opgroeien veel minder te 
vertellen dan stadskinderen. Zij zien van jongs 
af aan de hele cyclus van het leven aan zich 
voorbijtrekken zonder vragen te stellen, want de 
natuurlijke gang van zaken trekt onverhuld aan 
hun ogen voorbij.  
 

 
 

In 1908 kocht Hendrik Verhoef de boerderij, gelegen 
aan de Lekdijk nummer 35 te Langerak, van de erven 
T. Kooiman. Op 20 mei 1908 vestigde hij zich daar, 
komende uit Willige Langerak, met zijn tweede vrouw 
Maria Korevaar en drie kinderen, waarvan twee uit 
het eerste huwelijk en Dirk Leendert, op 16 februari 
1904 geboren te Willige-Langerak, uit het tweede 
huwelijk.  
 

Het kaasmaken op de boerderij was enorm 
belangrijk en bepaalde het ritme van de dag, 
zowel ’s morgens als ’s avonds. Als kind wist je 
dan, je mocht je moeder niet lastig vallen. De 
mooiste herinneringen heb ik aan het kaasmaken 
in de herfst als het koud was. Bij terugkomst van 
het melken ’s morgens werd de melk in de 
kleine tobbe gegoten (die nu bij jullie is), 
stremsel erbij en dan deksel op de tobbe om de 
melk warm te houden. Soms ook nog een deken 
eroverheen als het erg koud was. 
En dan gezamenlijk brood eten in de keuken met 
de knecht Aart van der Ham en de dienstbode 
Moggie den Hartog. Het grote fornuis brandde 
dan al en gingen er boterhammen met kaas in de 
oven. Wat was dat lekker ’s morgens na het 
melken bij koud weer. Maar na een goed half  

 uur was het feest voorbij, allemaal de keuken uit 
aan het werk of kaasmaken.  
Als mijn moeder en de dienstbode erg druk 
waren, mocht ik helpen met roeren, pas dan als 
de melk voldoende ingedikt was. Heel langzaam 
beginnen en later sneller totdat de groene wei en 
de witte wrongel/rauwe kaas zich scheiden. 
Maar dat was hulp met een dubbele bodem, want 
als beloning kreeg je dan een klein beetje van 
die witte wrongel en als kind vonden wij dat 
lekker. 
Ook als de rauwe kaas in het vat werd geraapt 
met de kaasdoek (neteldoek) erover, met deksel 
erop en onder de kaaspers werd gezet om de wei 
er uit te persen, waren wij er als de kippen bij. 
Want bij het keren van de kaas, om de kaas zijn 
goede vorm te laten aannemen, moesten er aan 
de bovenkant van de kaas randjes worden 
afgesneden en die waren ook erg lekker. Hierbij 
waren de poezen onze concurrenten. Vervolgens 
verdwenen de jonge kazen in de kelder in de 
pekelbakken om op smaak gezouten te worden. 
De kazen werden voorzien van een keurmerk 
“volvette kaas” en van een nummer. Mijn 
moeder hield het kaasboek bij en registreerde 
hierin de nummers. De kaascontroleur, die soms 
knap lastig kon zijn, controleerde dit kaasboek. 
De kaaswei werd opgeslagen in de weitonnen en 
met de hand werd vet/room eraf geschept en 
daar werd de weiboter van gekarnd. Plusminus 
1939 - 1940 kregen we een centrifuge die de wei 
direct na het kaasmaken centrifugeerde, waarna 
je direct room/vet en zoete wei overhield. Dit 
vonden de jonge kalfjes een stuk lekkerder dan 
de zure wei.  

Na drie à vier weken kwam de kaashandelaar 
langs om te kijken of de kazen goed waren en 
verkocht konden worden. Bij ons kwam Sjaan 
de Hoed, of dit zijn echte naam of bijnaam was 
dat weet ik niet, de man droeg altijd een hoed. 
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Groot-Ammers was een dorp met veel kaas-
handelaren. Voor zover ik me kan herinneren 
waren er de volgende kaashandelaren: Bouter, 
Van der Werken, Van As, Kuyl en Kars. Bij 
deze kaashandelaren werd de bij de boeren 
opgekochte kaas verhandeld. 
 

 Deze mensen, evenals varkens- en veehande-
laren, waren voor ons als kinderen op de 
boerderij erg belangrijk, want zij hadden altijd 
snoepjes of sigarenbandjes of soms ook wel een 
dun reepje chocolade in hun zak! 

 

 

Dirk Leendert 
Verhoef  

(4 jaar oud) 
 
 
 

foto 's 
beschikbaar 

gesteld door de 
familie Verhoef  
 

 

 
 
 

Nieuwpoort, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten 
(samenvatting van de lezing over de Raad van Beroerten)  

Sander Wassing 
 

 Religieus fanatisme is van alle tijden en de 
verstrengeling van geloof met wereldse, 
politieke kwesties is ook niet nieuw. Anders 
dan vandaag de dag waren de twee aan de 
vooravond van de Tachtigjarige Oorlog nog 
sterker met elkaar verbonden. Had je als 
zestiende-eeuwer kritiek op de katholieke kerk, 
dan betekende dat ook kritiek op de gevestigde 
orde. Keizer Karel V (1500 - 1558) en zijn zoon 
Filips II (1527 - 1598) zagen zichzelf als de 
beschermheren van het katholieke geloof. In de 
zomer van 1566 bereikten al langer bestaande 
spanningen een kookpunt: overal waren oprui-
ende hagenpreken te horen en een Beelden-
storm raasde door de Nederlanden. Ruim een 
jaar later arriveerde de hertog van Alva in de 
Nederlanden om de macht van koning Filips II 
te herstellen en de oproerkraaiers te straffen. 
Om dit doel te bereiken werd een speciale 
rechtbank opgericht: de Raad van Beroerten. 
De administratie van de 'Bloedraad' is  

 tot op heden terug te vinden in het Algemeen 
Rijksarchief Brussel. De commissarissen van de 
Raad van Beroerten hebben ook een bezoek 
gebracht aan Nieuwpoort. Door de neerslag van 
hun bevindingen is ons een blik vergund op de 
situatie in het stadje aan de vooravond van de 
Tachtigjarige Oorlog. Hoewel de Beeldenstorm 
aan de stad voorbij ging, waren het toch spannen-
de tijden voor de inwoners: Nieuwpoort was een 
stad die de littekens droeg van eerder overkomen 
ellende. Dit zou bepalend zijn voor hun houding 
ten aanzien van de turbulente tijd rond de Beel-
denstorm.  
 
Als we de bevindingen van de commissarissen 
goed willen begrijpen moeten we eerst terug naar 
de vraag hoe het tot een Beeldenstorm en de 
daaraan verbonden onrust kon komen. Nederland 
in de zestiende eeuw zat anders in elkaar dan 
andere Europese mogendheden. Waar elders in 
Europa de vorsten steeds meer macht naar zich  
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toe trokken, bleef er in de Nederlanden (toen-
tertijd grofweg het gebied Nederland, België en 
Luxemburg) een middeleeuwse situatie bestaan. 
Tot diep in de vijftiende eeuw hadden 
verschillende machthebbers het hier lokaal voor 
het zeggen. Van een sterk centraal gezag was 
nog geen sprake. Gedurende de eerste helft van 
de zestiende eeuw kwam daar verandering in. 
Karel V was door een handige huwelijkspoli-
tiek van zijn ouders en doortastend militair 
optreden in bezit gekomen van Spanje, uitge-
strekte gebieden in Italië, Oostenrijk en het 
Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie (wat nu 
grofweg Duitsland is). Ook de Nederlanden 
vielen aan Karel toe en van 1515 tot 1548 vol-
trok zich het proces van eenwording. Een voor 
een werden de toen nog zelfstandige provincies 
Friesland, Groningen, Drenthe en uiteindelijk 
Gelre ingenomen. De zeventien provincies die 
de Nederlanden telden waren voor het eerst in 
haar geschiedenis verenigd onder één vorst. 
Vanuit Brussel bestuurde de vertegenwoordiger 
van Karel V, landvoogdes Margaretha van 
Parma, de Nederlanden. Hoge edelen als 
Willem van Oranje stonden haar bij met advies. 
Toen dat proces zich voltrokken had waren 
daarmee waren niet alle oude gewoonten 
meteen verdwenen. We zien dat duidelijk terug 
in de manier waarop Karel V de Nederlanden 
bestuurde. Als hij geld bij elkaar probeerde te 
krijgen voor zijn oorlogen, moest Karel de 
steden langs voor onderhandelingen. In ruil 
voor een zogenaamde ‘bede’ (een financiële 
bijdrage voor de keizerlijke schatkist) werden 
bestaande privileges van steden en dorpen 
bevestigd en nieuwe geschonken. In 1536 vroeg 
het stadsbestuur van Nieuwpoort vrijstelling 
van zulke belastingen: bijna jaarlijks werd de 
stad door roversbenden uit het toen nog 
zelfstandige hertogdom Gelre aangevallen, 
waardoor Nieuwpoort sterk verarmd was en 
bijna haar stadsrechten verloor. De stad had de 
pech dat het op de grens met Gelre lag, waar-
door hier de eerste klappen van een inval 
werden opgevangen. Karel V had oog voor de 
ellende van de stad: acht jaar lang hoefde de 
stad geen belasting af te dragen.  
 
Philips II 
De door Karel opgebouwde machtsstructuur 
kwam  onder  druk  te  staan  toen  zijn  zoon  
Filips II (1527 - 1598) de macht van zijn vader 
overnam in 1555. Hiervoor zijn verschillende 
oorzaken aan te wijzen. Waar Karel V het 
opkomende protestantisme wist in te dammen  

 door strenge ketterijverordeningen [1], daar kreeg 
het protestantisme een nieuwe impuls met de 
opkomst van militante calvinisten vanaf ongeveer 
1550. Anders dan wederdopers (later aanhangers 
van Menno Simons oftewel mennonieten [2] ) en 
lutheranen, hielden calvinisten zich niet afzijdig 
van het openbare leven. Calvinisten begonnen 
invloedrijke functies binnen steden in te nemen. 
Binnen de katholieke kerk waren er ook dingen 
mis. Zo waren de bisdommen die de Nederlanden 
telden, niet gelijk verspreid over het grondgebied. 
Slechts één van de vijf bisdommen die de Neder-
landen telde, bevond zich boven de grote rivie-
ren: het bisdom Utrecht [3].  
De achtereenvolgende bisschoppen van dit 
bisdom stonden bekend om hun over het alge-
meen soepele houding tegenover protestanten. De 
geestelijke instellingen liepen vanaf het begin 
van de zestiende eeuw langzaam leeg, terwijl de 
bevolking groeide. Daar kwam nog bij, dat de 
katholieke geestelijkheid niet altijd bekwaam was 
om hun gelovigen op religieus gebied te bedie-
nen. Katholieke geestelijken lieten hun taken 
vaak over aan een onbekwaam persoon. 
 
Beeldenstorm 
Als het slecht ging in het land, begonnen die 
tekortkomingen van de katholieke kerk op te 
vallen. De beginjaren zestig van de zestiende 
eeuw was zo 'n periode waarin het slecht ging. In 
kronieken staat over deze periode geschreven, dat 
de winters lang en koud waren en de zomers nat 
en koel. De gewassen verrotten op het land en er 
braken pestepidemieën uit. Door handelsconflic-
ten met buitenlandse vorsten ging het met de 
economie evenmin goed. De inwoners van 
Nieuwpoort, voornamelijk schippers en vissers, 
moeten deze tegenslagen ook gevoeld hebben en 
ook de woede ten aanzien van katholieke gees-
telijken was niet vreemd voor de stadsbewoners. 
Floris van den Boetzelaer (1520 - 1575) had het 
lokaal voor het zeggen in Langerak en de helft 
van Nieuwpoort. Al jaren voordat de Beelden-
storm uitbrak, waren hij en zijn zoons overge-
gaan naar het protestantisme. Toen de spanningen 
tot een uitbarsting kwamen en de Beeldenstorm 
in 1566 door de Nederlanden raasde, ging de 
storm dan ook niet geheel aan Langerak en 
Nieuwpoort voorbij. In Langerak werden kerk-
boeken vernield en werd grond die aan de kerk 
toebehoorde door de heer geconfisqueerd. Van 
den Boetzelaer schaarde zich daarmee achter de 
‘Grote Geus’ Hendrik van Brederode (1533 -
1568) die de Beeldenstorm in veel steden actief 
aanmoedigde.  
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De andere helft van Nieuwpoort werd bestuurd 
door de regeringsgetrouwe edelman Erik van 
Brunswijk. Voor zijn bewezen diensten werd 
hij, lang voordat de Beeldenstorm uitbrak, 
beloond met onder andere het bestuur over de 
helft van de stad. In 1567 bewees van 
Brunswijk opnieuw dat hij de regering in 
Brussel trouw bleef. Hij hielp de landvoogdes 
met het aanwerven van soldaten en met deze 
huurlingen wist hij de orde in het land te 
herstellen.  
 

 
Don Fernando Álvarez de Toledo, 

Schilder: Titiaan. 
bron: Wikimedia Commons 

 

Alva 
Ruim een half jaar later, in augustus 1567, 
arriveerde Alva in de Nederlanden om het 
karwei af te maken: ongeveer honderd 
commissarissen van de Raad van Beroerten 
zwermden uit over de Nederlanden. Ook 
Nieuwpoort kreeg enkele commissarissen op 
bezoek.  
Van het eerste bezoek aan Nieuwpoort in 1568 
is helaas geen verslag bewaard gebleven. De 
resultaten van het onderzoek door de Bloedraad 
in Nieuwpoort en omgeving zijn wel bekend. 
Die resultaten zijn veelzeggend: in de om-
liggende plaatsen zijn tientallen personen 
veroordeeld voor betrokkenheid bij hagenpre-
ken en de Beeldenstorm. In Ameide zijn 26 
personen veroordeeld en in Schoonhoven zelfs 
meer dan 50. Het onderzoek in Nieuwpoort 
heeft geen veroordelingen opgeleverd. Dit duidt 
erop dat de stadsbewoners zo min mogelijk met 
de onrust te maken wilde hebben [4]. 

 Loyaal blijven aan de regering in Brussel en 
soldaten van zowel de koning als van de rebellen 
buiten de deur houden, daar was het de stads-
bestuurders van Nieuwpoort om te doen.  
De stad was ook in de jaren zestig van de 
zestiende eeuw nog zo arm, dat overheids-
dienaren niet eens de moeite namen om de 
verordeningen vanuit Brussel in Nieuwpoort 
bekend te maken. Juist in de periode maart/april 
1567 werd dit aangekaart door het stadsbestuur: 
men wilde op de hoogte gehouden worden van 
bevelen vanuit Brussel. Dit verraadt een 
bereidheid van de bewoners om zich aan die 
bevelen te houden. Rebellenleider Hendrik van 
Brederode bedreigde vanuit Amsterdam en 
Vianen de omgeving en Nieuwpoort zocht 
bescherming tegen deze bedreiging. Tot een 
Beeldenstorm is het hier dus niet gekomen. 
Langerak en de helft van Nieuwpoort zaten na 
1567 wel zonder bestuurders: de familie Van den 
Boetzelaer had de komst van Alva niet afgewacht 
en was naar het buitenland gevlucht. Alle 
bezittingen vielen daarom automatisch toe aan de 
koning.  
 
Egbert Vermuelen 
Om Nieuwpoort veilig te stellen voor de koning, 
was het zaak dat er in de stad een loyale 
overheidsdienaar geïnstalleerd werd. Commis-
sarissen van de Raad van Beroerten dienden de 
regering te helpen om dit doel te bereiken. Men 
had een zekere Egbert Vermuelen op het oog 
 'verzouckende voorsien te moeghen worden 
 van den Staet ende Officie van Secretarisschap 
 der Steede van Nyepoorte'.  
Op 8 juni 1571 werd het verzoek ingediend. Aan 
commissaris Dierick van Gouda de taak om 
informatie in te winnen over de reputatie van 
Vermuelen. De toen 31-jarige stadsbode Dirck 
Petersz. en oud-schepen Johan Thomsz. werden 
voor verhoor ontboden naar Utrecht. Daar bleek 
dat Vermuelen niet alleen van onbesproken 
gedrag was, maar ook een gevestigde reputatie 
had in Nieuwpoort:  
 'Seyt dat hy binnen den selven tyt seer well 
 gekent heeft Egbert Vermuelen suppliant alhier, 
 die als schepen als burchgemeester ende 
 kerckmeester aldaer gedient heeft ende noch 
 tegenwoirdelyck heylich geestmeester es, ende 
 den welcken hy daer omme wel soude houden 
 voor bequame omme tvoorsc[h]reven 
 secretariaetschap te bedienen, als wesende van 
 goede oprechte ende catholycke gelove sonder 
 hem mette voorleden troublen (sijns weetens) 
 gemoyt thebben'[5] 
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Schepen, burgemeester, kerkmeester en Heilige 
Geestmeester: een man met een gevestigde 
reputatie. De officiële aanstelling van 
Vermuelen heb ik niet terug kunnen vinden in 
het archief, maar men mag aannemen dat de 
keuze positief is uitgevallen.  
Religieus fanatisme: de meeste zestiende-
eeuwse Nieuwpoorters moesten er niets van 
hebben. In tijden van tegenspoed zocht men 
houvast in de oude, vertrouwde geloofs-
structuren van de katholieke kerk.  
Zo bleef Nieuwpoort uiteindelijk gespaard voor 
de toorn van Alva en zijn Raad van Beroerten.  
 
 

Noten 
 

[1]  Dit waren regels die de regering op openbare  
  plaatsen bekend maakte (bijvoorbeeld door de  
  verordeningen aan de kerkdeuren te spijkeren of  
  door ze te laten verkondigen door een stadsom- 
  roeper). Zo was het bijvoorbeeld verboden voor  
  iedereen die geen geestelijke functie bekleedde,  
  om de Bijbel te vertalen of er een eigen interpre- 
  tatie aan te geven. 
 
[2]  Toen de stroming van de wederdopers nog in de  
  kinderschoenen stond (periode 1530-1535) was  
  zij zeer radicaal en gevaarlijk voor de gevestigde  
  orde. Verschillende pogingen om een Koninkrijk  
  Gods op aarde te stichten in een grote stad mis- 
  lukten en werden bloedig in de kiem gesmoord.  
  Na deze periode ‘verstilde’ het wederdoperdom,  
  bemoeiden aanhangers zich niet meer met     
  wereldse zaken en hield men hun opvattingen  
  voor zich: P. Oosterlee, ‘Anabaptisme in  
  Nederland’, in: Ons tijdschrift no. 9 (1904) 329- 
  344/ K.Vos, ‘Kleine bijdrage over de dopersche  
  beweging in Nederland tot het optreden van  
  Menno Simonsz’, in: Doopsgezinde bijdragen  
  no. 54 (1917) 74-202. 
 
[3] Het bisdom Haarlem werd pas gesticht in 1559. 
 
[4]  Voor de veroordelingen door de Raad van  
  Beroerten: A.L.E. Verheyden, Le Conseil des  
  Troubles. Liste des condemnées (Brussel 1961). 
 
[5] Voor het verzoek Egbert Vermuelen secretaris  
  van Nieuwpoort te maken: Jacob Marcus,  
  Sententiën van den hertog van Alba, uitgespro- 
  ken en geslagen in zynen bloedtraedt: mitsgaders  
  die van byzondere steden, tegen verscheide zo  
  edellieden als voornaeme burgers en inwoonders  
  van Hollandt, Zeelandt en andere provinciën, van  
  den jaere 1567 tot 1572 (Amsterdam 1735) 469- 
  470.  Voor het verhoor van de stadsbode en oud- 
  schepen van Nieuwpoort: Algemeen Rijksarchief  
  Brussel, inventarisnummer I 218 (Raad van  
  Beroerten), toegangsnummer 339. 

  

 RECTIFICATIE 
 

In september 2014 besteedde By Clockgeluy aan 
dacht aan de Nieuwpoortse schoolmeester en 
kostschoolhouder Jan Hardeman. Dit naar 
aanleiding van de restauratie van het schilderij 
met een portret van schoolmeester Hardeman. 
Helaas werd, ten gevolge van een misverstand, 
ten onrechte vermeld, dat de geportretteerde de 
genoemde Jan Hardeman is. Het schilderij betreft 
echter diens zoon Diderik Leendert Hardeman.  

 

 
 

Diderik Leendert Hardeman,(1838 - 1917) 
foto: Hans Keukelaar 

 

Deze Diderik Leendert was het vierde kind (van 
de twaalf) uit het huwelijk van Jan Hardeman en 
de uit Woerden afkomstige Adriana van Triest  
(6 juli 1831 - 29 mei 1811).  
Diderik Leendert werd in Nieuwpoort geboren op 
2 augustus 1838. Hij werd evenals zijn vader 
onderwijzer en gaf een aantal jaren les aan diens 
Nieuwpoortse (kost)school. Later vertrok hij naar 
Hellevoetsluis waar hij hoofd der school voor 
Uitgebreid Lager Onderwijs (de ULO) werd.  
 
Diderik Leendert trouwde op 22 oktober 1879 
met Nicoliene Henriëtte Ambrosine Bouscholte. 
Zij overleed 27 december 1900.  
Op 7 juli 1917 overleed Hardeman kinderloos te 
's Gravenhage. Aan zijn neven Jan Hardeman en 
Manuel Hardeman, zoons van wijlen zijn broer 
Jan Nicolaas Hardeman, legeteert hij ieder f 150. 
Universeel erfgenaam zijn zijn zusters Johanna 
Adriana Hardeman en Johanna Kornelia 
Hardeman  in  Den Haag,  onder de last  jaarlijks   
f 150 uit te keren aan een zuster die verpleegd 
wordt in het gesticht Bloemendaal te Loosduinen. 
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De Hertog 
van Alva  

zit de  
Raad van 
Beroerten 

voor 
 

Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veldslagen, Belegeringen, en and 're notable geschiedenissen, 
ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d' oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt 
van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren 
Staten der Vereenichde Nederlanden              Simon Frisius - www.geheugenvannederland.nl 
 
 
 

 

 

 
      
    VERENIGINGSNIEUWS 
 

          
 

Van de voorzitter 
 

Soms is het of alle activiteiten van 2014 al weer 
ver achter ons liggen, zo snel lijkt de tijd te 
gaan. In september hadden we het heel druk. 
Een geslaagde tentoonstelling 'Terug naar je 
Schooltijd'. De reünie voor oud-leerlingen van 
de openbare scholen uit Nieuwpoort en 
Langerak heeft daar zeker aan bijgedragen. Het 
weerzien met oude bekenden leverde nieuw 
fotomateriaal en veel namen bij oude foto’s. 
Twee weekends (13/14 en 20/21 september) 
zorgde de kunstroute langs de Lek voor veel 
bezoekers. Iedereen heeft weer genoten van dit 
tweejaarlijkse evenement. Drie kunstenaars 
toonden hun werk in het museum. Zij waren 
ook aanwezig. Dan was er nog het concert in 
het museum in het kader van de Prinsenmaand 
op 27 september. De bezoekers genoten van de 
liederen die sopraan Annelies Prins en het 

 Prinsenkwartet ten gehore brachten. Het museum 
blijft een mooie ruimte voor kleine groepen. 
Vooraf was er een rondleiding door Nieuwpoort . 
Ons ledenreisje naar Het Mauritshuis op 29 
oktober hebben we jammer genoeg moeten 
uitstellen naar 25 maart a.s. (zie de site en pag.1 
van deze By Clockgeluy). De reis kan alleen 
doorgang vinden met een volle bus. 
Aanmeldingen uiterlijk 1 maart a.s.  
Op 27 november heeft Sander Wassing, histori-
cus, ons nog laten genieten van een lezing over 
De Raad van Beroerten, ingesteld door Alva. Zie 
pagina 21 van deze BC.  
 
Rond kaarsjesavond liet mevrouw Hans v.d. 
Heuvel haar poppenhuiskamers zien in de Waag. 
Daar kwamen 625 bezoekers naar kijken op 
kaarsjesavond. 
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Het programma voor 2015 begint met de 
tentoonstelling van 4 april t/m 25 mei over het 
dagelijkse leven in de Tweede Wereldoorlog, 
met name in ons werkgebied. Een aantal 
mensen is daarnaast bezig met het schrijven van 
een boek over de Lek-crossings. We hopen dat 
dit jaar uit te kunnen geven.  
Het jaar 2015 is voor de Historische Kring 
Nieuwpoort en het museum een jubileumjaar. 
Museum Het Stadhuis bestaat 25 jaar en de 
HKN werd 35 jaar geleden opgericht. Daaraan 
zullen we met een speciale tentoonstelling 
herinneringen ophalen. Er zijn daarnaast specia-
le activiteiten gepland, zoals een bijeenkomst 
voor oud-bestuursleden. Ook wordt gedacht aan 
kortingen voor leden op onze uitgaven. Hier-
over straks meer op de website en Facebook.  
 
De ledenvergadering wordt dit jaar gehouden 
op dinsdag 17 maart. Weer in Museum Het  

 Stadhuis. De agenda treft u apart bij deze BC aan. 
Aansluitend aan het huishoudelijke gedeelte zal 
een lezing worden gehouden door Sylvia 
Buit/Wil de Graaf over genealogie. Nadere 
informatie treft u op de agenda.  
Op de ledenvergadering zullen we na een lange 
periode afscheid nemen als bestuurslid van Fre 
Heerens en Jannie de Zeeuw. Dit stelt ons voor 
het belangrijke punt van de werving van 
bestuursleden en ook vrijwilligers. We roepen al 
onze leden op om in hun kennissenkring na te 
gaan of er belangstelling is voor het werk als 
bestuurder of vrijwilliger. Ook een eenmalige 
bijdrage aan een project of evenement wordt heel 
erg op prijs gesteld. Want u weet: onze 
organisatie wordt gedragen door vrijwilligers. 
We hopen dat we dit jaar weer enkele mensen 
aan onze groep mogen toevoegen.  
Tot de ledenvergadering op 17 maart! 

Joke van Leeuwen 
——·—— 

 

Het dagelijkse leven in de 
Tweede Wereldoorlog 

Tentoonstelling: 
4 april tot eind mei 2015 

 

5 mei 1945. In hotel De Wereld in Wageningen 
wordt de capitulatie van het Duitse bezettings-
leger in Nederland ondertekend. We zijn na vijf 
bange jaren weer vrij en dit vieren we uitbundig. 
Nu, zeventig jaar later, willen we dit feit herden-
ken met een speciale tentoonstelling in 
museum Het Stadhuis. We willen laten zien 
onder welke omstandigheden men in deze 
oorlogsjaren moest leven. Zo was in Nieuw-
poort in die jaren het hoofddistributiekantoor 
gevestigd. In de winkels waren de meeste 
producten slechts op de bon verkrijgbaar. Veel 
van deze producten waren ook nog eens 
surrogaatproducten.  
Door het ontbreken van kolen, moest er 
gekookt worden op noodkacheltjes. Of op 
kachels waar van alles in wilde branden. Omdat 
er geen elektriciteit meer was, gebruikte men 
carbidlampen of probeerde men met een oude 
fiets zelf elektriciteit te maken. Geen straaltje 
licht mocht echter naar buiten schijnen. Dus 
waren de ramen goed verduisterd.  
  We proberen u een duidelijk beeld te geven 
hoe men onder de Duitse onderdrukking moest 
leven. Dat dit lang niet eenvoudig was, hopen 
we de bezoekers met deze tentoonstelling 
duidelijk te maken. Benieuwd hoe het er 
allemaal uitzag? Breng dan een bezoek aan 
deze tentoonstelling.  
In het kader van deze zeventigjarige herden-
king van onze bevrijding zijn we verder bezig 
met het samenstellen van een  

 
 

Wie kent ze nog? (2)  
 

 
 

Bij deze sfeervolle trouwfoto stellen we 

dezelfde vragen als die op bladzijde 18.  

Al uw informatie kunt u mondeling of per mail 

doorgeven aan Margreet Budding of anderen.  

Mail: genealogie@histkringnieuwpoort.nl 
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boek over de 'Lek-crossings'. 
Hierin worden de gebeurtenissen beschreven 
die plaats vonden in de winter van 1945. Wat  
gebeurde er toen? Na het mislukken van 
operatie Market Garden, moesten veel onder-
gedoken geallieerde piloten van de Veluwe 
naar het bevrijde zuiden worden gebracht. Aan 
deze ervaren piloten was namelijk groot 
gebrek. In dit proces speelde de verzetsgroep 
Groot-Ammers een voorname rol. Achtendertig 
piloten werden door leden van deze 
verzetsgroep de Lek over gezet.  

 Dit feit, aangevuld met de documentatie van Job 
Vermeulen, vormt voor ons de aanleiding om dit 
gebeuren in boekvorm uit te werken. Job 
Vermeulen organiseerde in 2010 de succesvolle 
tentoonstelling over het verzet en het gebruik van 
geheime zenders.       

Oproep 
Mochten er onder de lezers zijn die nog materiaal 
of foto’s uit die tijd bezitten (en dat op enige wijze 
ter beschikking willen stellen, al is het maar om te 
scannen), dan horen wij dit graag. U kunt 
hierover contact opnemen met Hans Keukelaar 

 

Verkregen aanwinsten 
De HKN dankt de gevers voor de hieronder genoemde aanwinsten (ontvangen in de 

tweede helft van 2014) voor Museum, depot en archief! 
Gemeente Molenwaard:  meetlat, die in het Gemeentehuis van Groot-Ammers werd ge- 
  bruikt om de lengte van personen te meten,bij het aanvragen van een paspoort.  
H. van Meerkerk te Streefkerk:  schaatsen aan bruin leren schoenen 
H. van der Graaf te Nieuwpoort:   zijn verzameling rouwkaarten; zijn verzameling bid- 
  prentjes; luchtfotokaart van Nieuwpoort/Schoonhoven; kopie van de door Jacob van  
  Deventer gemaakte kaart van Nieuwpoort; diverse kranten en tijdschriften; schrift met  
  advertenties; kooltjes-strijkijzer; klein strijkijzer; twee pijpen. 
A. den Hartog te Groot-Ammers:  benzinebonnen 
Fl. de With te Groot-Ammers:   Schoonhovense kranten; zondagsblad 1914-1918 
P. van Donk te Groot-Ammers:   verbandtrommel voor het winkeltje 
A. Domburg te Nieuwpoort:    klompje van smokkelaars (met 'achterstevoren' zolen)  
P. Stout te Nieuwpoort:  twee fototoestellen 
Mevr. B. de Graaf te Langerak:  kalender Ooievaarsdorp 1980 
fam. Drop te Nieuwpoort:  blad 'De Mauwerd' (uitgegeven door de stichting "Vrienden  
  van  de streektaal Alblasserwaard en Vijfheerenlanden")  
Rob Anders te Haastrecht:   mouwplankje; medicijnflesjes  
C. de Bondt te Nieuwpoort: leesboekjes van de Zondagschool; zakwoordenboekje; ansicht- 
  kaarten; zondagsschoolplaatjes; boekje 'de Reddingsboot komt'; twee kinderboekjes 
T. van Barneveld te Groot-Ammers:   diverse boeken uit de streek 
J. Voets te Groot-Ammers:  koperen Boldoot-busje voor scheerzeep 
M. Verhoef te Scherpenzeel:  kaastobbe met toebehoren uit de boerderij van de familie  
  Verhoef te Langerak 

 
 
 

 

 

Wie kent ze nog? (3) 
 

 
 

 
 
U kent inmiddels het 
recept: als u ons iets kunt 
vertellen over dit bruids-
paar, horen we dat graag.  
We hopen te achterhalen: 
de namen, de trouwdatum 
en de plaats waar het 
huwelijk werd gesloten.  
Maar ook met minder 
gegevens zijn we al blij!   
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Huub van Duren stuurde ons digitaal een groot aantal berichten uit het Utrechts Nieuwsblad 
betreffende Groot-Ammers en Nieuwpoort. Hieronder (een deel van) één van die berichten.  
 
 
 

 

 

 
 

 

Op 14 december 1963 meldt 
het Utrechts Nieuwsblad, dat 
Klaas Renes, de beste 
schaatser van Nieuwpoort, het 
Nederlandse record op de 500 
meter gebracht heeft op 42,3 
seconde. Het oude record 
stond op naam van Henk van 
der Grift met 43,2 seconde. 
Tijdens deze wedstrijd reed 
Rudy Liebrechts als eerste op 
een Nederlandse baan de 
5000 meter in een tijd binnen 
acht minuten.  
Cees Verkerk wordt de 
ontdekking genoemd van de 
nationale kampioenschappen 
in januari te Groningen. 
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