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Van de redactie 
 

Geachte lezer, 
Dit is de laatste By Clockgeluy waarvan de 
eindredactie en opmaak door mij werden 
gedaan. Na precies twintig uitgaven in tien jaar 
verzorgd te hebben, vind ik het een goed 
moment om het stokje aan iemand anders door 
te geven. Iemand met nieuwe ideeën, zodat het 
blad misschien weer eens een verjongingskuurtje 
kan ondergaan. Het is mijn oprechte wens, dat u 
volgend jaar bij het openslaan van de volgende 
By Clockgeluy aangenaam verrast zult zijn!  
 
Het afscheid als eindredacteur betekent niet, dat 
ik niet meer zal schrijven; ik hoop nog regel-
matig een bijdrage te kunnen leveren. Op deze 
plaats wil ik allen bedanken die, door het 
aanleveren van kopij, het doen van suggesties, of 
het wijzen op fouten, het in de voorbije tien jaar 
mogelijk maakten om het blad samen te stellen. 
Speciaal dank voor diegenen onder hen die 
uitgroeiden tot 'vaste medewerkers'.  
 
Een vaste medewerker van het eerste uur was 
Jan van der Oord. Op 8 april j.l. overleed hij op 
81-jarige leeftijd. Hij mag met recht de 
'kroniekschrijver van Streefkerk' genoemd 
worden met zijn artikelen over de Streefkerkse 
verenigingen en over Streefkerk in de Tweede 
Wereldoorlog.  
Zijn bijdragen over de Streefkerker Kring (zie 
BC sept. 2008 en jan. 2009) vormen mijns 
inziens een belangwekkend document over de 
veranderingen in het dorp Streefkerk tijdens het 
laatste kwart van de twintigste eeuw. Uit deze 
bijdragen blijkt bovendien duidelijk, dat hij zelf 
een actieve en stimulerende rol speelde in het 
culturele leven van Streefkerk.  
Drie jaar geleden meldde Jan, dat hij uitverteld 
was, de verhalen waren op.  
Met respect denk ik aan hem terug.  

 Simon Ooms 

 Van de voorzitter 
 

De vakantieperiode zit er al weer bijna op. Of je 
nu weggeweest bent of gezellig thuis bent 
gebleven, het is een tijd om frisse ideeën op te 
doen. Dat geldt ook voor ons als bestuur. Eerst 
nog even energie steken in de laatste maanden 
van ons museumseizoen. 
Een korte terugblik op het seizoen tot nu toe: 
ӿ  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat WO-II de 
wereld op zijn kop zette. Wij hebben hier 
aandacht aan gegeven met een tentoonstelling 
over het dagelijkse leven in de Tweede 
Wereldoorlog, met name in ons werkgebied. Er 
was veel belangstelling. In samenhang hiermee 
heeft Jannie van Rijn van de Corrie ten 
Boomstichting op 20 mei in De Hof van 
Ammers een lezing gehouden over het leven van 
verzetsheldin Corrie ten Boom.  
ӿ  Het jaar 2015 is voor de Historische Kring 
Nieuwpoort (35 jr) en het museum (25 jr) een 
jubileumjaar. Met een speciale tentoonstelling 
zijn herinneringen opgehaald aan de afgelopen 
jaren. Verder is een bijeenkomst georganiseerd 
voor (oud)-bestuursleden en (oud-)vrijwilligers. 
ӿ  De ledenvergadering vond plaats op 17 maart 
in museum Het Stadhuis. Het verslag van deze 
vergadering en het jaarverslag 2014 dat daar aan 
de orde kwam, vindt u in deze BC. Aansluitend 
aan het huishoudelijk gedeelte vertelden Sylvia 
Buit en Wil de Graaf over hun werk bij de 
Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons 
Voorgeslacht’. Op de ledenvergadering is verder 
na een lange periode afscheid genomen als 
bestuurslid van Fre Heerens en Jannie de Zeeuw. 
  De komende maanden september en oktober 
hebben we nog verschillende activiteiten op het 
programma staan, zoals de tentoonstelling en 
Monumentendag met het thema 'Kunst en 
Ambacht', waarbij in en om het museum o.a. 
meerdere interessante demonstraties.  
Op 23 september rondleiding met St. Groene 
Hart begeleid door muzikanten. Wij besteden in  

 
 
 
 
 
 

 

 

RECTIFICATIE 
 

Op bladzijde 28 van het februarinummer 
van By Clockgeluy werd vermeld, dat de 
berichten uit het Utrechts Nieuwsblad ons 
toegestuurd  zijn  door  Huub  van Duren. 
Dit moest zijn: Huub van Buren. 
Het zij hierbij rechtgezet, met oprechte 
excuses aan de heer van Buren! 

 
.  

 ons museum aandacht aan de 'Nacht van de  
Geschiedenis', met als thema tussen Droom & 
Daad. Over al deze activiteiten kunt u lezen in 
een aparte nieuwsbrief. 
  Tenslotte: helaas komt ook aan alle goede 
dingen een einde. Simon Ooms, onze redacteur 
van By Clockgeluy, heeft besloten met zijn 
werkzaamheden te stoppen. Jarenlang hebben 
we genoten van het blad zoals hij dat heeft 
vormgegeven. BC heeft veel inhoud (qua tekst), 
maar met genoeg fotomateriaal krijgt het ook 
altijd een ‘luchtige aanblik’. Onze dank voor je 
inzet, Simon. Het ga je goed!  

Joke van Leeuwen 
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IN MEMORIAM 
 

Jan van der Oord 
 

Op dinsdag 14 april namen wij in Streefkerk afscheid van het oud-redactielid van By 
Clockgeluy, Jan van der Oord.  
  Jan heeft gedurende vele jaren uiterst welkome bijdragen aan ons verenigingsblad 
geleverd. Iedere keer ontving ik van hem een zeer uitvoerig getypt verhaal uit de 
geschiedenis van Streefkerk. Als correspondent van de Schoonhovensche krant had hij al 
heel lang korte stukjes geschreven over gebeurtenissen in Streefkerk. Deze heeft hij voor 
ons als leidraad gebruikt om te schrijven over, onder andere, het verenigingsleven in zijn 
woonplaats. Voor de HKN-uitgave 'De Tweede Wereldoorlog in de kernen van de 
Gemeente Liesveld' verzorgde Jan het deel over Streefkerk. Dank zij hem zijn vele 
gebeurtenissen vastgelegd voor het nageslacht. De Historische Kring Nieuwpoort is hem 
daarvoor veel dank verschuldigd.  
  Samen met zijn vrouw was hij een trouwe bezoeker van onze lezingavonden en op onze 
jaarlijkse uitstapjes behoorden zij tot de vaste deelnemers.  
  Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies van deze door ons zeer gewaardeerde 
medewerker.  

Hans Keukelaar 
                   
 
 
 
 
 

  

Vrijwilligers aan het werk 
 

Opgraving Groot-Ammers, een foto - impressie 
foto's en tekst: Hans Keukelaar 

 

Via een mailtje bereikte de HKN het verzoek om deel te nemen aan een zoekactie. Bij het 
graven van een bouwput voor een nieuw gemaal op de hoek Kerkstraat/Graafland was 
archeologisch interessant materiaal ontdekt. Dit materiaal zat verborgen in een berg aarde 
die op het nabij gelegen weiland was gestort. Met behulp van een schudzeef werd deze 
aarde grondig onderzocht naar scherven, leer, glas, botten, enz. Omdat de archeologen van 
Arcadis, die met dit onderzoek belast waren, wel wat assistentie konden gebruiken, hadden 
wij (evenals de Archeologische Werkgroep Nederland) dit verzoek gekregen. Op dinsdag 7  
juli werd begonnen aan het karwei. Na drie dagen zoeken was er zoveel materiaal te 
voorschijn gekomen, dat de gemeente toestemming gaf om nog een extra zoekdag in te 
lassen. Inmiddels waren de media van deze interessante vindplaats op de hoogte gesteld en 
zo kon het gebeuren, dat op donderdag 16 juli TV Rijnmond en (vanwege enkele zeer 
jeugdige vrijwilligers) het NOS-Jeugdjournaal opnames kwamen maken. Als te zijner tijd het 
rapport van deze opgraving verschijnt, zal By Clockgeluy daar zeker aandacht aan 
schenken; nu volstaan we met een foto-impressie. 
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Arcadis archeoloog  Timo Vanderhoeven en 
stagiaire Eline Amsing bij de schudzeef. 

 

 
 

Bep Opmeer en Hans Werkmans, vrijwilligers 
van de AWN, afdeling Dordrecht 

 
 

Timo Vanderhoeven toont een vondst aan  
wethouder Dirk Heijkoop en Kees Benschop, 
beleidsmedewerker van de gemeente  
 

  
 

Een cameraman van het NOS Jeugdjournaal  
filmt een jeugdige vrijwilliger 
 

  
 

Een cameraman van TV Rijnmond 
aan het werk 

 
Boven: een tafel vol vondsten met links een heiligen- 
beeldje zonder hoofd en op de voorgrond een bord  
met de afbeelding van een vrouw  
Rechts: een uitvergroting van het bord 
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Boven: drie bij elkaar passende scherven 
 
 
 

Bij de vondsten bevonden zich grote hoeveelheden 
pijpenkoppen.  
Rechtsboven: een emmer vol  
Rechts: een heel fraai exemplaar met een olifant. 

 
——·—— 

 
 

Plattelandsbestuur (2) 
sinds de gemeentewet van 1851 

door Jan de Bruin 
 

In deel 1 (zie By Clockgeluy febr. 2015) werd het plattelandsbestuur beschreven, zoals dat was 
tot aan de WET  VAN  DEN  29  JUNIJ  1851, 

REGELENDE DE ZAMENSTELLING, INRIGTING EN BEVOEGDHEID DER GEMEENTEBESTUREN. 
 

In 1851 werd de Gemeentewet door het 
parlement aangenomen. Het bestuur van de 
gemeenten werd landelijk geregeld. Het 
onderscheid tussen stad en platteland was 
officieel vervallen, ofschoon er in de praktijk 
wel verschillen van aanpak waren tussen het 
besturen van kleine dorpsgemeenschappen en 
van grote steden. Gemeenten tot 3000 inwoners 
hadden 7 raadsleden, gemeenten van 3000 tot 
6000 inwoners 11 raadsleden. Zo groeit het 
aantal raadsleden met het inwoneraantal tot 45 
raadsleden in de gemeenten met meer dan 
200.000 inwoners. Raadsleden worden 
rechtstreeks door de bevolking gekozen voor een 
periode van zes jaar; om de drie jaar treedt een 
gedeelte af. Het aantal wethouders is minimaal 
2, in grotere gemeenten zijn er meer 
(tegenwoordig soms 6, 7 of 8 wethouders).  
De burgemeester wordt voor 6 jaar benoemd 
door de Koning op voordracht van de 
commissaris van de Koning (tegenwoordig ook 
op aanbeveling van raad) en kan telkens 
herbenoemd worden. In gemeenten met minder 
dan 3000 inwoners kon een burgemeester tevens 
tot gemeentesecretaris benoemd worden door de 
raad. Dit betekende vroeger een welkome 
aanvulling op het magere burgemeesterssalaris. 
In 1896 werd Albertus Bruins Slot (1865-1930;  

 vader van het naoorlogse ARP-kamerlid 
Sieuwert Bruins Slot) tot burgemeester van 
Schiermonnikoog benoemd. De raad weigerde 
echter om hem te benoemen tot 
gemeentesecretaris, daar hij gereformeerd was 
en de bevolking van Schiermonnikoog in 
meerderheid tot de hervormde kerk behoorde. 
Het gevolg was, dat hij met een jaarwedde van 
300 gulden genoegen moest nemen. Hij pakte de 
pen op en ging solliciteren naar een andere 
gemeente. In 1901 werd hij burgemeester van 
Smallingerland (met Drachten als hoofdplaats).  
 
minigemeenten 
In Nederland waren vele minigemeenten, ook in 
onze streek, bijvoorbeeld: 
- Hofwegen (16 gezinnen, ongeveer 80 inw.)  
- Laagblokland, liggende tussen Ottoland en de 
 Vuilendam (31 gezinnen, ongeveer 150 inw.),  
- Zuidbroek, liggende in het verlengde van  
 Benedenberg (Bergambacht) (18 gezinnen,  
 ongeveer 90 inwoners). 
  
In 1824 telde het Zuidelijke gedeelte(* ) van 
Holland 253(!) gemeenten. De gouverneur 
(tegenwoordig Commissaris van de Koning) van 
het Zuidelijke gedeelte van de provincie 
Holland, A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam  
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(1771-1848, bekend van 'Het Driemanschap' van 
1813), had er al eerder bij koning Willem I op 
aangedrongen vele van deze kleine gemeenten 
op te heffen, daar ze geen bestaansrecht hadden. 
Het was er toen niet van gekomen.  
De nieuwe gemeentewet schreef voor, dat in een 
gemeente ten minste 25 kiesgerechtigde inwo-
ners moesten ingeschreven zijn. Vrouwen 
mochten niet kiezen en mannen waren 
kiesgerechtigd als zij een bepaalde som aan 
belastingen betaalde. Het is duidelijk, dat in de 
genoemde kleine gemeenten geen 25 
kiesgerechtigden woonden. In het gehele land 
vonden daarom na 1851 samenvoegingen van 
gemeenten plaats. Zo ook in onze streek. In 
1855 zijn Bleskensgraaf en Hofwegen 
samengevoegd, evenals Spijk en Heukelum. In 
1857 zijn onder andere samengevoegd: Peursum 
en Nederslingeland, Ottoland en Laagblokland; 
Noord- en Zuid-Polsbroek zijn samengegaan en 
Zuidbroek is bij Bergambacht gevoegd. Er was 
zelfs nog sprake van om Ammerstol bij 
Bergambacht te voegen, omdat de administratie 
van de gemeente Ammerstol zeer slecht was, 
maar dat is toen niet doorgegaan.  
 
burgemeester 
De nieuwe gemeentewet schreef tevens voor, dat 
er minimaal zes raadsvergaderingen per jaar  

 gehouden moesten worden. Deze vergaderingen 
moesten openbaar zijn. Jaarlijks moet de raad 
een begroting samenstellen en een raming geven 
van de verwachte inkomsten en uitgaven over 
het komende jaar, alsmede een rekening 
vaststellen van de inkomsten en uitgaven van het 
afgelopen jaar. Ook de belastingtarieven 
moesten door de raad vastgesteld worden. De 
voorzitter van de raad was de burgemeester. Het 
salaris van een burgemeester was niet hoog. 
Indien hij burgemeester was van één kleine 
gemeente, was hij vaak tevens gemeente-
secretaris. Dikwijls was iemand burgemeester 
van meerdere kleine gemeenten. Bijvoorbeeld 
Johannes Diderik van Slijpe (burgemeester van 
Ottoland  van 1852 tot 1884) was tijdens deze 
periode (of een deel daarvan) burgemeester van 
Goudriaan,  Laag Blokland, Giessen-Nieuwkerk, 
Schelluinen, Nederslingeland en Peursum.  
  Vaak ging het burgemeesterschap van vader 
op zoon (familie van Slijpe in  Goudriaan en 
Ottoland; de familie van der Stok in 
Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers). 
Veelal waren het zonen van gegoede burgers, 
die tot burgemeester benoemd werden. Naast het 
magere burgemeesterssalaris hadden zij dikwijls 
nog neveninkomsten uit familiekapitaal of 
bezittingen. Het burgemeesterschap werd gezien 
als een erebaan.  

 
 

 

WIE KENT ZE NOG? (1) 

 
 

Van het bovenstaande voetbalteam weten we alleen maar, dat het afkomstig is van Groot-

Ammers. Maar wie kan ons vertellen welk elftal (jaartal) het is en vooral: wat de namen van deze 

stoere mannen zijn? Het is een mooie, sportieve uitdaging om het hele team 'thuis te brengen'!  
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Kaart (gedeeltelijk) van de Gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen (die dan 1250 bunder groot is en 850 
inwoners telt), getekend in 1867 door Jacob Kuyper voor de Gemeente-Atlas 1868, uitgegeven door Hugo 
Suringar te Leeuwarden. De met de hand ingekleurde grens is onjuist: het gedeelte onder Achterdijk en 

Ruijbroeksche Watering (waar de grens in werkelijkheid loopt) is de gemeente Wijngaarden. 
 

Indien iemand burgemeester was van meerdere 
gemeenten, werd een gemeenschappelijke 
secretarie ingesteld; bijvoorbeeld Groot-
Ammers, Nieuwpoort en Langerak met een 
secretarie in Nieuwpoort. De gemeentesecretaris 
was de hoogste ambtenaar op de secretarie. 
Soms werkte er nog een bezoldigde ambtenaar 
(een commies of adjunct commies) op de 
secretarie. In veel gevallen werkten er nog een 
of twee volontairs op de secretarie. Zij 
verdienden geen salaris. Hooguit kregen zij 
tijdens de jaarwisseling een gratificatie van 25 of 
50 gulden, mits ze in het afgelopen jaar goed 
hun best gedaan hadden. Zij studeerden meestal 
voor het diploma 'kandidaat-secretaris' (later 
'gemeenteadministratie') en probeerden na het 
behalen van dit diploma een vaste betrekking te 
krijgen. Deze volontairs waren vaak  van 
gegoede huize. 

 gemeentewet 2002 
In 2002 is de gemeentewet aanzienlijk 
veranderd. Het aantal raadsleden in kleine 
gemeenten (tot 3000 inwoners) werd negen;  
wethouders waren geen lid meer van de raad 
(het is zelfs mogelijk om wethouders buiten de 
gemeente wonende, te kiezen) en er moest een 
raadsgriffier aangesteld worden, die de 
raadsleden behulpzaam is bij hun functioneren.  
Tevens moet er een rekenkamer worden 
ingesteld voor controle van de inkomsten en 
uitgaven en moet de burgemeester van iedere 
gemeente een burgerjaarverslag maken over de 
stand van zaken in het afgelopen jaar. De raad 
enerzijds en het college van burgemeester en 
wethouders anderzijds functioneren apart. In de 
praktijk leidt dat vaak tot conflicten tussen de 
raad en het college van burgemeester en 
wethouders. Het tussentijds aftreden van een of 
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meer wethouders komt regelmatig voor; lees de 
krant er maar op na.  
 
herindelingen 
De gemeentelijke bemoeienissen zijn na 1900 
groter geworden en na de tweede wereldoorlog 
zelfs explosief gegroeid. De sociale zorg werd 
groter, er moesten meer sportvoorzieningen 
komen, bestemmingsplannen moesten vast-
gesteld worden en de financiële administratie 
werd gecompliceerder. Het gemeentelijke 
apparaat kon de steeds ingewikkelder werk-
zaamheden vaak niet aan. In 1950 is de wet 
gemeenschappelijke regelingen (in 1984 aan-
zienlijk gewijzigd) ingesteld. De gemeenten 
konden bepaalde zaken nu gezamenlijk regelen. 
Reeds eind zestiger/begin zeventiger jaren werd 
er over gemeentelijke herindelingen 
gesproken.In de Alblasserwaard en Krimpener-
waard organiseerden politieke partijen bijeenk-
omsten om te praten over een toekomstige 
gemeentelijke herindeling in de waarden. Het 
resultaat was vaak: gemeente A wilde niet met 
buurgemeente B samengaan, in het uiterste geval 
wel met buurgemeente C (vaak speelden ook de 
politieke en godsdienstige samenstelling van de 
inwoners mee) en voor gemeente D was een 
herindeling onbespreekbaar.  

 Per 1 januari 1985 is de Krimpenerwaard her-
ingedeeld, met Krimpen aan den IJssel erbij, in 
zes gemeenten. Na enkele jaren gingen vijf 
gemeenten (K5-gemeenten genoemd), Krimpen 
aan den IJssel bleef er buiten, met hun 
administratie samenwerken. Na een jarenlange 
samenwerking zijn deze vijf gemeenten per 1 
januari 2015 samengegaan als gemeente Krim-
penerwaard. In de Alblasserwaard heeft de 
herindeling per 1 januari 1986 plaats gevonden. 
Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers en 
Streefkerk zijn als gemeente Liesveld door-
gegaan. De gemeente Liesveld heeft zeventien 
jaar bestaan en is met de gemeente Graafstroom 
en Nieuw-Lekkerland per 1 januari 2013 samen-
gegaan als gemeente Molenwaard. 
 
Houd dat nooit op met deze herindelingen? Ik 
vrees van niet! De commissie Schutte is op het 
ogenblik aan het onderzoeken, of in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden opnieuw 
gemeenten heringedeeld moeten worden of dat 
nauw samengewerkt moet worden tussen de 
diverse gemeenten. Verschillende overheids-
taken, zoals ouderenzorg en jeugdzorg, zijn per 
1 januari 2015 overgeheveld van het Rijk naar 
de gemeenten en brengen voor de gemeenten 
veel werk met zich mee.  

 
 
 
 

 

 

De kaart, behorend bij het Wetsvoorstel met betrekking tot de opheffing van de gemeenten Graafstroom, 
Liesveld en Nieuw-Lekkerland en de vorming van de gemeente Molenwaard. 
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Ofschoon ik er niet meer woon, volg ik nog 
steeds het nieuws het van deze regio. Onlangs 
las ik, dat de gemeenten Leerdam, Zederik en 
Vianen plannen hebben om samen te gaan. 
(Vianen moet dan weer terug naar de provincie 
Zuid-Holland waar het tot 2002 toe behoorde, óf 
de gemeenten Zederik en Leerdam gaan over 
naar de provincie Utrecht; beide gemeenten 
voelen zich bij Zuid-Holland minder goed 
thuis.)Zij willen dit in 2018 realiseren. Ook de 
colleges van burgemeester en wethouders van 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessen-
landen en Molenwaard voerden besprekingen 
over het samengaan van deze gemeenten of meer 
samenwerking tussen deze gemeenten. Men is 
hiermee gestopt. Laatstelijk las ik, dat de 
colleges van burgemeester en wethouders van 

 Molenwaard en Giessenlanden besprekingen 
hielden over het samengaan van deze twee 
gemeenten; het zal dan één grote 
plattelandsgemeente met ongeveer 43.500 
inwoners moeten worden. Er zullen in de 
komende tien jaren in de Alblasserwaard 
wederom gemeentelijke herindelingen gaan 
plaatvinden. Hoe die eruit gaan zien, is mij 
volkomen onbekend. Wij wachten af. 

 

 

(*) Noord- en Zuid-Holland waren in 1824 samen 
nog één provincie Holland, maar men had een 
Noordelijk gedeelte (de huidige provincie N-H) 
en een Zuidelijke gedeelte (de huidige provincie 
Z-H) met beiden een gouverneur. Bij de 
grondwetsherziening van 1840 is de provincie 
Holland gesplist in Noord- en Zuid-Holland. 

 

——·—— 
 
 

 

Stand van zaken bewoning 'Zeven Zaligheden' 
en verder bewoningsonderzoek Lekdijk Langerak 

 

Al meer dan een jaar zijn wij, Kees Kentie, Cor Bloemendal - de Graaf en Hans Keukelaar, bezig met 
een bewoningsonderzoek van Lekdijk 1 t/m 189 te Langerak. We hebben, vooral door de inzet van 
Kees Kentie, al heel wat materiaal (genealogische gegevens en foto’s) verzameld. Een kleine 
selectie ligt ter inzage in museum Het Stadhuis. We zijn echter nog lang niet klaar en er zijn nog veel 
vragen niet beantwoord. 
Wie kan ons bijvoorbeeld vertellen wanneer Kees Buijs (geboren op 23 november 1878) is 
overleden?  Weet u nog iets over de 'Zeven Zaligheden', of heeft u nog foto 's (die wij zouden mogen 
scannen), dan horen wij dit graag!  
U kunt contact opnemen met Hans Keukelaar, telefoon 0184-601514 of per e-mail naar het adres: 
hans@keukelaar.nl . Bij voorbaat onze dank voor uw reactie!  

 
 
 
 
 

Streefkerk, een kroegentocht 
door Piet de Jong 

 

We gaan een kroegentocht door Streefkerk maken en komen langs de destijds 
aanwezige cafés, in totaal vijf stuks. Van die vijf zijn er inmiddels drie gesloopt, dus 
de kans om dronken te worden zit er niet meer in.  
 

'Vrouw Kleijn' 
We beginnen onze tocht op Groot-
Ammers bij Café Sluis. Dit was 
vroeger Streefkerk, de gemeente liep 
tot aan de Ammerse trappies. Het café 
staat op Sluis en heet officieel 'Café 
Sluis'. Maar in de volksmond werd het 
altijd 'Vrouw Kleijn' genoemd. Saan 
Kleijn was getrouwd met Neeltje 
Kortlever. Hij huurde in het midden 
van de jaren twintig het bestaande café, 
dat toen eigenaar was van Aalbert 
Verspui. Later kochten ze het café, 
maar Saan Kleijn was er ook boer bij 
en zijn vrouw Neel runde het café, dit  
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is jaren zo gegaan. In 1976 werd het café 
overgenomen door haar zoon Piet, maar zijn 
moeder bleef haar werk als kasteleinse gewoon 
doen. Ze zat altijd achter de tap en meestal vroeg 
ze wie je was en waar je vandaan kwam en dan 
volgde altijd een praatje. Na het overlijden van 
Piet in 1986 heeft diens vrouw Annie nog jaren 
het café gerund. 
  

  Daarna kwamen Carolien Rozendaal en haar 
partner Jaco Mudde als kroegbaas en sedert 
1997 is Pel Ooms caféhouder en eigenaar. Er is 
een biljartclub VTB, die er haar wedstrijden 
speelt en ook een dartclub in het café. Tot op de 
dag van vandaag is het nog een pleisterplaats 
voor velen en ook de jeugd weet de weg ernaar 
te vinden. 
 
Café Bergstoep / Het Zalmhuis 
Dan komen we in het buurtschap Bergstoep; het 
bestaat nog steeds, maar is in de loop der jaren 
flink veranderd. Veel Bergstoepers hebben er 
school gegaan en er dus schrijven en rekenen 
geleerd. De school is door gebrek aan leerlingen 
rond 1960 opgeheven en uiteindelijk afgebro-
ken. 

 waar je rookwaren, snoepgoed en wat 
kruidenierswaren kon kopen. Het café was een 
begrip voor het buurtschap, en door de ligging 
aan de dijk met het uitzicht op de Lek en de 
polder, trok het ook veel toeristen. Veel 
Bergstoepers hebben er ook biljarten geleerd, dat 
biljart had een loopvlak van hout, de ballen 
hoorde je duidelijk rollen. 
 

 
 

Bij winteravonden brandde er een kolenkachel, 
dat gaf een gezellige sfeer. Het café had 
toestemming voor de verkoop van licht 
alcoholische dranken, dit was het zogenaamde 
'Verlof A'.  
Er hebben verschillende uitbaters in gezeten: na 
de familie Hofland kwam C. Rietveld, hij was 
ook veerman. Daarna was J. Stuurman jarenlang 
kroegbaas, hij deed dat naast zijn werk bij de 
timmerfabriek De Concurrent in Bergambacht.  

De meeste bewo-
ners van Bergstoep 
waren boeren, de 
meesten hebben in 
ruilverkaveling-
verband nieuw ge-
bouwd en boeren 
nu in de polder. 
Ook op Bergstoep 
stond tot aan de 
dijkverhoging een 
café. 

 
 
 

 

Vervolgens kwa-
men nog Arie 
Vlot, de heer 
Stoop en zijn 
vrouw en Adriaan 
de Baat. De 
volgende was de 
familie de Wit, zij 
hebben het café 
verbouwd en wat 
luxer gemaakt 
met een 'toilet- 

Het café Bergstoep stond bij de Veerstoep, er 
tegenover stond het Veerhuis. Dit is jaren 
bewoond door Daan Stuijt, daarna heeft Jan 
Bons er nog gewoond. Ook dit huis is 
afgebroken voor de nodige dijkversterking. Aan 
de gevel was de vuurrode brievenbus altijd goed 
zichtbaar. 
  De eigenaar van Café Bergstoep was Pieter 
Ooms. Hij had ook een café aan de overkant van 
de Lek (in het 'Bergambachtse Bergstoep'). Zijn 
broer Cornelis Ooms was eigenaar van het 
pontveer Bergstoep-Bergambacht. Kocht je op 
de pont een kaartje dan stond daar behalve de 
overzetprijs de toch wel originele tekst:  
"Aan beide zijden der rivier, schenkt men 
Oranjeboom bier." 
Café Bergstoep is jaren gerund door de familie 
Hofland en er was ook een klein winkeltje bij,  

 groep'. Deze was eerst buiten, een stalen urinoir 
op het terras. Het café werd toen omgedoopt in 
‘Het Zalmhuis'. De sluitingstijd was doorde-
weeks om tien uur ’s avonds en daar werd streng 
op gelet. Kwam de politie langs en het café was 
nog open, dan werd er een fikse bekeuring 
uitgedeeld, nadat meestal eerst nog was 
geprobeerd of de agent wat wilde drinken, maar 
dat lukte meestal niet.  
 
De nieuwe naam van het café houdt verband met 
de zalmvisserij; in de Lek werd vroeger volop 
zalm gevangen. Het oude Zalmhuis is 
afgebroken en op de fundering daarvan, is het 
café gebouwd. De echte Bergstoepers vinden het 
nog steeds jammer, dat het moest verdwijnen in 
het kader van de dijkversterking; weer een 
pleisterplaats minder! 
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De Vriendschap 
Onze volgende stopplaats is café de 
Vriendschap. Ook hier is het weer dorst lijden, 
want sedert de vijftiger jaren is het geen café 
meer. Willem de Ruiter, afkomstig uit Langerak, 
trouwde met Cornelia (Kee) de Groot, ook uit 
Langerak. Ze startten in 1898 het café, de twee 
ineengestrengelde handen op een bord boven de 
deur symboliseerden de naam 'De Vriendschap'. 

 Café Centrum 
Na twee bezoeken aan cafés waar niets (meer) te 
drinken is, gaan we naar het volgende café, dat 
is café Centrum in Streefkerk. Helaas is dit ook 
kortgeleden, namelijk op 7 juni 2013 gesloten. 
Op deze datum gaven Piet en Ria Meerkerk een 
afscheidsavond voor de vaste klanten. Ze zijn 
gaan wonen in Papendrecht en gaan het, na 35 
jaar het café te hebben gerund, wat kalmer aan 

 

 

doen.  
Jacob Willem Meerkerk kocht het 
pand in 1910 van Willem de Jong 
en startte op 12 mei 1911 het café. 
Willem de Jong was evenals 
Meerkerk afkomstig uit 
Berkenwoude, hij was cafébaas in 
Streefkerk van 1882 tot 1910. De 
familie Meerkerk heeft dus meer 
dan honderd jaar haar klanten 
bediend en sedert juni wachten ze 
op een nieuwe eigenaar. 
Jacob Willem Meerkerk was ook 
nog boer en hield op het bij-
behorende land koeien en varkens. 

 
 
 
 

Onder het genot van een borreltje kunnen in een 
café met zo’n naam immers vriendschappen 
voor het leven worden gesloten. Willem de 
Ruiter was daggelder in Streefkerk, zijn vrouw 
Kee was dus de kastelein. 
  Uit het huwelijk van Willem en Kee zijn vier 
kinderen geboren, drie zoons en een dochter, 
Henk, Willem, Willempje en Cees. Zoon Willem 
was sigarenmaker op Streefkerk bij de firma 
Booy; ook fokte hij konijnen en ging er jaarlijks 
mee naar de tentoonstellingen. Als er prijzen 
gehaald werden, moest er natuurlijk getrakteerd 
worden. Zoon Cees was timmerman met als 
hobby motorrijden op een Indian, dat gaf altijd 
veel bekijks. Café De Vriendschap was een  

 

 

gezellig buurtcafé, waar zelfs nog eens een 
schaap met vijf poten is geboren. 
 ’s Zaterdagsavonds kwamen de boeren uit de 
buurt een borrel of een biertje drinken en dan 
werd het een gezellige boel. Ook ’s 
zondagsmorgens na de kerk kwamen er klanten. 
De dominee heeft er vanaf de preekstoel eens 
van gezegd dat het eigenlijk niet kon, maar of 
dat geholpen heeft …?  
Daarnaast zijn er heel wat bruiloften gehouden, 
meestal van mensen, die er vlak bij woonden. 
Het is nu geen café meer, maar het pand staat er 
nog steeds en wel op Nieuweveer 7, het wordt 
bewoond door Arie Gerrit Stout met zijn twee 
zoons. 

 Daarnaast had hij ook nog een stalhouderij. 
Deze was voornamelijk voor de zondag als men 
met paard en wagen naar de kerk ging. De 
paarden kregen dan hooi. Het winnen van hooi 
ging als volgt.  
Meerkerk huurde een stuk land achter de kerk, 
langs het waterschap bij de eendenkooi. Het gras 
werd met de zeis gemaaid en daarna gehopperd, 
waarna het hooi per buddy naar de kooi werd 
gedragen. Hierna ging het per kolenboot naar de 
Zijdebrug, met paard en wagen naar de 
Tiendweg en vervolgens per schouw naar de 
voerplaats. En dat allemaal voor twee koeien en 
wat paarden voor de stalhouderij, het gebeurde 
zo tot 1946. 
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Bij bruiloften met veel gasten 
werden de deuren naar het café 
opengedaan en werd de raadzaal 
gebruikt als feestzaal. Er zijn 
hier heel wat huwelijken 
gesloten en na de plechtig-heid 
was de feestzaal wel heel 
dichtbij.  
 

In 1956 nam Aai Piet den 
Butter, getrouwd met Sijgje 
Stuurman, de zaak over. Het 
café was een centraal punt in 
Streefkerk. Doordat er destijds 
geen sportgebouw in het dorp 
was, oefende de gymnastiek- 
vereniging Sparta wekelijks in  

Dat vrouw en dochter dus meestal achter de tap 
stonden, valt licht te begrijpen. Ook was 
Meerkerk agent van de Oranjeboombrouwerij uit 
Rotterdam, evenals zijn zoon Job Meerkerk, die 
zijn vader in 1947 opvolgde. Hij breidde zijn 
werkzaamheden uit met het verkopen van 
benzine van de Gebroeders Broere uit Groot-
Ammers. 
In 1951 startte hij zelfs nog een groothandel in 
ijs- en diepvriesproducten, wat het bedrijf een 
behoorlijke hoeveelheid werk meer verschafte. 
Momenteel is het pand nog steeds eigendom van 
de familie Meerkerk. Vanaf 1978 zat de derde 
generatie achter de tap, Piet en zijn vrouw Ria 
hebben er ook nog het dorpshuis De Vijf Lelies 
bij gedaan. Dit werd toch te veel en met dat 
Dorpshuis zijn ze al eerder gestopt. De 
muziekvereniging heeft wekelijks gerepeteerd in 
Het Centrum en hield hier ook haar uitvoeringen 
en er was een goede biljartclub, die over twee 
wedstrijdtafels kon beschikken. Deze biljartclub 
is na de sluiting naar het enig overblijvende café 
Het Wapen van Streefkerk overgegaan. 
Ook de bridgeclub die er haar onderkomen had 
moest verhuizen en vertrok naar Oud-Alblas. 
Sedert 7 juni is het, zoals gezegd, gesloten en is 
men nieuwsgierig naar het vervolg, wie wordt de 
nieuwe biertapper? Je zou er dorst van krijgen!  
 
Het Wapen van Streefkerk 
Na drie denkbeeldige bezoeken aan afgebroken 
en gesloten cafés, komen we in de Kerkstraat 
aan bij café Het Wapen van Streefkerk. Huib 
Stuurman huurde in 1916 een café van Dirk 
Ooms uit Bergambacht. Eind 1928 werd hij van 
huurder de eigenaar. Het rechtergedeelte werd 
verhuurd aan de gemeente en diende als raad- en 
trouwzaal. Ook het polderbestuur had hier een 
eigen kamer, de zogenaamde Polderkamer. 

 de achterzaal op het toneel. Ook de uitvoeringen 
van Sparta werden in Het Wapen van Streefkerk 
gegeven, en de P.J.G. oefende hier jaarlijks voor 
een toneelstuk. Deze uitvoeringen waren een 
enorm succes, altijd uitverkocht en met bal na. 
De zaal heeft ook nog jaren gediend als 
verenigingsgebouw. Zo oefenden de accordeon-
vereniging Con Brio en de Damvereniging 
Advendo er wekelijks. Al met al een vrolijke 
boel met bijna altijd live muziek, tot in 1970 het 
noodlot toesloeg: het pand brandde tot op de 
grond af. 
Dat was wat! 
Een noodcafé werd neergezet op de 
parkeerplaats en de zaak draaide weer. Enige tijd 
later was er een nieuw gebouw verrezen, wat er 
nog altijd staat. Aai Piet en Sijgje hebben de 
zaak gerund tot 1979, daarna werd Maarten van 
Hees, getrouwd met Bets den Butter, de nieuwe 
kastelein. Zij waren tot 1998 barkeeper, maar na 
ruim 80 jaar was er in de familie geen opvolger 
en ging het café annex slijterij over in andere 
handen. Herbert van Wijk werd met zijn vrouw 
Carla de nieuwe eigenaar en dus ook kastelein, 
wat duurde tot 2008, toen kwam Stefan de Bruin 
en hij doet dat nog altijd. Door de crisis is het 
best moeilijk om een café te runnen en met name 
het rookverbod doet hierbij een flinke duit in het 
zakje. In het café zijn momenteel twee biljart-
clubs, het is een plezierige pleisterplaats voor 
velen en zal dit naar we mogen hopen nog heel 
lang blijven! 
 
De kroegentocht loopt ten einde. Waarschijnlijk 
waren er vroeger in Streefkerk ook nog wel 
enkele woonhuizen waar je een hartversterking 
kon kopen. Maar deze zijn mij niet voldoende 
bekend om ze te benoemen en er over te 
vertellen. 
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Het Wapen van Streefkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De foto's bij het verhaal van 
Piet de Jong zijn ontleend 

aan de HKN-uitgave 
Van de Trappies tot de Zijde 

van Teus Korporaal 
 

——·—— 
 

De redactie van By Clockgeluy wil aandacht schenken aan het feit, dat het 75 jaar geleden is, 
dat evacués uit Wageningen en omgeving in onze regio ondergebracht werden. Daarom 
plaatsen we een (enigszins gewijzigde en ingekorte versie van) een artikel, dat in januari 
2010 verscheen. Het artikel spitst zich toe op de evacués die een onderdak vonden in de 
boerderij b108 aan het Nieuwe Veer in Streefkerk, mijn geboortehuis.  

 

WAGENINGERS IN b108 
door: Simon Ooms 

 

In de ochtend van zaterdag 11 mei 1940, de dag voor Pinksteren, laten op de 
Lek bij Schoonhoven tientallen schepen de ankers vallen. Een dag eerder 
hebben ze, in grote trossen achter sleepboten, de haven van Wageningen 
verlaten. Gedurende de nacht hebben ze tussen Wijk bij Duurstede en 
Vianen voor anker gelegen. Kort na de hervatting van de reis, komt deze bij 
Schoonhoven al weer tot stilstand. Aan boord: ongeveer 20.000 inwoners van 
Wageningen en omliggende plaatsen. Reisdoel: IJsselmonde bij Rotterdam. 
 

1.  EVACUATIEPLAN 
 

In 1939 groeit in Nederland het besef, dat 
een inval door Nazi-Duitsland onver-
mijdelijk is. In de verdedigingsstrategie van 
de Vesting Holland speelt de Grebbelinie 
een belangrijke rol, daar zal het Duitse 
leger tegengehouden moeten worden. De 
Nederlandse legerleiding verwacht die strijd 
vier weken tot vier maanden lang vol te 
kunnen houden. (Ter vergelijking: de Duitse 
legerleiding verwacht in één dag zowel de 
IJssellinie als de Grebbelinie te nemen!)  
In de visie van het Nederlandse leger zullen 
Wageningen en Rhenen, (en in mindere 
mate plaatsen als Veenendaal, Elst, 
Amerongen en Opheusden) dus lange tijd in 
de vuurlinie liggen. Op 9 november 1939 
geeft daarom de Minister van Binnenlandse 
Zaken opdracht om een evacuatie voor te 
bereiden. De evacuatiecommissie in 
Wageningen maakt een zeer gedegen plan. 
We lichten er enkele punten uit. In het te 
ontruimen gebied wonen 13600 personen, 
waarvan er 12400 geëvacueerd 

 moeten worden. De overigen zijn militairen 
of mensen (b.v. van hulpdiensten) waarvan 
de aanwezigheid in Wageningen of 
omringende plaatsen noodzakelijk is.  
 
1.1 SLEEPSCHEPEN 
De bevolking zal naar de evacuatieplaatsen 
vervoerd worden met sleepschepen 
(schepen zonder eigen voortstuwing), 
ongeveer 400 personen per schip. Er zal 
één schip zijn met voedsel, medicijnen en 
goederen voor hulpdiensten, zoals 
instrumenten en ledikanten van Ziekenzorg. 
De schepen zullen in clusters van zes 
getrokken worden door een sleepboot. De 
Dienst Gemeentewerken produceert con-
structietekeningen van de banken die in de 
ruimen gemaakt zullen worden om als 
zitplaats te dienen, van loopbruggen om 
vanaf het dek het ruim te betreden en van 
een afgescheiden hoekje met een poepdoos. 
Op een plattegrond van de haven wordt 
voor elk schip de ligplaats aangegeven. 
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klasse Ridderkerk IJsselmonde Zwijndrecht totaal 

1A   B  1 
1B F Q* A, C 31/2 
2A AA, CC, FF* EE*  3 
2B L, M, Y, FF*, HH* O, P, EE* G, BB, DD 91/2 
3A H, I, J, K, X, Z D, Q*, S, T*  9 
3B  R, T*  11/2 
4 U, V E  3 

landb. N, W, HH* GG, II  41/2 
totaal 18 12 5 35 

 

tabel 1: verdeling van de wijken over de drie bestemmingen (sterretjes duiden op splitsingen).  
 
 

1.2 GROEPEN EN WIJKEN 
De bevolking wordt verdeeld in genum-
merde groepen van ongeveer 50 dicht bij 
elkaar wonende personen. Één van hen is 
Groepsgeleider, één is Assistent Groepsgelei-
der. Per schip kunnen ongeveer 8 groepen 
vervoerd worden; deze vormen samen een 
wijk. Voor elke wijk wordt een Hoofdgelei-
der en een Assistent Hoofdgeleider 

aangesteld. Per schip zal nog een extra 
ordehandhaver en iemand voor de 
geneeskundige verzorging ingedeeld wor-
den. Elk gezin in het te ontruimen gebied 
krijgt een 'Groene Kaart' met groepsnum-
mer en wijkletter en de namen en adressen 
van de (assistent-) geleiders.  
 Tijdens de evacuatie moet elke wijk vanaf 
een vastgesteld verzamelpunt volgens een 
voorgeschreven route naar de haven lopen 
om in te schepen. Voor mensen die slecht 
ter been zijn, worden auto's ingezet.  
  De 35 wijken zijn aangegeven met 
hoofdletters: A t/m Z en AA t/m II. De 
schepen zullen dezelfde aanduidingen 
krijgen, zodat wijk A naar schip A gaat, enz. 
Bewoners van het bejaardentehuis, en  per-
soneel en patiënten van tbc-herstellings-
oord Oranje Nassau Oord zullen per bus  

 naar hun evacuatieplaats Rotterdam 
gebracht worden. De overige Wageningers 
zullen op het eiland IJsselmonde onder-
gebracht worden bij gezinnen in Ridder-
kerk, IJsselmonde en Zwijndrecht (tabel 1).  
 
1.3 KLASSEN 
Omdat de evacuatie in de visie van de 
legerleiding vier weken tot vier maanden zal 
duren, wordt geprobeerd om evacués en 
gastgezinnen op elkaar af te stemmen. De 
lijst met de wijkindeling vermeldt daarom, 
behalve de straatnaam, ook  de 'klassen'  
van de betreffende bewoners (tabel 2).  
Er zijn vier klassen, de eerste drie zijn 
onderverdeeld in A en B. De 'landbouwen-
de bevolking' vormt een aparte klasse.  
Samen met de evacuatiegemeenten op 
IJsselmonde is bovendien geregeld, dat de 
Wageningers (m.u.v. de ongeveer 20 joodse 
gezinnen) geplaatst worden in gastgezinnen 
die tot hetzelfde kerkgenootschap behoren.  
  De commissie mag tevreden zijn: alles is 
tot in de puntjes geregeld. De Wageningse 
evacuatieplannen zullen later vaak 
genoemd worden als schoolvoorbeeld van 
hoe het moet. Jammer, dat de Duitsers roet 
in het eten zullen strooien! 

 
 
 
 
 

 

 1e klasse A: hoogere ambtenaren L.H.S. (1) 
 1e klasse B: overige ambtenaren L.H.S., ambtenaren en (gegoede)   
            particulieren, gegoede middenstanders 
 2e klasse A: middenstanders (neringdoenden) 
 2e klasse B: kleine middenstanders, ambtenaren 
 3e klasse A: arbeiders betere klasse 
 3e klasse B: arbeiders 
 4e klasse:   arbeiders laagste klasse (2) 

     —       landbouwende bevolking 
 (1)  L.H.S. = Landbouwhogeschool 
 (2)  oorspronkelijk werd zelfs onderscheid gemaakt tussen  '4e.klasse.A'   (= lagere  
   arbeiders) en '4e klasse' (= laagste arbeiders). Later werd de A doorgestreept. 
 

 

tabel 2: aanduidingen van de klassen 
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2.  ONMIDDELLIJK INSCHEPEN! 
 

Tegen acht uur in de morgen ontvangt de 
Wageningse burgemeester M.J. IJzerman 
per telegram opdracht van de commandant 
van het Tweede Legercorps te Doorn om 
onmiddellijk in te schepen.  

 De angst dat de doorvaart bij Rhenen 
gestremd is, doordat de spoorbrug over de 
Rijn gebombardeerd of opgeblazen is, blijkt 
ongegrond. En tot grote opluchting van alle 
betrokkenen worden de schepen niet door  

 
 

Het 'Regeeringstelegram' met de instructie om met de 'afvoer Burgerbevolking' te beginnen. 
Verzonden om 07.28 uur; ontvangen om: 07.56 uur 

 

Met aanplakbiljetten en stadsomroeper 
wordt de bevolking gewaarschuwd. Er zijn 
nog een paar uur om kostbare en noodza-
kelijke spulletjes te pakken. Per persoon 
mag 30 kilo bagage meegenomen worden. 
De gezinnen sluiten hun huizen af en gaan 
naar de verzamelplaatsen, waar de huis-
sleutels worden ingeleverd. Dan lopen de 
wijken naar de haven; bagage wordt 
meegevoerd op fietsen, bakfietsen en 
kinderwagens.  
In de haven blijkt dat er twee schepen te 
weinig zijn. De wijken S en BB worden 
daarom elk over zes schepen verdeeld. De 
geleiders van deze wijken zullen daardoor 
later elk overzicht van de verblijfplaats van 
hun mensen missen!  
In de loop van de ochtend maant de 
legercommandant in Doorn tot grote spoed. 
Maar door het langdurig wegblijven van de 
sleepbootassistentie, kan pas om vier uur 
de eerste sleepboot met acht sleepschepen 
de haven van Wageningen verlaten. Ook 
vanuit de omliggende plaatsen varen 
schepen af met inwoners; in totaal gaan er 
ongeveer 20.000 mensen op weg naar de 
Zuid-Hollandse eilanden.  

 vliegtuigen aangevallen.  
Tot kort voor de evacuatie vervoerden de 
schepen (o.a.) nog kunstmest of steenkool. 
Veel schepen zijn daarna niet (goed) 
schoongemaakt; een enkel schip is zelfs nog 
nat van het teren. Later zal er gesproken 
worden over 'witte Wageningers' en 'zwarte 
Wageningers'. Wasgelegenheid is er niet aan 
boord. Maar dat alles lijkt overkomelijk: de 
reis naar het veilige IJsselmonde is maar 
kort!  
 Vanuit Wageningen vertrekt één schip met 
voedselvoorraden. Vier vrachtauto's rijden 
de hele dag voedingsmiddelen bij winkels 
en slagerijen op te halen en naar de haven 
te brengen. Een ander schip wordt geladen 
met bakkersmeel en in een derde schip 
gaan ledikanten, beddengoed, instrumenten 
e.d. van het ziekenhuis. In speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakte kisten worden 
belangrijke archiefstukken meegenomen. 
Ten slotte zijn er een aantal veeschepen. 
Duizenden koeien uit Wageningen en 
omgeving zullen in Ammerstol aan land 
gebracht worden. Twee van de daar 
aangemeerde veeschepen worden later bij 
een vliegtuigaanval tot zinken gebracht. 
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3.  20.000 EVACUÉS 
 

Na gedurende de nacht voor anker gelegen 
te hebben tussen Wijk bij Duurstede en 
Vianen, komen de schepen weer in bewe-
ging. Slechts voor even; bij Schoonhoven 
vallen de ankers al weer. Het reisdoel, dat 
een paar uur varen verwijderd leek, blijkt 
onbereikbaar. Al op vrijdagmorgen zijn 
Duitse parachutisten en luchtlandings-
troepen op het eiland van Dordrecht en op 
IJsselmonde geland om de bruggen naar 
Rotterdam (en daarmee de toegang tot de 
Vesting Holland) in handen te krijgen. Het 
'veilige evacuatiegebied ver achter de 
Waterlinie' is zelf oorlogsgebied!  
Ineens moet er voor 20.000 mensen 
onderdak gevonden worden! In Schoon-
hoven is weinig plaats, want daar zullen 
militairen ondergebracht worden. Behalve 
het eigen garnizoen ook troepen die vanuit 

 de Peel-Raamstelling in Brabant terug-
getrokken worden op de verdediging van de 
Vesting Holland.  
 Terwijl de omstandigheden aan boord snel 
verslechteren, wordt er koortsachtig aan 
oplossingen gewerkt. Sleepboten en andere 
bootjes distribueren brood en melk en 
zorgen voor vervoer van medische hulp. Met 
veel improviseren lukt het die dag om 
oplossingen te vinden. De evacués zullen 
ondergebracht worden in dorpen en steden 
langs Lek en Hollandsche IJssel. Maar het 
is niet mogelijk om iedereen nog diezelfde 
dag op de plaats van bestemming te 
brengen. Velen moeten een tweede nacht 
onder slechte omstandigheden aan boord 
doorbrengen. Enkele groepen met 
bestemming Haastrecht worden tijdelijk 
opgevangen in Schoonhoven. 
 

 
 

 
 
 
 

4.  STREEFKERK 
 

Aan de hand van de gebeurtenissen in 
Streefkerk, speciaal in de boerderij met 
adres b108, bekijken we hoe de evacués in 
de omliggende gemeenten opgevangen 
werden. 
 
4.1 KOLENBOTEN 
Bij Streefkerk worden op zaterdagochtend 
door een sleepboot vier schepen uit 
Wageningen afgeleverd. Er volgen er meer: 
's middags arriveren nog eens vier schepen 
uit Wageningen, vier uit Veenendaal en 
twee uit Amerongen Overberg. De 'kolen-
boten', zoals de Streefkerkers ze noemen, 
gaan voor anker bij of meren af aan de 
steigers van de Lekboot bij het dorp en aan 

 het Nieuwe Veer. Aan boord: ongeveer 5000 
mensen. 
De evacués mogen de schepen niet verlaten, 
want volgens de eerste (op deze ochtend 
geïmproviseerde) plannen moet Streefkerk 
onderdak bieden aan de bevolking van 
andere gemeenten. En de organisatie wil de 
mensen evenmin aan wal laten gaan om de 
benen te strekken, uit angst dat ze zullen 
weigeren om later weer aan boord te gaan. 
Maar de hoofdgeleiders uit Wageningen en 
Veenendaal blijven aandringen bij de 
Streefkerkse burgemeester Dekking. Ze 
schilderen de onhoudbare toestanden aan 
boord. Dekking laat thee en koffie op de 
schepen bezorgen om het leed wat te  
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verzachten. Koortsachtig overleg met 
collega-burgemeesters van omliggende 
gemeenten en met de Regeerings-
commissaris, resulteert uiteindelijk in de 
toestemming om de opvarenden onder te 
brengen in Groot-Ammers en Streefkerk. In 
grote groepen lopen mannen, vrouwen en 
kinderen over de Lekdijk naar de 
evacuatieadressen.  
In Streefkerk arriveren tezelfdertijd vanuit 
het westen inwoners van Alblasserdam (en 
Oud Alblas) en Kinderdijk, die gevlucht zijn 
na de zware bombardementen van die 
ochtend en middag.   
 
4.2 HUISVESTING EN VOEDING 
In een paar uur tijd is voor elk adres in 
Streefkerk een aantal evacués vastgesteld. 
Over de daarbij gevolgde procedure weten 
we niet veel meer dan wat burgemeester 
Dekking later schrijft: 
"Een gelukkige omstandigheid was hierbij, 
dat de schuren van de veehouders leeg 
waren, zoodat hierin op legers van stroo zoo 
ongeveer 30 á 40 menschen konden worden 
ondergebracht, terwijl in de burgergezinnen 
tusschen 5 tot 10 personen werden 
ingekwartierd." 
 
Later op de dag arriveren nog eens twee 
schepen uit Wageningen. De opvarenden, in 
totaal ongeveer 500 personen, worden 
tijdelijk in de kerk ondergebracht. Na 
overleg met de Regeeringscommissaris 
wordt bepaald, dat deze groep naar 
Krimpen aan de Lek zal doorreizen. Slechts 
enkele zieken blijven achter. Zij worden 
opgenomen in het noodhospitaal, dat met 
Groene Kruisbedden ingericht werd in de 
boerderij c82 aan de Boezem. In totaal 
zullen hier 18 patiënten kortere of langere 
tijd opgenomen worden. Voor hun verple-
ging verblijven vier Wageningse 'zusters' op 
de boerderij: de dames Kostense, Wolda, 
Mastrigt en Rijs.  
   
Alle Streefkerkse en Wageningse bakkers 
worden ingeschakeld om zoveel mogelijk 
brood te bakken. Wethouder van Aartrijk  

 coördineert de inkoop, distributie en 
transport van grondstoffen en broden. Bij 
het doen van de aankopen onderhandelt hij 
stevig om het betalen van te hoge prijzen te 
voorkomen. Het inkopen van meel is het 
grootste probleem: de meelhandelaren in de 
streek worden bestormd met aanvragen en 
hun voorraden slinken snel. De korte tijd 
die de evacuatie duurt, voorkomt dat ze nee 
moeten verkopen. In de gaarkeuken, 
overhaast ingericht in de boerderij naast 
het noodhospitaal, wordt voor meer dan 
2000 personen soep gekookt.  
 
Alle onkosten worden tot op de halve cent 
nauwkeurig bijgehouden: het totaalbedrag 
is f 5771,18.  
Een opmerkelijke post is de f 50,- slacht-
loon van twee koeien die door de 
plaatsvervangende burgemeester van 
Wageningen zijn aangekocht.  
 
De Commissaris afvoer burgerbevolking voor 
de provincie Zuid-Holland, dhr. H. Kool te 
Gouda, heeft vergoedingen vastgesteld voor 
huisvesting (h) en voeding (v) per dag (zie 
tabel 3). 
In Streefkerk, waar vrijwel alle evacués 
gebruik maken van de georganiseerde 
voedselvoorziening, wordt dit vertaald in:  
f 0,15 per persoon per dag voor gasten die 
in de woning opgenomen zijn en f 0,10 voor 
gasten die in de schuur te slapen zijn 
gelegd.  
In totaal wordt in Streefkerk f 2636,- 
uitgekeerd. (Dit bedrag is achteraf echter 
moeilijk in overeenstemming te brengen 
met de aantallen evacués (tabel 4) en de 
verblijfsduur van 6 of 7 overnachtingen.) 
In zijn verslag van de gebeurtenissen 
schrijft burgemeester Dekking later, dat het 
'voorraadschip' uit Wageningen onvindbaar 
is.  
Pas in de middag van vrijdag 17 mei 
arriveert een levering uit dit schip. De 
geleverde hoeveelheid is echter zo gering, 
dat besloten wordt om het niet te 
distribueren, maar te gebruiken voor de 
terugreis naar Wageningen. 

 
 

h + v: f 0,60 per persoon;  2e persoon: f 0,50;  volgende: f 0,40; 
 kinderen onder 12 jaar: f 0,30; 
 geen behoorlijk nachtleger:  - f 0,05 

h - v: f 0,15 
 geen behoorlijk nachtleger:  - f 0,05 

v - h: f 0,30 
 

tabel 3: hoogte van de vergoedingen voor huisvesting (h) en voeding (v) aan de gastgezinnen 
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4.3 WAGENINGERS IN STREEFKERK 
Volgens het Verslag v.d. evacuatie en 
reëvacuatie van de burgerbevolking der 
gemeente Wageningen zijn in Streefkerk de 
volgende Wageningse wijken aangekomen: 
M, Q, V, X, FF, II en een gedeelte van S (één 
van de twee opgesplitste wijken; de rest van 
S gaat naar Ameide).  
Op een andere lijst zijn met de hand 
wijzigingen in deze opsomming aange-
bracht: II is doorgestreept (deze wijk gaat 
nu naar Moerkapelle) en GG is er bijgeko- 

 men. Op de achterkant is geschreven: 
"Streefkerk 2700: E, M, Q, V, X, FF, GG."  
Hier ontbreekt wijk S, maar we hebben al 
gezien dat die wijk erg verstrooid werd. Het 
is aannemelijk, dat deze lijst betrouw-
baarder is dan die in het verslag, want 
hieronder zal blijken dat er inderdaad 
Wageningers van wijk E in Streefkerk 
waren ondergebracht.  
Deze lijst is waarschijnlijk de bron van het 
veel genoemde aantal van 2700 Wageningse 
evacués in Streefkerk. 

 
 

 
 
 

De 'nieuwe schuur' (gebouwd in 1937) van b108 op een foto uit 1938.  
In deze stal vonden 26 Wageningers een tijdelijk onderdak, in de boerderij 11. 

 
 

5  EVACUÉS IN b108 
 

Op de boerderij b108 aan het Nieuwe Veer 
wonen Johannes (Hannes) Ooms, zijn 
vrouw Cornelia (Kee) en hun drie zoons. 
Een broer van Hannes, die tijdens 
Pinksteren zou komen logeren, is bij het 
uitbreken van de oorlog direct op zijn fiets 
teruggegaan naar zijn woonplaats Den 
Haag. Maar dat betekent niet, dat de familie 
Ooms de Pinksteren zonder logés zal 
doorbrengen! 
 
5.1 LOGÉS 
Op het erf staan opeens 37 Wageningers; 
velen zien zwart van het kolenstof. Zij 
wassen zich aan de pomp, aan de sloot of in 
de Lek. Een frisse bedoening, want hoewel 
het nu mooi weer is, is het water na de 
lange, strenge winter nog steeds ijzig koud. 
Dan begint het kwartier maken. Van 
planken uit de varkensschuur wordt een 
grote tafel gefabriceerd. Met 'koeidekken' 
wordt 'de groep' in drie stukken verdeeld  

 voor de drie gezinnen die daar inge-
kwartierd worden. Ook in de 'nieuwe 
schuur' moeten touwen en koeiendekens 
voor wat afgeschoten hoekjes zorgen. Na de 
lange winter is er op de boerderij nog maar 
net genoeg stro en hooi over om voor 
slaapplaatsen te zorgen. Het stro wordt op 
de vloer uitgelegd, voor een enkeling komt 
hier en daar een oude matras tevoorschijn. 
Voor de hoogzwangere vrouw van de 
assistent-groepsgeleider wordt een bed 
geregeld.  
De evacuatiecommissie laat een vrachtauto 
met pakken stro rondrijden. Bij woningen 
en boerderijen waar een tekort is, wordt het 
gewenste aantal pakken afgeleverd. 
Honger hoeven de evacués niet te lijden: in 
Streefkerk is genoeg melk, boter en kaas. 
Elke dag bezorgt een klein vrachtautootje 
brood. De broden worden gewoon vanaf de 
rijdende auto op het talud van de dijk 
gegooid, zodat ze naar beneden komen  
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rollen. Tijd om bij elk adres te stoppen, de 
stoep af te lopen, het brood af te geven en 
weer de dijk op te lopen, is er niet. Ook 
wordt iedere dag soep van de gaarkeuken 
rondgebracht. Als de 'soepau-  

 

via de Tiendweg naar het dorp en over de 
Lekdijk terug. Onderweg worden veel 
gesprekken gevoerd met Streefkerkers en 
lotgenoten. Iedereen snakt naar nieuws    
          over de toestand in Wagenin- 

to' er aankomt, gaat iemand 
met een emmer naar de dijk. 
Hij noemt het aantal inge-
kwartierden, waarna met 
een grote lepel de juiste 
hoeveelheid soep in de 
emmer gekwakt wordt. De 
gasten in b108 worden op 
drie plaatsen te slapen 
gelegd. Een priester krijgt 
het bovenhuis toegewezen 
als onderkomen, maar ook 
om daar pastorale zorg te 
verlenen. In 'de groep' 
komen drie gezinnen (totaal 
10 personen), afkomstig uit 
Tuindorp, een arbeiderswijk 
in Wageningen. Het zijn de 
gezinnen van slager Drost 
(van de 'Tuindorpslagerij'), 
van Olsman (die tijdens 
markten en voetbalwedstrij-
den op de Wageningse Berg 
fietsenstallingen verhuurt) 
en van Schoester (arbeider 
en ijscoman). Zij behoren tot 
wijk V, die Wageningen met 
de tweede sleep verliet. 
Omdat zij in de boerderij 
verblijven, heeft het gezin 
Ooms met hen het meeste 
contact.  
In de 'nieuwe schuur' vinden 
vijf gezinnen uit de Veer-
straat onderdak. Deze 26 
personen maken deel uit van 
groep 33, wijk E. Onder hen 
zijn de groepsgeleider J.P. 
Assink en assistent-groeps-
geleider C. v.d. Berg.  
 
5.2 TIJDVERDRIJF 
De Wageningers in b108 
helpen af en toe op de 
boerderij, maar daarmee is 
hun dag lang niet gevuld. Ze 
zoeken andere bezigheden. 
Gert ('Gep') Sachteleben, die  

 

EVACUATIEPENNING 
 

 
Koninklijke Begeer B.V. slaat 

in 1940 een herinnerings-
penning (KB1440). 

De voorzijde (ontwerper:  
M. Kutterink) toont een 
moeder met hoorn des 

overvloeds die haar kinderen 
onder haar mantel beschermt.  
Omschrift: 'IK BEN DAKLOOS 
GEWEEST EN GIJ HEBT MIJ 

GEHERBERGD'. 

 
Achterzijde (ontwerp:  

J. v. Zegveld): ruimte voor 
inscriptie met lauwertak en 

banderol met opschrift: 
'EVACUATIE 1940'.  

Omschrift: 'GIJ ZULT IN 
EEUWIGHEID BIJ GOD UW 
LOON VERWERVEN VOOR 
DEZEN TROUWEN DIENST 
IN MIJNEN LESTEN NOOD'. 

gen, maar daarover wordt 
niets bekend gemaakt, ook 
niet op de radio. De bezorgd-
heid neemt toe als ze op 
Pinksterzondag zien, dat 
Bleskensgraaf gebombar-
deerd wordt en als op 
dinsdag in het westen de 
zwarte rookwolken van 
brandend Rotterdam de 
lucht boven de Lek verduis-
teren. Op maandag gaan de 
drie zoons van Ooms met 
een vriend en met hun 
Wageningse leeftijdsgenoot 
Mattheus (maar steevast 
'Theo' of 'Tivvy' genoemd) 
Schoester via de Langen-
broekse polder naar Bles-
kensgraaf. Echt dichtbij 
kunnen de ramptoeristen 
niet komen, want het hele 
dorp is afgezet. 
  Soms leiden de spannin-
gen tot uitbarstingen: bij de 
buurman van Ooms moet de 
politie er aan te pas komen 
om een vechtpartij tussen 
evacués te beëindigen. Vier 
van hen worden elders 
ondergebracht en door an-
deren vervangen. 
  Maar aan de jeugd gaan 
alle zorgen voorbij; zij 
hebben een heerlijke vakan-
tie! De kinderen van toen 
herinneren zich later wel de 
brand van Rotterdam, maar 
vooral de reis op de boot en 
het plezier op en rond de 
boerderij. Over de boerderij 
en het gastgezin zal Bert 
Sachteleben later zeggen:  
"We hadden het er heel erg 
goed!"  
Een neefje van het gezin 
Olsman in b108, Wolter 
Olsman, tijdens de evacuatie 

kappersknecht is, heeft bui- 
ten een stoel neergezet en knipt gratis 
iedereen die maar wil. Uit heel Streefkerk 
komen de knipklanten. 
Een geliefkoosde tijdspassering is de 
wandeling door het land naar de Tiendweg,  

            zes jaar oud, vertelde me, 
dat hij het heerlijk vond,  
"… vooral de sloten en de bootjes. Jan 
Ruisch, mijn buurjongen, was aan het 
punteren, maar op zeker moment schoot hij 
uit met de stok en belandde in het water." 
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6.  TERUGKEER 
 

Ook na de Nederlandse capitulatie op 
woensdag 15 mei is er bij de evacués nog 
niets bekend over de toestand in 
Wageningen. Op donderdag 16 mei mag 
een delegatie per auto naar Wageningen 
om poolshoogte te gaan nemen. Daar blijkt 
het centrum zwaar beschadigd te zijn door 
de Nederlandse artillerie die vanaf de 
Grebbeberg de uit het oosten komende 
Duitse troepen beschoot. De gezinnen uit 
Tuindorp hebben relatief geluk. Veel 
ruiten zijn gesprongen en er is overal 
geplunderd, maar de huizen staan er nog. 
De bewoners van de Veerstraat krijgen 
slechter nieuws: een groot deel van de 
huizen in die straat is weggevaagd.  
Aan het eind van de week gaan de evacués 
terug; sommigen op eigen gelegenheid, 
velen met de evacuatieschepen. De brug 
bij Rhenen is nu inderdaad kapot en ligt 
deels in het water, maar er is nog 
doorvaart mogelijk, zodat de terugreis 
vrijwel ongehinderd verloopt.  
Daarmee komt, na één week, een einde 
aan de evacuatie die één tot vier maanden 
zou duren.  

 Tussen gastgezinnen en evacués zijn 
banden ontstaan die soms jarenlang stand 
houden. Het gezin van b108 zal later in 
1940 op bezoek gaan bij de voormalige 
logés uit Tuindorp in Wageningen. 
Ruim vier jaar later, op 1 oktober 1944, na 
de slag om Arnhem, krijgt de Wageningse 
bevolking opnieuw opdracht om de stad te 
verlaten. Maar deze keer, na bijna 
viereneenhalf jaar oorlog, is er geen 
evacuatieplan meer. Lopend en op gammele 
fietsen verlaten de inwoners de stad in de 
richting van Bennekom en Veenendaal. 
Deze 'wilde' evacuatie zal acht maanden 
duren. Bij hun terugkomst treffen de 
Wageningers een stad in puin aan.  
 
 

De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan 
gesprekken die ik in 2003 en 2004 hield met 
betrokkenen en leden van de Wageningse historische 
vereniging, die ik sprak tijdens enkele bezoeken aan 
het archief in museum 'de Casteelse Poort'.  
Omslag 2466B was daar mijn belangrijkste papieren 
bron. In het archief van Liesveld in Groot-Ammers 
was dat de omslag met inv.nr. 1055, die nu in het 
streekarchief te Dordrecht (waarschijnlijk) nr.1000 is 
in toegangsnummer 1091 (Streefkerk 1931-1984). 

——·—— 

WIE KENT ZE NOG? (2) 

 
 

Van deze schoolfoto  weten we helemaal niets, zelfs niet of het een Liesveldse school betreft! 

Dus elk snippertje informatie dat u ons kunt geven, is meer dan welkom! Bij voorbaat onze dank 

voor alle reacties op deze foto en op die van het voetbalteam elders in deze By Clockgeluy ! 
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WIE KENT ZE NOG? (reacties)  
 

De rubriek in het februarinummer kende een groot succes: van alle drie trouwfoto's 

zijn de afgebeelde bruiden en bruidegoms bekend! Hartelijk dank voor uw reacties! 

Over foto 1 laten we Matzy van Harten aan het woord:  
 
 
 
 
 
 
 

 

"Op de foto staan Bernhard en Mien Kokkeler uit Enschede. In de tweede 
Wereldoorlog was Bernhard bij mijn opa en opoe Willem en Merrigje Slob-
Rozendaal aan de Buitenhaven 10 ingekwartierd. 
Bernhard was in het leger als ziekenbroeder. Hoe hij in Nieuwpoort terecht 
gekomen is, weet ik niet. Ik heb de zoon van Bernhard Kokkeler nog weten 
te achterhalen, maar ook hij kon me niet meer vertellen. De periode dat dit 
heeft plaatsgevonden is ook niet duidelijk. Bernhard is inmiddels overleden, 
zo 'n zeventien jaar geleden. Wel weet ik dat er een goede band was ontstaan 
en dat Bernhard en mijn moeder, opa en opoe nog jarenlang contact hebben 
gehouden. Ik heb hier thuis nog een schilderijtje staan, dat Bernhard en Mien 
ooit aan mijn opoe hebben gegeven. De afbeelding van de RK Kerk in 
Enschede vind ik afgrijselijk, maar het is wel een mooi lijstje. Achterop 
staat: 'voor moeder van Bernhard en Mien'.  
Na de oorlog is mijn moeder nog een keer naar Enschede gereisd. Niet met 
de bus of trein, maar meegereden met een vrachtwagen van de bodedienst 
die deze kant op moest. De laatste keer dat Bernhard in Nieuwpoort was, is 
in 1983 geweest, toen mijn vader is overleden. De zoon wist dat nog, omdat 
hij zijn vader toen heeft vergezeld." 

 

 
 

 

Op foto 2 (links) staan Hendrik 

Schippers en Adriana Hillegonda 

Teeuw. Met dank aan de heer H. 

Ouwerkerk uit Nieuwpoort. 

 

Eveneens dank aan T. den Besten 

uit Groot-Ammers en aan C. Schep 

uit Langerak. Beiden wisten te 

melden, dat foto 3 (rechts) de 

trouwfoto is van Nijs Aanen en 

Antonia den Dikken.   

 

——·—— 
 
 
 
 
 

 

blik van herkenning:  DE BESCHUITBUSSEN VAN HOOIMEIJER 
 

Op veler netvlies gebrand: de beschuitbussen van Hooimeijer. Vanaf 1950 liet 
de banket- en beschuitfabriek A. Hooimeijer & Zonen N.V. in Barendrecht de 
hieronder afgebeelde beschuitbussen maken door de Vereenigde Blikfabrieken 
in Amsterdam. Links de overbekende bus met vlinders, korenbloemen  en  
korenaren  en de vage, maar  suggestieve 

 

 

tekst: "Puurt wat duurt". De hoofdkleuren 
van deze bus waren: geel, oranje en 
blauw.)  
Deze bus werd tot 1959 geproduceerd. 
Rechts de bus 'met witte bloemenrand' 
die vanaf 1950 tot 1990 in productie was. 
Van deze bus bestonden drie kleur-
varianten: rood, oranje en blauw (het 
afgebeelde exemplaar is in werkelijkheid 
rood).  
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Het Molenservies 
 

Van Jo van den Bosch-Bouter ontvingen we het Hooimeijer Molenservies. 
Dit ontbijtservies is bijeengespaard op de Hooimeijer beschuitbonnen door de 

moeder van Jochem van den Bosch, Barbara den Haan. 
 

Ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van 
de fabriek in 1955, liet Hooimeijer een 
ontbijtservies maken. Dit servies kon 
bijeengespaard worden met bonnen die in de 
rollen beschuit verpakt zaten. Omdat op de 
serviesdelen molens waren afgebeeld, werd het 
'Molenservies' genoemd. Uiteraard maakte een 
beschuitpot (omdat hij van aardewerk is, is het 
geen 'bus') deel uit van het servies. Op de pot is 
een wipmolen in Kockengen afgebeeld.  
 
Naar aanleiding van deze gift brengt de 
genealogierubriek de stamreeks van Johanna 
Geertruida (Jo) Bouter. 

 

 

 

Stamreeks van Johanna Geertruida Bouter 
(Gegenereerd met Aldfaer 4.2) 

 

Generatie 1 (proband) 
Johanna Geertruida Bouter , geboren op 26 
september 1938 in Rotterdam. Johanna 
trouwde, 27 jaar oud, op 14 juli 1966 met 
Jochem van den Bosch.  
Jochem is een zoon van Maarten van den 
Bosch en Barbara den Haan.  
 
Generatie 2 (ouders) 
Marinus Johannes Bouter , geboren op 12 
april 1903 in Groot-Ammers. Marinus is 
overleden op 20 juli 1976, 73 jaar oud. Hij is 
begraven in Groot-Ammers.  
Beroepen: chauffeur, koopman. 
Marinus trouwde, 28 jaar oud, op 2 december 
1931 in Groot-Ammers met Janna Zwijnenburg, 
28 jaar oud.  
Janna is geboren op 13 februari 1903 in 
Noordeloos, dochter van Gerrit Zwijnenburg en 
Johanna Geertruida de Heer. Janna is 
overleden op 4 november 1984 in Dordrecht, 
81 jaar oud. Zij is begraven in Groot-Ammers.  
 
Generatie 3 (grootouders) 
Jan Bouter , geboren op 10 juli 1861 in Groot-
Ammers. Jan is overleden op 6 februari 1940 in 
Groot-Ammers, 78 jaar oud.  
Beroepen: koopman, fruithandelaar 
Jan trouwde, 37 jaar oud, op 19 januari 1899 in 
Streefkerk met Klaasje van den Berg, 19 jaar 
oud.  
Klaasje is geboren op 9 februari 1879 in 
Streefkerk, dochter van Marinus van den Berg 
en Aaltje Bastiaantje Zwijnenburg.  
 
Generatie 4 (overgrootouders) 
Teuntje Bouter , geboren op 24 december 
1827 in Gelkenes onder Groot-Ammers.  

 Teuntje is overleden op 27 november 1914 in 
Groot-Ammers, 86 jaar oud.  
Beroep: koopvrouw 
 
Generatie 5 (betovergrootouders) 
Adriaan Bouter , geboren op 19 september 1798 
in Gelkenes. Hij is gedoopt op 23 september 
1798 in Groot-Ammers. Adriaan is overleden op 
24 februari 1839 in Groot-Ammers, 40 jaar oud.  
Beroep: dagloner 
Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op 13 september 
1823 in Groot-Ammers met Margarita Aantjes, 23 
jaar oud (dienstmaagd).  
Margarita is geboren op 7 december 1799 in 
Giessen-Nieuwkerk, dochter van Gerrit Jansz 
Aantjes en Lijsje Zwijnenburg. Zij is gedoopt op 
11 januari 1800 in Giessen-Nieuwkerk. Margarita 
is overleden op 26 februari 1866 in Groot-
Ammers, 66 jaar oud.  
 
Generatie 6 (oudouders) 
Teunis Bouter . Hij is gedoopt op 13 januari 1765 
in Groot-Ammers. Teunis is overleden op 7 
december 1840 in Groot-Ammers, 75 jaar oud.  
Beroepen: dagloner, arbeider 
Teunis trouwde, 28 jaar oud, op 24 maart 1793 in 
Groot-Ammers met Annigje Middelkoop, 21 jaar 
oud, nadat zij op 8 maart 1793 in Groot-Ammers 
in ondertrouw zijn gegaan.  
Annigje is geboren in Noordeloos, dochter van 
Pieter Middelkoop en Hendrikje de Jong. Zij is  
gedoopt op 20 juni 1771 in Noordeloos. Annigje 
is overleden op 10 september 1837 in Groot-
Ammers, 66 jaar oud. 
 
Generatie 7 (oudgrootouders) 
Adriaan Tomas Bouter , geboren omstreeks 
1735. Adriaan is overleden op 10 november 1812  
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 in Gelkenes onder Groot-Ammers, ongeveer 
77 jaar oud.  
Beroep: dagloner 
Adriaan ging in ondertrouw, ongeveer 27 jaar 
oud, op 14 mei 1762 in Groot-Ammers met 
Neeltje Speksnijder.  
 
Generatie 8 
Thomas Pieters Bouter , geboren in Gelkenes. 
Hij is gedoopt op 1 augustus 1688 in Groot-
Ammers. Thomas is overleden in Groot-
Ammers, 81 jaar oud. Hij is begraven op 10 
augustus 1769 in Groot-Ammers. Thomas: 
(1) ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 24  
  oktober 1716 in Groot-Ammers met Margje  
  Jans Muilwijk, ongeveer 60 jaar oud. Margje  
  is geboren omstreeks 1656 in Graafland,   
  dochter van Jan Muilwijk. Margje is weduwe  
  van Arien Bastiaanse Speksnijder (1654 -  
  vóór 1716). 
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25 februari 1725 in  
  Goudriaan met Annigje Teunisdr de Haen,  
  nadat zij op 2 februari 1725 in Goudriaan in  
  ondertrouw zijn gegaan.  
  Annigje is overleden in juli 1788 in Groot- 
  Ammers.  

 Generatie 9 
Pieter Abrahamse Bouter .  
Beroep: wever 
Pieter trouwde op 28 april 1675 in Groot-Ammers 
met Saertjen Thomas, nadat zij op 23 maart 1675 
in Groot-Ammers in ondertrouw zijn gegaan.  
 
Generatie 10 
Abram Pieters Bouter , geboren in Stolwijk. 
Abram trouwde op 26 augustus 1646 in Groot-
Ammers met Marrichjen Jans, nadat zij op 12 
augustus 1646 in Groot-Ammers in ondertrouw 
zijn gegaan.  
Marrichjen is geboren in Ammers Gelkenes.  
 
Generatie 11 
Pieter Ariensz Bouter .  
Beroep: wever 
Pieter trouwde met Elsken Simons Vligers.  

——·—— 
 
 

Margreet Budding 
 

Voor uitgebreide informatie over uw of een 
andere familie, kunt u terecht op het mailadres: 

genealogie@histkringnieuwpoort.nl 
 

——·—— 
 
 

Voor u gelezen (door Hans Keukelaar) 
 

'Het Leven in Schoonhoven', ondertitel: 'De geschiedenis van het 
bestuur van de stad' verscheen ter gelegenheid van 692 jaar zelfstandig 

bestuur van stad en gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. 
 

 

  

Op 265 pagina's gaan de diverse schrijvers uitvoerig 
in op het verleden en op het einde van de stad 
Schoonhoven als zelfstandige gemeente. René 
Kappers en Dick Mentink bijten de spits af met het 
beschrijven van de privileges, die de stad in de loop 
der eeuwen ontving en hoe het vroegste bestuur van 
de stad er heeft uitgezien. Wie waren de eerste 
vrouwen en heren van Schoonhoven en van welk 
zegel maakten zij gebruik?  
Een interessante vraag waarop het boek antwoord 
geeft. In 33 korte of langere hoofdstukken krijgt u 
een beeld hoe het er in de loop der eeuwen in 
Schoonhoven aan toe ging.  
André Bonthuis, de laatste burgemeester van de 
stad, beschrijft in het laatste hoofdstuk waarom 
Schoonhoven een stad is om van te houden.  
Dit boek brengt de stad tot leven. U krijgt een beeld 
van het wel en wee van de bestuurders in de loop der 
jaren. Dit prachtig uitgevoerde boek is een must voor 
uw boekenkast!  

 

Titel: 'Het Leven in Schoonhoven'        
Ondertitel: 'De geschiedenis van het bestuur van de stad'  
Samenstelling: Piet Niestadt en René Kappers 
Redactie: Madelon Dijkstra, Hans Fokker, Leen Ouweneel, Ad de Vaal en Marliese van der Wal 
ISBN: 978 90 823095 08/ NUR 680 
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Jubileumbijeenkomst 3 juli 2015  
 

Dit jaar bestaat de Historische Kring Nieuwpoort 35 jaar en 
Museum Het Stadhuis viert het 25-jarig bestaan. Ter gelegen-
heid daarvan worden in het museum van 6 juni tot en met 29 
augustus herinneringen opgehaald aan de tentoonstellingen die 
in de afgelopen jaren zijn gehouden. Uiteraard komen er 
'succesnummers' langs, maar ook tentoonstellingen die 
misschien al  weer vergeten zijn, krijgen aandacht.  
(Oud-)bestuursleden en (oud-)vrijwilligers waren uitgenodigd 
voor een drankje en een hapje op 3 juli in het museum om 
herinneringen aan de afgelopen jaren met elkaar te delen. De 
hitte van deze tropische zomerdag speelde ons parten, maar 
toch was een leuk gezelschap mensen aanwezig. Hans 
Keukelaar, onze erevoorzitter, vertelde over de ontwikkelingen 
binnen de Historische Kring in al die voorbije  jaren. Vervolgens 
kon men de tentoonstelling bekijken en gezellig bijpraten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

(foto's: Matzy van Harten) 
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        Jaarverslag   2014 
  

 

Jaarvergadering 
Op 1 april 2014 werd de jaarvergadering van de 
HKN gehouden in het museum Het Stadhuis in 
Nieuwpoort. Onze ervaringen met vergaderen in 
eigen huis zijn erg positief. Er waren zo ’n 30 
personen aanwezig. Na het vergadergedeelte is 
er oud filmmateriaal getoond. Beelden van reis-
jes, georganiseerd door toneelver. Lagroni, de 
bouw van het verenigingsgebouw in Nieuwpoort 
en oude films van de lagere school in Nieuw-
poort. De aanwezigen herkenden nog veel fami-
lieleden en vroegere vriend(inn)en op de foto’s. 
 

Bestuur(-svergadering) 
Het bestuur is in 2014 zeven keer bij elkaar 
geweest in vergadering.  
Volgens het rooster van aftreden hebben Pinie 
Ooms en Harry van Meerkerk afscheid genomen 
van het bestuur. Gelukkig blijven zowel Pinie als 
Harry aan als suppoost en kunnen we ook voor 
andere zaken nog een beroep op ze doen. De 
dames Adrie den Hartog en Marianne van 
Drenth zijn benoemd tot bestuurslid. Adrie 
neemt in 2014 het secretariaat op zich. De 
coördinatie van de suppoosten en de 
rondleiders is aandachtsgebied van Marianne 
van Drenth.  
 

Tentoonstellingen/museumbezoek 
Het museum mocht zich verheugen op een 
groot aantal bezoekers (ca. 2300). Veel mensen 
waren aanwezig bij de tentoonstelling van quilts 
in mei, georganiseerd door De Schapenkop, en 
ook tijdens de braderie op 28 mei. De deelname 
aan de kunstroute in september en de 
kaarsjesavond (alleen toen al 625 bezoekers) in 
december waren een groot succes. De toegang 
is dan gratis.  
 

De volgende tentoonstellingen zijn in 2014 
gepresenteerd: 
Nieuwpoort en Oranje in het kader van 200 jaar 
Koninkrijk (vanaf opening 5 april t/m 14 juni). 
Tijdens deze tentoonstelling zijn ook de 
koningsportretten van de wedstrijd door de 
gemeente Molenwaard tentoongesteld. 
Slot Liesveld en slot Langerak( periode 21 juni 
t/m 23 augustus). 
Terug naar je schooltijd (september en oktober 
2014). Het fotowerk tijdens deze expositie was 
gekoppeld aan de reünie van de openbare  

  
scholen in Nieuwpoort/Langerak. Tijdens deze 
tentoonstelling waren er ook weer twee week- 
ends inclusief zondagsopeningen in september 
i.v.m. deelname aan de kunstroute. Drie 
kunstenaars stelden hun werken ten toon in het 
museum. Het thema was: de magie van lucht. 
Een groot succes. 
Het thema van de monumentendag was dit jaar: 
reizen. Hieraan heeft het museum eerder met 
een tentoonstelling uitgebreid aandacht 
gegeven. Vandaar nu geen extra activiteit, 
uiteraard wel openstelling van het museum op 
13 september. Rond Kaarsjesavond was er in 
december een expositie van poppenhuiskamers, 
gemaakt door mevrouw H. van den Heuvel. Er 
was heel veel belangstelling, ook op de 
zaterdagen dat het museum voor deze 
tentoonstelling extra open was.  
 
Tenslotte was er nog het concert in het museum 
in het kader van de Prinsenmaand. Op 27 
september genoten de bezoekers van de 
liederen die sopraan Annelies Prins en het 
Prinsenkwartet ten gehore brachten. Vooraf was 
er een rondleiding door Nieuwpoort. Weliswaar 
geen tentoonstelling, maar wel een gelegenheid 
om bezoekers naar het museum te lokken. 
 

Lezing 
Op 27 november heeft Sander Wassing, 
historicus, de aanwezigen in het museum laten 
genieten van een lezing over de Raad van 
Beroerten, ingesteld door Alva. Door houvast te 
zoeken in tijden van tegenspoed bij de 
vertrouwde geloofsstructuren van de katholieke 
kerk, bleef Nieuwpoort gespaard voor de toorn 
van Alva en zijn Raad van Beroerten. Een 
samenvatting van de lezing is gepubliceerd in 
BC (februari 2015). 
 

Publicaties 
Ter gelegenheid van 730 jaar stadsrechten is in 
2013 het boek ‘de Schippersjongen van 
Nieuwpoort’ door de HKN opnieuw in herdruk 
genomen. De commissie Nieuwpoort 700+ 
bracht een toneelstuk hierover in productie, dat 
in de tent van de Oranjevereniging 30 april twee 
maal werd opgevoerd. Een daverend succes, 
ook voor de verkoop door de HKN van de 
boeken en het beeldje van de Schippersjongen.  

 
 



  By Clockgeluy-  

 

                                                                                                                                                                  . 
17e jaargang nr.2; september 2015  pag.25 

 
 

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de 
totstandkoming van een boek over de 'Lek-
crossings'. Dit in het kader van de 70-jarige 
herdenking van de bevrijding na WO-II. Er komt 
steeds meer informatie beschikbaar. Hopelijk 
kan deze publicatie gedurende het seizoen 2015 
worden uitgegeven. 
 

Ledenexcursie 
Op 29 oktober werd een busreis naar Het 
Mauritshuis gepland, met een mooi programma. 
Jammer genoeg waren hiervoor niet genoeg 
aanmeldingen en moest de reis worden uit-
gesteld naar 25 maart 2015.  
 

By Clockgeluy 
De redactie van BC heeft weer een mooi stukje 
werk neergezet. By Clockgeluy heeft een nieuw 
uiterlijk en krijgt veel positieve reacties. 
 

Vrijwilligers 
De vrijwilligersavond op 7 november in het 
museum was een terugkerend succes. Er was  

 veel belangstelling. Natuurlijk voor de hapjes en 
drankjes van de bestuursleden, en zeker voor 
het spel met de jeugdfoto’s. Het viel niet mee 
om de ouwetjes te herkennen op een driewieler. 
Het aantal vrijwilligers is 60. 
 

Ledenbestand: 
Het aantal leden per 31 december 2014 is 385. 
Ledenwerving blijft een continu aandachtspunt. 
 
 

Werkgroepen: 
Dit jaar waren er geen grote werkzaamheden in 
opdracht van de gemeente. Dat gaf wat rust en 
niet alles hoefde van zijn plaats. 
  
De werkgroepen zijn druk bezig met het in kaart 
brengen van alle voorwerpen. By Clockgeluy is 
weer geproduceerd en verspreid. 
Tentoonstellingen zijn voorbereid, ingericht, etc.  
Lezingen, reisjes zijn georganiseerd.  
En de verhalen van de groep 'Oral History' komt 
u regelmatig in By Clockgeluy tegen. 

 
 

 

blik van herkenning: HET DROSTE-MEISJE 
 

Vanaf 1903 verschijnt het beroemde meisje op de verpakkingen van de Haarlemse chocoladefabriek 
Droste. Het ontwerp is van de hand van reclametekenaar Johannes Musset en gebaseerd op de 
pasteltekening  'Het mooie chocolademeisje'  van  de  Zwitserse  tekenaar Jean-Étienne Liotard 
(1702-1789). De prachtige tekening is te bewonderen in de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. 
Op het dienblad van het mooie chocolade-meisje staan een kop chocolademelk en een glas water. 

 
 

 
 
 

La belle chocolatière 
Bron: Wikipedia.org 

 

Voor de Droste-variant van het meisje 
doet Musset twee aanpassingen. Ten 
eerste maakt hij van het meisje een 
verpleegster. Dat suggereert, dat de 
inhoud van de verpakking wel gezond 
moet zijn. Een handige marketingtruc 
(of: een onterechte gezondheidsclaim), 
zouden we nu zeggen.  
 

Maar het is de tweede aanpassing die 
de afbeelding beroemd maakte. De 
verpleegster op het Drosteblikje heeft 
op haar dienblad een Drosteblikje, en 
op dat blikje staat een verpleegster. Zij 
heeft een dienblad waarop een 
Drosteblikje staat, en op dat blikje … 
 

In theorie gaat dat oneindig lang door 
en dat maakt het voor wiskundigen 
interessant. Zij noemen het ver-
schijnsel, dat officieel recursie heet, 
daarom vaak het Droste-effect. 
 

 

 

blikje met 'Pastilles Droste - 
fijnste chocolade'  

 

 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 

Tijdens de jubileumbijeenkomst bleek weer hoe lang veel vrijwilligers hun diensten al verlenen aan de 
Historische Kring Nieuwpoort. Geweldig, onze dank daarvoor! Maar wat fris bloed hebben we hard 
nodig. Er treedt zoals overal een vermoeidheid op, en met wat nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden 
hopen we de volgende 25 à 35 jaar weer met een gezonde organisatie verder te gaan. Daarom, denk 
eens na of u wat uurtjes aan de HKN en/of het museum zou willen besteden. Wij zoeken met name 
uitbreiding voor het bestuur (o.a. secretaris), redactieleden voor de samenstelling van By Clockgeluy, 
leden voor de diverse commissies (bijv. tentoonstellingscommissie, kledingcommissie) en rondleiders. 
Iedereen die wat uurtjes beschikbaar heeft, al is het maar een aantal uren voor een specifiek project, 
is welkom. We hebben nog veel nieuwe ideeën, maar zonder extra mensen zijn die niet te realiseren! 
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Notulen Algemene Ledenvergadering  
dinsdag 17 maart 2015 19.30 uur 

in Museum Het Stadhuis 

 
 
 

1. Opening   
De voorzitter Joke van Leeuwen opent de vergadering. Twee leden van het bestuur zijn niet 
aanwezig, t.w. Fré Heerens en Jannie de Zeeuw. De heer Kees Deelen, lid van de kascom-
missie 2014, is i.v.m. een overlijden binnen de familie niet aanwezig. Verslag: Matzy van Harten 

2. Mededelingen 
- verhoging portokosten; Hans Keukelaar oppert de suggestie om de portokosten niet te 
verhogen, om zo het aantal buitenleden ‘binnen te houden’. In voorgaande jaren is de intentie 
geweest om het verzenden van het ledenblad ‘kostendekkend’ te houden. De bladen worden in 
de kernen Langerak, Waal, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Streefkerk bezorgd door bestuur en 
vrijwilligers. De porto- en verzendkosten voor de leden buiten Liesveld zijn op dit moment niet 
meer kostendekkend i.v.m. verhoging van de posttarieven van TNT-post. Indien de porto- en 
verzendkosten niet verhoogd worden, zullen deze gedragen worden door de overige 
verenigingsleden. De suggestie wordt meegenomen in het bestuur. 

3. Notulen jaarvergadering 2014 
- de notulen van de jaarvergadering 2014 zijn verschenen in By Clockgeluy nr. 2 van 2014. 
- er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt, waarmee de notulen zijn vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2014 
- het jaarverslag van 2014 wordt door de voorzitter voorgelezen, maar zal ook met de 
eerstvolgende Nieuwsbrief of By Clockgeluy meegestuurd worden. 

5. Financiëel jaarverslag 2014 
- het financiëel jaarverslag ligt ter inzage voor de leden. 

6. Begroting 2015 
- in voorgaande jaren is geen bedrag op de begroting opgenomen voor Jubilea en Educatieve 
projecten; in deze begroting zijn hiervoor wel reserveringen opgenomen. 

7. Verslag kascommissie 
- de heer Kees Deelen en mevrouw Tsjes van de Witte hebben bij de penningmeester thuis de 
boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Aan de penningmeester wordt décharge 
verleend voor de boekhouding van 2014. 

8. Benoeming kascommissie 2015 
- mevrouw T. van de Witte en de heer A. Verhaar (reserve 2014) worden aangesteld voor de 
kascommissie van 2015. Mevrouw Sylvia Buit biedt zich aan als reserve. 

9. Ontwikkelingen en plannen 2015 
a. tentoonstellingen 
  Voor 2015 staan de volgende tentoonstellingen in Museum Het Stadhuis op het  programma:  
  1. Over het dagelijks leven in WO-II (4 april t/m 25 mei). Deze tentoonstelling zal op 4 april 
    om 16.00 uur geopend worden door At Stravers; leden en belangstellenden zijn van harte  
    welkom. 
  2. Jubileumtentoonstelling: Herinneringen aan 35 jaar Historische Kring Nieuwpoort en 25  
    jaar Museum Het Stadhuis. 
  3. Kunst en Ambacht. Dit is ook het thema van de Monumentendag dit jaar. We proberen 
    hieraan aandacht te geven door demonstraties van ambachten en van werk van  
    kunstenaars, gerelateerd aan deze ambachten. 
b. lezingen 
   - Lezingen. In mei zal in de Hof van Ammers een lezing gehouden worden door mevrouw 
   Jannie van Rijn van de Stichting Corrie ten Boom. Deze lezing sluit aan bij de tentoonstel- 
   ling over WO-II die in Museum Het Stadhuis gehouden zal worden.  
   Over lezingen in het najaar zijn we nog in gesprek met o.a. de Historische Ver. 
   Binnenwaard over een gezamenlijke lezing.  
c. jubileum HKN 
   In het kader van het jubileum zal in juni een receptie voor (oud-)bestuursleden en (oud-) 
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    vrijwilligers georganiseerd worden. De betreffende perso- 
   nen zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
d. Open Monumentendag 
   In 2014 heeft de St. Vestingstad Nieuwpoort te kennen ge- 
   geven zich niet meer bezig te houden met de organisatie 
   van de OMD. De coördinatie van de Open Monumenten- 
   dag zal m.i.v. 2015 bij HKN liggen. OMD vindt in 2015  
   plaats op 11 september met een OMD Klassendag voor  
   leerlingen uit het Primair Onderwijs en 12/13 september is  
   het Landelijk Open Monumenten Weekend. 
e. Kaarsjesavond 
   Dit jaar zal Kaarsjesavond gehouden worden op woensdag 
   9 december. Museum Het Stadhuis zal op en rond deze  
   datum geopend zijn. Momenteel is nog niet bekend welke  
   tentoonstelling er in die periode gehouden zal worden. 
f.  educatieve projecten 
   Met het vertrek van Pinie Ooms zijn de educatieve pro- 
   jecten stil komen te liggen. Met ingang van 2015 zullen  
   die tot de taken van Matzy van Harten gaan behoren. 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend conform rooster van aftreden en niet-herkiesbaar zijn 
Jannie de Zeeuw en Fré Heerens. Andere kandidaatbestuurs-
leden hebben zich niet gemeld. Het Bestuur heeft al een aantal 
mensen benaderd, maar nog geen positieve reacties ontvan-
gen. Mevrouw T. van de Witte merkt op dat een bestuur van 4 
personen niet conform de statuten is. Het bestuur is zich terde-
ge bewust van haar inspanningsverplichting en blijft zoeken 
naar nieuwe kandidaten. Ook uit de aanwezigen melden zich 
geen kandidaten. 
Binnen het Bestuur zal een aantal taken gewisseld worden: 
Adrie den Hartog (voorheen secretaris) zal m.i.v. 2015 penning-
meester worden. Matzy van Harten zal de educatieve projecten 
en organisatie van de Open Monumentendag op zich nemen. 

11. Rondvraag   
At Stravers: is de schoonmaak van Museum Het Stadhuis al 
geregeld?  
Ja, de betreffende vrijwilligers zijn benaderd. 
At Stravers: hoe staat het met de (nieuwe) ansichtkaarten?  
We hopen dit vóór het nieuwe seizoen op te pakken en af te 
ronden. 

12. De Zeven Zaligheden 
Cor Bloemendal, Hans Keukelaar en Cees Kentie werken aan 
een project om de bewoningsgeschiedenis van de Zeven Zalig-
heden in kaart te brengen. Hiervoor benaderen zijn oudbewo-
ners en familieleden die hierover kunnen vertellen en foto-
materiaal ter beschikking kunnen stellen. In een korte presen-
tatie en met behulp van het reeds aanwezige fotomateriaal, 
vertellen Hans en Cees over de voortgang van het project. Zij 
hopen nog meer mensen te bereiken die iets kunnen vertellen 
over de Zeven Zaligheden en andere woonhuizen in de naaste 
omgeving. 

 

13. 
 

 

Pauze met koffie 
 

14. Lezing ‘Het DTB Voorbij’ 
Sylvia Buit en Wil de Graaf vertellen over hun vrijwilligerswerk 
voor de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voor-
geslacht’. In het kort vertelt Sylvia wat de vereniging voor haar 
leden en belangstellenden kan doen, met name wanneer de 
(DTB) doop-, trouw- en begrafenisboeken geen informatie 
geven. Daarbij wordt uitleg gegeven over HoGenDa, de 
genealogische databank. 
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AANWINSTEN VOOR MUSEUM EN DEPOT 
Een overzicht van de nieuwste giften, waarvoor onze hartelijke dank!  

 

G. Buijs, Nieuwpoort:       trouwjurk uit 1950, omslagdoek, kinderjurkje, 
                    schoorsteendoek, diverse oude spelletjes en kinderspeelgoed 
Mevr. de Vos, Groot-Ammers:  oude rekeningen, pijpenrekje 
R. Thijs, Groot-Ammers:     schoolhandwerk, laken en sloop met ingehaakte rand 
P. van Donk, Groot-Ammers:  kaassnijmachine 
J. Voets, Groot-Ammers:     demonstratiemodel koestandplaats 
Mevr.B. de Graaf, Langerak:  receptieboek 40-jarig huwelijk Terlouw-Rietveld 
A. Stravers, Groot-Ammers:   krat limonadefabriek Borsje 
M.C. Otte:              jaarboek CBG  (Centraal Bureau voor Genealogie) 1988 
H. van der Graaf, Nieuwpoort: 2 doodshemden 
W.G. Gerritsen, Oud-Alblas:   diverse rouwkaarten 
Mevr. Versluis, Langerak:    kledinghanger fa. Baardwijk 
P. Kortlever, Groot-Ammers:  foto Biesbossche crossploeg 
C. de Bondt, Nieuwpoort:     schaats opgebaggerd uit de gracht, Friese doorlopers, kienhout 
J. van de Bosch - Bouter:     ontbijtservies ('Molenservies', zie blz. 21 in dit blad) 
S. van Duuren-Beuzekom:    rieten koffer, trekzaag, theedoeken, rouwkaarten 
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