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Van de redactie 
 
Beste lezer, 
Voor u ligt de eerste By Blockgeluy van 2016, maar ook de eerste By Clockgeluy, 
samengesteld door een andere redacteur. Jarenlang heeft Simon Ooms dit zeer verdienstelijk 
verzorgd, maar sinds 2016 heeft hij dit stokje aan mij overgedragen. 
 
Mijn naam is Carin den Toom, ik ben 45 jaar oud en woon sinds anderhalf jaar op de 
Hoogstraat in Nieuwpoort. Hier woon ik met partner, 2 dochters en hond. Ik ben werkzaam 
als secretarieel, administratief medewerker bij een fysiotherapie praktijk.  
Voorheen ben ik als vrijwilliger bestuurslid geweest van een Buurtvereniging en 
Oranjevereniging en actief geweest als hulpmoeder op de basisschool van mijn dochters. Als 
hulpmoeder hielp ik de kinderen om maandelijks  “De Kinderkrant” samen te stellen.  
 
Mijn huidige taak lijkt enigszins op de taak als redacteur van “De Kinderkrant”, maar de 
onderwerpen zullen iets minder luchtig van aard zijn. Het is mijn bedoeling om het bekende 
gezicht van By Clockgeluy  te behouden, maar er een wat moderner sausje over te gieten, 
met wat nieuwe vaste rubrieken.  
 
Verder zullen we proberen om in te haken op de thema’s van de tentoonstellingen in Het 
Stadhuis, met enige verhalen die hier op aansluiten. De komende  tentoonstelling gaat over 
de brandweer van de voormalige gemeente Liesveld. Daarom zult u in deze BC een aantal 
stukjes tegen komen met dit onderwerp. 
 
De schrijversgroep levert een zeer belangrijke bijdrage aan de inhoud van  
By Clockgeluy.  Helaas is Cees Schep niet meer in staat om actief bezig te zijn met schrijven, 
maar hebben we nog een aantal interessante verhalen van hem op “de plank” liggen. Zie ook 
in deze By Clockgeluy! 
 
Piet de Jong wil graag meer informatie ontvangen over de voormalige kruidelniers van 
Streefkerk, om hier een verhaal over te kunnen schrijven. En een aantal schrijvers is bezig 
met het schrijven en verzamelen van informatie m.b.t. “De Lekcrossings” en “Bewoners 
Zeven Zaligheiden en Lekdijk”, Langerak.  
 
Zoals u ziet, is er volop actie aan het schrijversfront, maar onderzoek is een erg tijdrovende 
bezigheid en ieder stukje informatie kan hen helpen. Dus mocht u van bovenstaande 
onderwerpen nog één en ander kunnen vertellen, schroom dan niet om contact met ons op te 
nemen! Mailadres: RedactieByClockgeluy@outlook.com, of neem contact op met één van de 
schrijvers. 
 
Vanaf deze plaats wil ik Simon Ooms en Cees Schep nogmaals heel hartelijk bedanken voor 
hun geleverde diensten voor By Clockgeluy en hen succes wensen met hun verdere 
bezigheden.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst met deze eerste BC van 2016. 
 
Carin den Toom 
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Van het bestuur 
 
 
Een nieuw jaar en bijna een nieuw museumseizoen. Vanaf zaterdag 26 maart gaan we er weer 
tegenaan. Onze enthousiaste tentoonstellingscommissie is druk bezig met de voorbereiding van 
de eerste tentoonstelling over de vrijwillige brandweer in Liesveld. De brandweerkorpsen in ons 
werkgebied hebben veel materiaal ter beschikking gesteld. Ze hadden zowat zelf al een klein  
museum aangelegd. Mocht u zaterdag de 26e maart de brandweer horen op de dam, kom dan 
even kijken. De opening van de tentoonstelling zal niet geluidloos verlopen. 
 
Overigens, de tweede tentoonstelling dit jaar zal gaan over de middenstand in onze kernen van 
het oude Liesveld. De commissie is al materiaal aan het verzamelen. Heeft u nog iets thuis, 
waarvan u denkt: dit zou iedereen moeten zien, dan willen wij dat natuurlijk heel graag horen 
(en zien). 
 
Een korte terugblik op de laatste maanden van het vorige seizoen: 
*Het jaar 2015 was 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.  
 
De maanden september en oktober was er nog een druk programma. De tentoonstelling en 
Monumentendag, beide met het thema Kunst en Ambacht, waren een succes. In en om het 
museum waren er op twee dagen meerdere interessante demonstraties. Op 23 september was er 
een rondleiding met St. Groene Hart, begeleid door muzikanten. Verder hebben wij dit jaar voor 
de kinderen activiteiten georganiseerd in het kader van de maand van de geschiedenis en ook 
de Nacht van de Geschiedenis is niet ongemerkt voorbijgegaan. Voor de kinderen was de 
gelegenheid met het thema tussen Droom & Daad, een dromenvanger te maken. Daarna werd in 
het donker nog een wandeling gemaakt door Nieuwpoort.  
 
Maar over dit alles leest u meer in deze By Clockgeluy. Dat geldt ook voor onze laatste activiteit 
rond kaarsjesavond. Er was de mogelijkheid om een aankleedpop voor kinderen of voor 
volwassenen een beeldje van de Schippers-jongen van Nieuwpoort te versieren. Daar was een 
prijsvraag aan verbonden. U leest hierover meer in het blad.  
 
By Clockgeluy is deze keer voor het eerst gemaakt door onze nieuwe vrijwilligster Carin den 
Toom. Zij heeft ervaring met het maken van een blad en heeft haar eigen ideeën hierbij gebruikt. 
Wij zijn enthousiast over het resultaat. Carin zal op de ledenvergadering ook worden 
voorgedragen als secretaris van het bestuur. 
 
Tot ziens in het museum. 
 
Joke van Leeuwen 
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Zandschippersleven 
 
Koos van Buren, geboren in Groot-Ammers, begon zijn loopbaan na zijn lagere schooltijd als 
jong knechtje bij de kolenboer Aart Witzier. Aart had een eigen scheepje voor de binnenwateren, 
om via de Boezem en Vliet in Gorinchem kolen op te laden en naar Groot-Ammers te varen. Met 
zijn hier opgedane schipperservaring wilde Koos daarna op de rivier gaan varen. In 1929 kocht 
hij met hulp van derden de motoraak "Zelden-Rust" voor 1.000.- gulden van Dirk Kersbergen uit 
Giessenburg. Oorspronkelijk was het een zeilschip met een laadvermogen van 35 ton. Koos ging 
er mee zand baggeren op de Lek. Lange dagen maken, vele uren hard werken in weer en wind 
onder soms ongezonde omstandigheden. Voor het volladen van deze aak waren minstens 8 
werkuren nodig. Helaas is hij, 56 jaar oud, al overleden. Hij kon dit zware werk niet volhouden 
omdat de ziekte, alvleesklierkanker, zijn lichaam sloopte. 
In zijn jonge ondernemersjaren ging hij er voluit tegen aan. Het bedrijf begon te lopen en de aak 
werd vervangen door het paviljoen/tjalk schip m.s. "Goede Gunst", laadvermogen 58 ton. Deze 
schepen hadden geen opgebouwde kajuit. 
Wel was er een verhoogd achterdek met een lichtkoepel, waaronder zich de woonruimte in het 
scheepsruim bevond. Dat bestond uit één leefruimte met aan de zijkanten een paar bedsteden. 
Een krappe bedoening zonder enige luxe. 
Om zand te mogen baggeren op de Lek moest men over een vergunning beschikken van 
Rijkswaterstaat. Koos verkreeg een toewijzing om 3100 m3 zand te mogen baggeren. Zowel 
Rijkswaterstaat (R.W.S.) als ook de Rijkspolitie te water controleerden daarop. Omdat er 
meerdere zandschippers waren, was het de kunst om een gunstige plek te vinden waar zich veel 
zand bevond, maar vooral mooi schoon zand gebaggerd kon worden. Verder moest men 
rekening houden met de getijden van eb en vloed. Het liefst bleef Koos zo dicht mogelijk in de 
buurt van Nieuwpoort en Willige-Langerak, niet te ver van de thuisbasis.  
Er waren altijd 2 personen nodig om te baggeren. Eén om te baggeren, de ander bediende de 
lier. Vroeger een handlier, nu door een motor aangedreven. Vader Koos hanteerde de 
zandbeugel. Dat is een zandschepzak, gemaakt van sterke katoen en bevestigd aan een ijzeren 
ring met een lange houten stok van ca. 10 m. lengte. Als het net handmatig vol met zand van de 
rivierbodem was getrokken werd het met een lier, die aan de beugel was bevestigd 
omhooggetrokken en boven het scheepsruim leeggeschud door de baggeraar. Dat vereiste 
spierkracht maar ook vakmanschap om op het juiste moment in één keer het net leeg te storten 
en weer in de goede stand terug te brengen voor de volgende schep. 
Voor het bedienen van de motorlier had Koos in de begin jaren een knecht in dienst. Dat was de 
Nieuwpoortse schipperszoon Kees van Vliet. Later werden de kinderen vanaf hun elfde jaar aan 
de lier gezet, zowel de meisjes als de jongens. Dat spaarde arbeidsloon uit. Het schoolgaan was 
in en vlak na de oorlog nogal ongeregeld. Zo werd dan de vrije tijd nuttig ingevuld.  
Koos van Buren regelde zijn eigen zand- en grindafzet. In Schoonhoven had hij voor zijn zand- 
en grindhandel een klantenbestand opgebouwd. Zijn afnemers waren de gemeente 
Schoonhoven plus aannemers en particulieren uit de omgeving. 
Het zand werd gelost langs de Noodhaven aan de westzijde van de Veerpoort. Met een bak aan 
de lier bevestigd werd het schip leeggeschept. 
Fijn grindzand kwam uit de Waal bij Herwijnen en Varik. Ook dat ging hij zelf baggeren in de 
Waal. Voor grof grind moest naar Limburg gevaren worden om het daar op te laden bij de 
grindmolen van Roermond of Maasbracht. De kinderen vonden het mooie reisjes om deze 
ladingen op te gaan halen. 
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tussen het riet. De andere ochtend kwamen ze weer voor de dag als het gevaar voorbij was. 
Uiteindelijk is het schip door de Duitsers gevorderd en in beslag genomen. Het zand baggeren 
kwam daardoor stil te liggen, maar tegelijk ook de inkomsten. 
 
Opnieuw beginnen 
 
Na de oorlog zocht Koos net zo lang naar zijn schip, totdat hij het gevonden had. Een collega- 
schipper gaf de tip door, dat het in de Wilhelminahaven in Schiedam lag. In verwaarloosde 
toestand werd het daar opgehaald om het weer op te laten knappen. Her en der moesten er 
materialen voor opgespoord worden. 
Herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd bij scheepswerf Ooms in Ammerstol en na het 
opnieuw monteren van de motor kon het zand baggeren weer voortgezet worden. Er was na de 
bevrijding genoeg te herstellen en te bouwen, waar zand en grind bij nodig waren. Om aan de 
toenemende de vraag te kunnen voldoen werd een groter schip aan geschaft, de Tjalk "Maja " 
met een laadruimte van ca. 95 ton. Daar was wel een roef op gebouwd, dat gaf ook het gezin 
meer levensruimte. Samen met Herman van Doorn uit Schoonhoven bedacht Koos een systeem 
om het zand baggeren te versnellen op een mechanische manier. Herman die een 
constructiebedrijf had, bouwde aan de lier een grijper op het schip om het zand uit de rivier te 
knijpen. Er moest nogal wat geëxperimenteerd worden voordat het echt goed ging werken. 
Maar toen was het ook een opzienbarende nieuwe methode van werken. Rijkswaterstaat en de 
politie kwamen langs varen om er kennis van te nemen en tegelijk te beoordelen of deze nieuwe 
aanpak toelaatbaar was. Koos moest aantonen dat er geen diepe gaten in de rivierbodem door 
ontstonden. Daar kon hij ze van overtuigen. De gevolgen waren zeer positief. Het betekende een 
grote arbeidsverlichting en besparing, veel tijdwinst en meer zandproductie om te kunnen 
afleveren. Maar met de gezondheid van Koos ging het niet goed. Soms moest hij in het 
ziekenhuis opgenomen worden. De oudste kinderen namen daardoor al op jonge leeftijd dit 
zware werk over. Hun toekomst zagen ze niet in dit zandbedrijf zitten, daarvoor was het te 
kleinschalig. Na het overlijden van Koos in 1966 is de zand- en grindhandel verkocht aan de 
firma Kok in Bergambacht. De kinderen hadden al vroeg te veel aan den lijve ondervonden dat 
het een hard bestaan was. Maar het varen was hen wel met de paplepel in gegeven, dat zat hen 
intussen ook in het bloed. Drie zonen zijn met grotere schepen gaan varen over de rivieren in 
binnen- en buitenland.  
Cees vervoerde in de wilde vaart alle denkbare grondstoffen en producten.  
Koos junior bleef zand en grind vervoeren voor bedrijven.  
Rinus koos de richting van varen met veevoerproducten. 
Zus Mijnie trouwde met Jacob Korevaar uit Langerak en ging eveneens varen.  
 
En verder 
 
Al eerder is gemeld dat het schoolgaan in de hoogste klassen een onvolledig verloop had. In het 
gezin met 9 kinderen was genoeg te doen dat voorrang verkreeg boven schoolgaan. Ook haar 
vader kon wel hulp gebruiken. Of ze er altijd wel zo'n zin in had, was niet belangrijk.  
In 1947 vond een merkwaardig en ingrijpend voorval plaats. Wanneer het gezin van Buren in de 
vakantie of op andere tijden op het schip verbleef, stond de huurwoning leeg. Door de 
aanwezige woningnood viel dat anderen op die daar werk van maakten. De Burgemeester werd 
geïnformeerd en ingeschakeld om deze woning voor woningzoekenden vrij te krijgen. Op 
aanhoudend aandringen van de aangever besliste de Burgemeester de woning te vorderen voor  
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OPROEP: Kruideniers Streefkerk 

Piet de Jong is voornemens een stuk te schrijven over de 
voormalige kruideniers van Streefkerk. 

Hij ontvangt graag informatie over de 8 verdwenen kruideniers! 

U kunt een email sturen aan: 
RedactieByClockgeluy@outlook.com, of telefonisch contact 

opnemen met Piet de Jong (0184 662064)	

nieuwe bewoners. Koos moest met zijn gezin maar permanent op het schip verblijven. Daar 
verzette hij zich hevig tegen, toch kwam de gemeentebode Koos Renes een dwangbevel 
overhandigen om de woning te verlaten. Omdat haar ouders dit weigerden is het gezin met 
huisraad en al onder protest buiten de deur gezet om daar ‘s nachts onder een zeil te verblijven. 
Oma en opa van der Heiden konden dat niet aanzien, ontfermden zich over het gezin en 
haalden ze allemaal in huis, daar verbleven ze tot voorjaar 1948. Het lukte Koos toen over het 
kleine huisje, nu Schippersweg 2, te kunnen beschikken. Na daar een jaar gewoond te hebben, 
kocht hij de woonark "Nivoma",en kreeg toestemming voor een ligplaats in de Noodhaven, 
vlakbij de loswal in Schoonhoven. Nu was er tegelijk beter toezicht op het opslagterrein, waar 
nogal eens ongevraagd zand en grind weggehaald werd zonder af te rekenen. 
Blijkbaar heeft de aangever er nooit vrede mee gehad dat hij deze actie ondernomen had. Jaren 
later kwam hij bij Koos van Buren zijn schuld erkennen en spijt betuigen. 
 
Op haar 15e jaar wilde Willie wel eens wat anders dan varen, nadat ze door een ongeluk op het 
schip in het ziekenhuis te Gouda was verpleegd en weer hersteld. 
Ze ging voor dag en nacht werken bij een bakker in Lekkerkerk als jongste hulp, maar haar 
toekomst verkoos ze op een andere wijze te gaan invullen. 
Na het bereiken van haar 17e jaar werd ze toegelaten in Ermelo bij de Psychiatrische inrichting 
en volgde de opleiding voor het diploma verpleging B. 
Eenmaal dit resultaat behaald, verhuisde ze naar de inrichting Maasoord in Rotterdam. Dat was 
een veel eenvoudiger reis voor deze schippersdochter. En de omgeving van de stad en de 
havens waren voor haar minder saai dan de bossen en de heide op de Veluwe.  
Ze trouwde in 1956 eveneens met een schipper, de schippersdochter werd zelf schippersvrouw.  
Dat duurde tot 1970, vanaf dat jaar verbleef ze definitief aan de wal. Nu is ze weer inwoner van 
Schoonhoven op een vertrouwd "stekkie". Al haar broers en zussen, op één na, wonen nu ook 
weer in de Zilverstad. Broer Commer is inmiddels overleden. 
Haar grote hobby is het verzorgen van bloemen en planten. In de maand Juni is de vóór- en 
achtertuin één en al bloemenpracht. ‘s Winters gaan ze in de kas naast het schuurtje om te 
overleven, om in het voorjaar weer opnieuw uit te botten.  
Verzorgen heeft ze al jong geleerd. In haar 77e jaar hebben de bloemen in en om de woning nog 
elke dag profijt van die natuurlijke aanleg. 
 
15 september 2011.  
 
C.J.Schep. 
     
Werkgroep dorpsverhalen.  
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OPROEP:  Zeven zaligheden en Lekdijk Langerak 
 
Hans Keukelaar, Cees Kentie en Cor  Bloemendal doen onderzoek naar de  
Bewoningsgeschiedenis van de Zeven Zaligheden/Lekdijk Langerak (1910-heden). Dit 
onderzoek is een enorme klus! Daarom zijn ze op zoek naar mensen die hulp kunnen 
bieden. U kunt reageren, als u nog niet opgetekende informatie, verhalen en 
anekdotes heeft. Dit mag ook gaan over beroepen, gebeurtenissen en gewoontes uit 
oude vervlogen tijden, welke betrekking hebben op deze plek in Langerak. 
Iemand die kennis heeft van, of handig is met opmaak en publiceren van een boek is 
ook van harte uitgenodigd om te reageren! 
 U kunt een email sturen aan: RedactieByClockgeluy@outlook.com, of telefonisch 
contact opnemen met  Hans Keukelaar (0184 601514), of Kees Kentie (0182 357525) 

6. Merrigje geboren en overleden 7 juni 1855 in Nieuwpoort 
7. Johannes geboren 7 december 1855 en overleden 4 januari 1948 in Langerak. Hij trouwde op 
10 september 1891 te Goudriaan met Jawikje den Dikken geboren 11 april 1858 te Bleskensgraaf 
en op 10 januari 1931 te Nieuwpoort overleden.  Zij was de dochter Van Teunis den Dikken en 
Marrigje Stui. 
8. Arie geboren en overleden 3 mei 1857 te Nieuwpoort 
9. Arie geboren en overleden 22 juli 1859 te Nieuwpoort 
10. Merrigje geboren ± 1860 te Nieuwpoort en daar getrouwd met Jacobus Kok 
11. Willemina geboren ± 1861 te Nieuwpoort. Zij trouwde op 6 mei 1887 te Sloten met  
Willem Bernhard. 
12. Alida Johanna geboren ± 1862 te Nieuwpoort. Trouwde op 11 september 1884 te  
Nieuwpoort met Lammert Will. 
13. Arie geboren ± 1863 te Nieuwpoort overleden 18 mei 1870 te Nieuwpoort. 
14. Johanna geboren 5 juli 1864 te Nieuwpoort, daar overleden 12 mei 1870. 
15. Hanna Maria geboren en overleden 6 mei 1867 te Nieuwpoort  
16. Johanna geboren ± 1872 re Nieuwpoort. Trouwde daar op 27 april 1893 met  Cornelis Spelt 
geboren ± 1866 te Lopik  
 
De ouders van Jacobus van der Horst, bewoner van Lekdijk 179, waren: 
Johannes van der Horst en Jawikje den Dikken. Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: 
1. Jacobus geboren 3 augustus 1892. 
2. Marrigje geboren 5 april 1894 te Nieuwpoort. Zij overleden in 1983. Zij trouwde op  27 april 
1916 te Nieuwpoort met Leonardus van Schaik geboren ± 1893 te Maarsen. 
3. Johanna geboren en overleden 14 april 1895 te Nieuwpoort. 
4 Teunis geboren 17 augustus 1896 in Nieuwpoort. Hij trouwde op 17 mei 1923 in Jaarsveld met 
Elizabeth Rekoert geboren ± 1903 te Jaarsveld. 
5. Arie geboren 18 september 1897 te Nieuwpoort en daar op 1 november 1898  overleden. 
 
C.M. Kentie, arts, Hoofdstraat 117, 2861 AN Bergambacht, Tel. 0182 357525 
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Een zwarte bladzijde in het Streefkerkse geschiedenisboek1 
 

Door Arie van Werkhoven 
 
Brand!!! 
Niemand kan op die 6e mei 1914 vermoeden dat het voor Streefkerk een rampdag zal worden. 
Het dorpsleven gaat zijn gewone gang. Misschien is het enige bijzondere dat hoog op het 
kerkdak de loodgieter het nodige onderhoud uitvoert. Als het ’s avonds 6 uur geworden is, zit 
het werk er voor de meesten op. De loodgieter houdt het ook voor gezien en vertrekt met de 
Lekboot naar Schoonhoven.  
Dan klinkt de roep: BRÁÁÁND!!! De doodgraver is de eerste die het ontdekt. Al snel is het hele 
dorp in rep en roer. De kerk staat in brand! Brandweerlieden komen in actie. De brandspuit 
wordt uit de berging in de kerk gehaald. Al snel staan de mannen zich in het zweet te pompen. 
Het resultaat is bedroevend. De waterstraal haalt de bovenzijde van de kerk en van de toren niet 
eens. Ook de tweede spuit, die uit de berging aan de Bergstoep is gehaald, kan weinig 
toevoegen. Pas als de motorbrandspuit uit Groot-Ammers arriveert, kan er meer water gemaakt 
worden, maar dan is het al te laat. Kerk en toren staan in lichterlaaie. Het houten bovendeel (de 
lantaarn) van de toren stort naar beneden, evenals de bronzen luidklok. Telkens wanneer een 
balk van de houten kapconstructie neerstort, “gutst de vuurzee ontstellend op.”  

De kerk wordt een prooi van de 
vlammen. Verbijsterd zien de 
omstanders hun kerk, de trots van het 
dorp, veranderen in een rokende 
puinhoop. Wanneer de brand is 
uitgewoed, is het al donker geworden. 
Spookachtig steken de zwartgeblaker-
de muren en de ontbladerde bomen af 
tegen de verdonkerende lucht. Nu het 
vuur is uitgewoed, komen de mensen 
dichterbij. Hún kerk, waar ze gedoopt 
zijn en zelf met hun kinderen aan de 
doopvont hebben gestaan, de catechi-
saties hebben gevolgd, het heilig 
avondmaal hebben gevierd en zondag 

aan zondag onder de prediking hebben gezeten. Waar gepreekt is, geluisterd, gezongen, 
gelachen en gehuild. Wie niet gewend is regelmatig de kerkdiensten te bezoeken is niet minder 
ontdaan. Het hart is uit het dorp, en dat raakt iedereen. 
Veel ramptoeristen zijn op de vuurgloed afgekomen. Om de orde te bewaren, zijn alle herbergen 
in het dorp op last van burgemeester Gautier gesloten. Op de zondag na de ramp vinden 
duizenden mensen de weg naar Streefkerk om te kijken wat zich daar heeft afgespeeld. De 
Streefkerkers zijn in rouw over het verlies van hun kerk. De Kerkelijke Courant schrijft: “Zes Mei 
zal voor onze Gemeente lang een datum blijven van smartelijke herinnering, nu op dien dag ons mooie 
kerkgebouw in vlammen is opgegaan. (…) Veel ouds en schoons is voorbijgegaan; gelukkig blijft het  

                                                 
1 Voor een uitvoeriger verslag zie mijn boekje ’t Is onze kostelijke kerk… dat ik in 2014 schreef, 100 jaar na de 
brand. Het is te koop in de Christelijke Boekwinkel “De Graankorrel” te Streefkerk en via de Historische Kring 
Nieuwpoort. 
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Woord des Heeren in eeuwigheid.” Die laatste woorden staan in het Latijn ook op de luidklok: 
Verbum Domini manet in Aeternum. Die klok, een geschenk van de ambachtsheer Frederik van 
Renesse, heeft sinds 1638 zijn slagen over dorp en omgeving uitgestrooid en ligt nu, gescheurd, 
op het kerkhof aan de voet van de toren. 
Ook het schitterende interieur van de kerk is door de 
vlammen verwoest. De preekstoel uit 1655 met een 
rijk met houtsnijwerk versierd klankbord, rondom de 
dooptuin een antiek doophek uit 1678 met een 
koperen boog uit ± 1750 en twee gedraaide koperen 
kandelaars, een gesneden herenbank rondom één van 
de pilaren en een polderbank uit 1668. Verder de vier 
koperen kronen uit 1656 en 1669 waarvoor recent nog 
ƒ 1.800,00 geboden was.  
Al deze antieke voorwerpen zijn verloren gegaan en 
dat geldt ook voor het kerkorgel dat sinds 1897 het 
kerkgebouw met zijn klanken vulde. Voorlopig moet het Streefkerkse kerkvolk het weer met een 
voorzanger doen, die overigens ook na de komst van het orgel nog steeds bij de gemeentezang 
betrokken is, “zich voegend naar de klanken van het orgel.” 
 
De loodgieter en zijn (on)schuld 
Loodgieter Theo Ponsioen uit Schoonhoven is verdacht. Kort na zijn vertrek uit Streefkerk werd 
de brand ontdekt. Heeft hij met vuur gewerkt? Nee, zegt hij, kijk maar in mijn gereedschapskist. 
U vindt er geen gereedschap waarmee met vuur gewerkt wordt. Nee, zegt ook de rechter voor 
wie hij moet verschijnen. Er is geen overtuigend bewijs van zijn schuld. Het loopt voor hem met 
een sisser af, al had de Officier van Justitie hechtenis van één maand geëist wegens “het door 
schuld doen ontstaan van brand, waardoor gemeen gevaar voor goederen is ontstaan” en “het 
roekeloos en onvoorzichtig vuur in aanraking brengen met zich daar bevindende licht 
brandbare stoffen van het dak der kerk.” Boze tongen beweren dat de loodgieter, afkomstig uit 
een Rooms-Katholiek geslacht, de protestantse kerk van Streefkerk bewust in brand gestoken 
heeft. Of dat werkelijk zo is, zal altijd een onbeantwoorde vraag blijven. 
 
Herbouw kerk en toren 
Ruim twee jaar lang komt de gemeente samen in een houten noodkerk. Intussen wordt de kerk 
herbouwd.  Wanneer de tijd verstrijkt, zien de inwoners de voltooiing van het werk naderen. 
Het stemt hen hoopvol. De hulpkerk is slechts tijdelijk. Na korte tijd zal het oude godshuis weer 
de plaats van samenkomst zijn. De laagste inschrijver is de heer G. Verwaal die de kerk voor 
ƒ 30.965,00 en de toren voor ƒ 12.500,00 wil herbouwen. Hij krijgt de opdracht en gaat 
voortvarend aan de slag naar het ontwerp van de architecten Herman de Roos en Willem 
Overeijnder. 
De gescheurde klok is onbruikbaar en moet opnieuw gegoten worden. Er ontstaat onenigheid 
tussen gemeentebestuur en Eijsbouts over de wijze van vervoer en over waar de klok gewogen 
moet worden. Dat vertraagt het proces en dat is maar goed ook. Het is namelijk de bedoeling 
dat de klok in Duitsland opnieuw gegoten zal worden. Het wordt steeds duidelijker dat 
materiaal dat in de Duitse oorlogsindustrie gebruikt kan worden wel Duisland in komt, maar er 
niet meer uit komt. Althans, niet in dezelfde vorm, misschien wel als oorlogstuig. De klok blijft 
dus in Nederland en wordt uiteindelijk bij de gebr. Van Bergen in Midwolda opnieuw gegoten.  
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De Brandmeester 

door Godfried Bomans 

Onmiddellijk na de brand spoedden wij ons naar de 
brandmeester van Amsterdam, de heer Koperbuik, die 
ons handenwrijvend in de deuropening tegemoet trad. 
‘Dat!’, riep de heer Koperbuik uit, ‘was weer eens een 
echte, ouderwetse, uitslaande brand, nietwaar?’ 
‘Wat is een uitslaande brand, brandmeester?’ 
‘Dat weten wij niet. Wij onderscheiden: loos alarm, 
schoorsteenbranden, binnenbranden en uitslaande 
branden. Maar wat dat zijn, dat weten wij niet.’ 
‘Maar hoe wist u dan, dat dit een uitslaande…’ 
‘Van de journalisten. Die zien dat direct. Wij blussen 
alleen. Verder staan wij er buiten. Hoe vond u het dit 
keer?’ 
‘Een verrukkelijk schouwspel.’ 
‘Nietwaar? Eerst dachten we, dat de vuurzee zich tot de 
benedenverdieping zou beperken, maar jawel hoor, de 
bovenverdieping ging er ook aan.’ 
‘En de huizen ernaast, brandmeester?’ 
‘Pardon?’ 
‘De huizen ernaast, brandmeester.’ 
Brandmeester Koperbuik glimlachte. ‘Ik meen u te begrijpen’, zei hij, ‘u bedoelt de belendende 
percelen. Welnu, ik moet toegeven: ze staan nog. Maar één ding hebben we bereikt: 
waterschade. In elk daarvan heb ik achthonderd ton water gegooid. Ik maak mij sterk, dat ze 
weer van de grond af moeten worden opgebouwd. Na een brand kan er nog wel eens wat 
overeind staan. Maar heb je de spuit er eenmaal op gezet, dan is het afgelopen. Ik zeg altijd 
tegen mijn mannen: ‘lever geen half werk, doe het grondig’.’ 
‘U hebt dus het zware materiaal laten aanrukken?’ 
‘Het middel?zware. Bij het allerzwaarste rukt ook de motorspuit Jason uit.’ 
‘Vertel ons iets over de motorspuit Jason, brandmeester.’ 
‘De motorspuit Jason is een z.g. drijvende spuit met een capaciteit van twaalfduizend ton in de 
minuut. Een heerlijke uitvinding, meneer. Toen zij pas nieuw was, spoot zij die hoeveelheid 
meteen de eerste seconde eruit. We wisten dat toen nog niet. Ik herinner me nog goed een 
augustusavond in ’33, toen we haar voor het eerst op een belendend perceel richtten. 
‘Zullen we dan maar?’ vroeg onder?brandmeester Ketelaar. En in zijn onschuld draait hij het 
kraantje open: het volgend ogenblik was het belendende perceel finaal tussen de andere huizen 
weggespoten. U zult het niet geloven, maar het was gewoon, met bewoners en al, er tussenuit 
geblazen. Mijn mannen waren toen niet meer te houden. Ze spoten meteen het belendende 
perceel aan de andere kant weg en wilden juist met de huizen aan de overkant beginnen, toen 
de burgemeester tussenbeide kwam. Hij had bezwaren. Wij hebben nooit de overheid mee, als 
het vakwerk wordt.’ 
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De verste voorouder die ik heb kunnen vinden is Cornelis Witsier, hij trouwde 19-08-
1743 in Leerdam met Maria van Oort. 
 Cornelis Witsier geboren te Beest en wonende onder Leerdam en Maria van Oort geboren te 

Leerdam en wonend onder Leerdam, na de drie sondaghse geboden, voor het Stadhuijs 
getrouwt. 

Zijn zoon Cornelis Witsier is gedoopt te Leerdam op 14-08-1761 en overlijdt aldaar  
30-01-1825. 
Hij trouwt in Leerdam op 18-12-1785 met Maaike van der Haven, dochter van Laurens 
en Eeltje de Haas, gedoopt in Leerdam op 08-01-1766. 
 Bij de doopaangifte van Cornelis wordt vermeld: vader Roomsch Katholiek. 
Dochter Eeltje is geboren in Leerdam 28-11-1788 en overlijdt te Ommerschans op  
19-01-1832. 
 Overleden te Ommerschans Eeltje Witsier, 42 jaar, kolonist. Zij krijgt 3 kinderen: Cornelis 

1812-1814, Pieter 1826-1832 en Cornelis 08-11-1818-22-05-1888. 
Haar zoon Cornelis wordt geboren in Leerdam op 08-11-1818 en overlijdt op 22-05-1888 
te Groot-Ammers. Hij is bouwmansknecht en trouwt op 15-02-1849 te Bleskensgraaf met 
Neeltje van Vuren, dochter van Dirk en Cornelia Ooms, geboren Graveland onder 
Groot-Ammers op 08-08-1817 en overleden te Groot-Ammers op 05-05-1879. 
 Cornelis Witzier voldaan hebbende aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat 

afgegeven door den Heer commissaris des Konings in deze provincie. 
Cornelis Witzier hertrouwd op 04-05-1850 te Streefkerk met Willemina van den Berg. Zij 
is geboren te Jaarsveld 24-12-1828 en overlijdt te Langerak op 03-12-1904. Zij is weduwe 
van Hendrik Adrianus Voorspuij (1823-1878) en trouwt na het overlijden van Cornelis 
met Cornelis Tromp (1841-1915). Willemina is een dochter van Leendert en Merrigje 
Borst. 
Dirk Witzier, de derde zoon van Cornelis en Neeltje, is geboren in Groot-Ammers op 17-
10-1853 en overlijdt aldaar op 19-05-1922, timmerman van beroep. Hij trouwt met Aafje 
Stam,  dochter van Bart en Klaasje Bons, geboren te Bleskensgraaf en Hofwegen op 17-
10-1875 en overleden op 14-07-1924 te Groot-Ammers. Huwelijk op 27-10-1875 te 
Ottoland.  
Bart Witzier, het vierde kind van Dirk en Aafje, is geboren op 18-07-1881 te Groot-
Ammers en overlijdt 15-08-1963 Nieuwpoort en wordt op 20-08-1963 aldaar begraven. 
Hij wordt evenals zijn vader ook timmerman, later koopman en winkelier te 
Nieuwpoort. Hij trouwt in Groot-Ammers op 08-05-1907, met Jenneta Christina Borsje, 
geboren te Groot-Ammers 30-08-1880 en overleden te Nieuwpoort op 05-02-1958, 
dochter van Bastiaan Borsje, winkelier, en Geertje Terlouw. 
 De afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de 

eerste Zondag, den achtentwintigsten der maand april 1907, en de tweede op den Zondag 
daaraanvolgende, getuige is o.a. Pieter Witzier oud 57 jaar, van beroep schipper, oom van de 
bruidegom. 

Bart en Jenneta Christina krijgen 5 kinderen, twee dochters en drie zoons. 
Dirk, de oudste zoon, is geboren te Nieuwpoort op 11-09-1910 te Nieuwpoort en 
overlijdt aldaar op 31-12-1993 en wordt begraven op 05-01-1994 te Nieuwpoort. Hij  
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