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By Clockgeluy  
 
is een uitgave van de Historische Kring Nieuwpoort en verschijnt twee keer per jaar. 
 
Bestuur van de Historische Kring Nieuwpoort: 
 
Voorzitter Joke van Leeuwen  Hennepstraat 35, 2965 CA Nieuwpoort 
            tel. 0184 – 601751, mail: jokevleeuwen@hetnet.nl 
Secretaris Carin den Toom   Hoogstraat 24, 2965 AL Nieuwpoort 
            tel. 0184 – 633188, mail: carinnetje@live.nl 
Penningm. Adrie den Hartog  Binnenhaven 27, 2965 AB Nieuwpoort 
            tel. 0184 – 602229, mail: adriedenhartog56@gmail.com 
Leden.:  Matzy van Harten  Hoogstraat 40 , 2965 AL Nieuwpoort       
            tel. 0184 – 601287, mail: matzyvanharten@kpnmail.com 

   Marianne van Drenth Hoogstraat 26, 2965 AL Nieuwpoort 
           tel. 0184 – 602410, mail: ma-v@live.nl 

 
Erevoorzitter: H. P. J. Keukelaar 
Ereleden:  G. den Hartog (overleden 2016), T. Korporaal en E. A. N. Kon 
 
Adres:   Hoogstraat 53, 2965 AK Nieuwpoort 
E-mail:   museum@histkringnieuwpoort.nl 
     (ook voor informatie over en het aanvragen van rondleidingen!). 
Website:   www. histkringnieuwpoort.nl  
Rek.nr.:   NL42RABO032 35 11 953 (Rabobank) 
 
Kopij voor By Clockgeluy  naar:  Hoogstraat 53 
            2965 AK Nieuwpoort  
of via e-mail naar:      RedactieByClockgeluy@outlook.com  
 
Contributie wordt per kalenderjaar berekend. Bij keuze 
voor automatische incasso, is de afschrijving rond 1 april. 
Als u zelf uw overmaking regelt, vragen wij u dit voor april 
te doen naar het genoemde rekeningnummer. De 
contributie bedraagt € 15,00 voor leden in ons werkgebied 
(Langerak, Waal, Nieuwpoort, Groot-Ammers en 
Streefkerk) en 
 € 22,50 (i.v.m. verhoging portokosten) voor leden die daar 
buiten wonen. 
Wilt u een machtiging afgeven? U kunt het 
machtigingsformulier opvragen via een mail aan 
museum@histkringnieuwpoort.nl of telefonisch bij één van 
de bestuursleden en wij sturen u het machtigingsformulier 
dat u ingevuld en ondertekend aan ons kunt terugsturen of 
afgeven. 

 

 

mailto:museum@histkringnieuwpoort.nl
mailto:museum@histkringnieuwpoort.nl


 
Uitgaven Historische Kring Nieuwpoort 

 
Bestelling kan via onze website, mailadres of museum ‘Het Stadhuis’. Verzenden tegen portokosten. Enkele 
publicaties zijn uitverkocht, deze zijn wel in te zien in onze bibliotheek. Dit betreft ‘Weet je nog’ (middenstand 
vijftiger jaren Nieuwpoort-Langerak) en ‘De Stede Nieupoort 6’ (vnl. Oud Hollandse tegels in Nieuwpoort). Deze 
laatste uitgave is digitaal leverbaar op cd  (prijs € 11,50) 
 

‘De Stede Nieupoort 1’ (176 pag.) 
 

Stadsrechten Nieuwpoort; verhalen over dienstbaren 
e.a.; beschrijving streekdracht in Nieuwpoort rond 
1900; genealogie familie Voormolen. 

 
 
 

Prijs € 6,80 

‘De Stede Nieupoort 2’ (141 pag.) 
 
Kerk in de 19e eeuw; eerste kadasterkaart Nieuwpoort; 
bewonings-geschiedenis uit 1832; beschrijving 
tabaksverwerkende industrie in Nieuwpoort; 
genealogie familie Van Harten; Nieuwpoort en 
Langerak op oude foto’s. 
 

Prijs € 8,90 
‘De Stede Nieupoort 3’ (147 pag.) 

 
Remonstrantse Kerk Binnenhaven; genealogie familie 
Snel; wel en wee bewoners rond 1930; beginjaren 
Coöperatieve Boerenleenbank Langerak-Nieuwpoort; 
vervolg Nieuwpoort en Langerak op oude foto’s. 
 

Prijs € 11,15 

‘De Stede Nieupoort 4’ (128 pag.) 
 

Genealogie geslacht Bunnik; onderzoek naar 
Graaflandse poort; gebeurtenissen  Nieuwpoort en 
Langerak in 1787; geïllustreerde wandeling van 
Opperstok naar Gelkenes  
 

Prijs € 11,35 
‘De Stede Nieupoort 5’ (224 pag.) 

 
bouwgeschiedenis Stadhuis Nieuwpoort; genea-logie 
echtpaar De Jonge en Becius; vervolg wandeling over 
Opperstok Sluis en Ammers; gezondheidszorg 
.Nieuwpoort en directe omgeving in 19e eeuw; 
Zilverfabriek  
Gebr. Baardwijk.  

 
Prijs € 12,50 

‘De Stede Nieupoort 7’ (308 pag.) 
 
Beschrijving vesting Nieuwpoort en militaire 
geschiedenis; genealogie geslachten Van der Stok en 
Van der Bas; Minkema en Zonen, fabriek 
zuivelwerktuigen en wasmachines. 
 
 

 
Prijs € 17,95 

‘Liesveldse Vertellingen’ 
 
Verhalen Oral History ; genealogie Den Burger; 
kaasdorp Gr.Ammers; middenstand Streefkerk; Van 
Kortleve naar Groeveldt anno 1958; Nieuwpoortse 
bierbrouwerijen vanaf ca. 1650; schilderij Pieter van 
der Stok e.a. 

 
Prijs € 20,50 / € 18,50 voor leden 

Jubileumuitgave (25 jr.bestaan HKN) 
 
Geheel gewijd aan onderwijs in Liesveld. 
 
 
 

 
 

Prijs € 6,50 
‘Van de Trappies tot de Zijde’ 

 
Middenstand in de jaren vijftig in Streefkerk. 
 

Prijs € 23,50 

‘Verleden Tijd’ 
 
Middenstand in 50er jaren in Groot-Ammers. 

 
Prijs € 20,50 

‘De schippersjongen van Nieuwpoort’ 
 
Heruitgave ter gelegenheid van de opvoering van het 
toneelstuk t.g.v. Nieuwpoort 730 jaar. 

 
Prijs 10,00 

‘De Hoge Heerlijkheid Langerak’ 
 

Ontstaan, bestuur (Van Boetzelaers), kerk, water;  
molens en de Hennepteelt. 
 

Prijs € 23,50 
‘Liesveldse Vertellingen’ 

 
Verhalen Oral History ; genealogie Den Burger; kaasdorp Gr.Ammers; middenstand Streefkerk; Van Kortleve 
naar Groeveldt anno 1958; Nieuwpoortse bierbrouwerijen vanaf ca. 1650; schilderij Pieter van der Stok e.a.                                                                             

Prijs € 20,50 / € 18,50 voor leden 
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Van de redactie 
 
 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Hierbij de BC van maart 2017. 
 
In het najaar van 2016 waren er weer veel activiteiten in en rond Het Stadhuis. Jaarlijks 
terugkerende activiteiten zoals de Open Monumentendag en de Kaarsjesavond stonden 
uiteraard weer op de agenda in Nieuwpoort en verderop in deze BC wordt hiervan verslag 
gedaan. 
 
In het kader van “Licht op de Linie” was er eenmalig een Historische Modeshow 
georganiseerd door de Stichting Groene Hart. Een leuke activiteit, waarbij we ons eeuwen 
terug in de tijd waanden. Prachtige kostuums, gedragen door bekende en minder bekende 
mensen uit het heden én verleden.  
 
De schemerwandelingen werden verslagen door een wandelaar en zullen in ieder geval 
jaarlijks tot het jubileumjaar 2022 van de Oud Hollandse Waterlinie door de Historische 
Kring worden herhaald. Een leuk uitstapje voor jong en oud, dus houdt de agenda in de 
volgende BC in de gaten! 
 
Een aantal verhalen in deze BC hebben een link met de komende tentoonstelling (vanaf 1 
april 2017) “Gezondheidszorg en hulpverlening Liesveld”. Bestaande uit onder andere een 
tweetal verhalen over TBC, een stukje uit een oude krant over het kindje met de twee 
hoofden en de geschiedenis van tandarts Menthen, opgetekend door Cees Schep en Jos 
Hummelink.  
Ook is er een verhaal te lezen over de “Liesveldse Veren”, een geheel ander onderwerp, 
maar wel erg passend bij deze streek aan de Lek. 
 
Helaas is Margreet Budding in oktober overleden. Omdat ze de genealogie voor haar 
rekening nam binnen onze vereniging, is het op dit moment niet meer mogelijk om de 
rubriek “Allemaal familie”, waarin de stamboom van een familie uit de gemeente Liesveld 
werd beschreven, te publiceren. Mocht u interesse in genealogie hebben, of enige ervaring in 
het uitzoeken van stambomen (en wat tijd over hebben) neemt u dan alstublieft contact op 
met de HKN! 
 
Naast bovenstaande, zijn natuurlijk ook de vaste rubrieken te lezen in dit nummer van BC. 
Vanaf deze plek wil ik iedereen hartelijk danken die op de achtergrond informatie en foto’s 
aanlevert voor BC, en met name Hans Keukelaar. 
Ik ben er trots op dat we met elkaar weer een BC hebben gemaakt om eens lekker voor te 
gaan zitten. Ik wens u veel leesplezier! 
 
Carin den Toom 
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Van het bestuur 
 
 
Zaterdag 1 april starten we met het museumseizoen 2017. De eerste tentoonstelling van dit jaar gaat over de 
gezondheidszorg; Gezondheidszorg en hulpverlening Liesveld. De tentoonstellingscommissie is al weken bezig 
met de inrichting van de tentoonstelling. Er is flink wat materiaal beschikbaar. En steeds komt er nog bij, heel 
leuk om te zien. Diverse attributen had ik nog nooit gezien. Maar dat zegt natuurlijk meer over mij. Ik hoop, dat 
u de gelegenheid vindt om de tentoonstelling te bezoeken. Het wordt zeker de moeite waard. 
Dr. Kentie is jarenlang arts geweest in Nieuwpoort en is bekend bij veel inwoners. Hij is bereid gevonden de 
opening van de tentoonstelling op zich te nemen. 
 
De tweede tentoonstelling dit jaar zal gaan over speelgoed uit vroeger jaren. Dit roept alleen al bij het 
verzamelen door de tentoonstellingscommissie veel herinneringen op. Er is nog heel wat bewaard bij iedereen. 
Overigens, als u nog iets op zolder heeft en u wilt dat beschikbaar stellen, wij ontvangen het graag.  
 
Voordat we het publiek weer binnenlaten in het museum zorgen we elk jaar met een aantal mensen voor een 
‘grote schoonmaak’. Dat is heel gezellig en veel handen maken licht werk. Maar we hebben behoefte aan 
nieuwe vrijwilligers die ons hierbij kunnen helpen. Denkt u er eens over na en laat ons weten of u mee komt 
doen.  
Een korte terugblik op de laatste maanden van het vorige seizoen: 
 
Op 18 oktober 2016 hebben wij afscheid  moeten nemen van Margreet Budding. Haar onverwachte overlijden 
heeft ons geschokt. Zo veel jaren was zij elke week aanwezig op het museum. De genealogie was haar grote 
hobby en veel mensen konden bij haar terecht voor informatie. Ook het archief van de rouw- trouw- en 
geboortekaarten is dankzij Margreet een waardige verzameling voor ons museum. Teus den Besten is bereid 
gevonden deze verzameling voort te zetten. 
 
De middenstand van het oude Liesveld kwam terug in de oude winkeltjes die waren ingericht in het museum 
ter gelegenheid van de tweede tentoonstelling vanaf juli 2016. Ook was er veel fotomateriaal beschikbaar. Het 
geheel resulteerde in een grote belangstelling. Heel leuk en een opsteker voor de tentoonstellingscommissie.  
In de maanden september en oktober gonst het de afgelopen jaren in het museum van de activiteiten. 
De stichting Groene Hart organiseerde op 1 september een historische modeshow in ons museum. Zelfs de 
burgemeester en enkele wethouders waren in historische kleding gestoken. Burgemeester v.d. Borg stal de 
show met zijn kleding als Willem van Oranje.  
Op 10 september was het Open Monumentendag. Dit jaar hebben de drie Historische Verenigingen in 
Molenwaard gezamenlijk een monumentenroute aangeboden aan iedereen in Molenwaard. De route was 
opgenomen in een brochure, die op veel plaatsen verkrijgbaar was. Voor deze brochure hebben wij financiële 
ondersteuning gekregen van de gemeente Molenwaard. Er was veel belangstelling voor de monumentenroute. 
Het evenement Licht op de Linie (Oud-Hollandse waterlinie) mocht ook op veel belangstelling rekenen. Vooral 
de kroonluchters, gemaakt door kinderen uit Nieuwpoort en Langerak, waren een succes. Het aanlichten van 
diverse gebouwen proberen wij tot een terugkerend evenement te maken. 
Voor de kinderen waren er weer de klassendagen op de vrijdag voor OMD en de bezoeken van schoolklassen 
aan het museum. Steeds meer kinderen vinden zo de weg naar het museum en de geschiedenis van hun 
voorouders. 
Aan het eind van het jaar met de kaarsjesavond op 14 december  (en op 10 en 17 december) was er een speciale 
tentoonstelling over kersthandwerken. Veel mooie handwerken werden ingeleverd door bewoners. Ook waren 
er twee verzamelingen Hutschenreuther kerstklokken te zien. Prachtige exemplaren. Ik hoop, dat u bent wezen 
kijken. Dan heeft u ook de prachtige gebouwversiering van Melissa Sterrenburg niet gemist. Zie het artikeltje in 
deze BC.  
Tenslotte wil ik graag mijn complimenten geven aan Carin Den Toom die de moeilijke taak van redacteur van 
By Clockgeluy vorig jaar heeft overgenomen van Simon Ooms. Het is veel werk, maar het resultaat is er naar. 
Chapeau. 
 
Tot ziens in het museum,  Joke van Leeuwen 



By Clockgeluy   

 

 

 
RedactieByClockgeluy@outlook.com 4            19e jaargang, maart 2017 

Tuberculose  
 
Schoonhovensche Courant 17 juni 1915: 
 
Voor rekening der vereniging ‘Het Groene Kruis’ gevestigd te Langerak-Nieuwpoort, heeft het 
bestuur bij inschrijving onder de in beide gemeenten gevestigde timmerlieden, leden der 
vereniging, aanbesteed: het maken van een draaibare ligtent. 
 
Drie inschrijvingsbiljetten kwamen in en wel van M. Versluis te Langerak voor Fl. 182,00,  
T. Voormolen alhier van Fl. 180,00 en J. Baron alhier van Fl. 155,00. Aan laatstgenoemde is het 
werk opgedragen. 
 
Bovenstaand bericht in de Schoonhovensche Courant was voor mij aanleiding om wat 
meer op te zoeken over de ligtenten en waarvoor zij dienden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuberculose, Synoniemen: tbc; tering. 
Infectieziekte waarbij tuberkels (knobbeltjes, in het bijzonder longknobbels) worden 
gevormd. De verwekker van tuberculose is de tuberkelbacil. De besmetting vindt plaats 
via aanhoesten, maar het kan ook via melk van tuberculeus vee.  De verschijnselen 
kunnen soms pas lange tijd na de besmetting optreden. 
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Rond de vorige eeuwwisseling was tuberculose (tbc) de gevaarlijkste volksziekte. Bij één 
op de tien sterfgevallen was de 'tering' -zoals de ziekte toen meestal nog heette - de 
oorzaak. De ziekte werd ook wel ‘de vliegende tering’ genoemd vanwege de snelle dood 
als de natuurlijke afweer voor de ziekte ontbrak. In 1882 toonde Robert Koch aan dat de 
bacterie Mycobacterium Tuberculosis de verwekker was van deze infectieziekte. 
De eerste klachten van tbc doen zich voor in de longen. De ziekte kan zich via het bloed 
verspreiden om uiteindelijk ook in darmen, botten en hersenen voor problemen te 
zorgen. Het zou toen nog meer dan zestig jaar duren voor de eerste effectieve 
medicijnen tegen tbc konden worden ontwikkeld. Wel had men ontdekt dat je de ziekte 
effectief kon aanpakken als de weerstand van de patiënt werd vergroot door goede 
verzorging, voldoende rust en veel frisse lucht. Het feit dat met name de slechte 
hygiënische omstandigheden een belangrijke oorzaak van tbc waren, maakte dat alom 
in Nederland verenigingen werden opgericht om goede voorlichting te geven en de 
bestrijding van de ziekte te organiseren. De Nederlandse Centrale Vereniging tot 
bestrijding der Tuberculose streefde een systeem na van huisbezoeksters die de 
omstandigheden thuis onderzochten, adviezen gaven en de patiënten eventueel (lieten) 
verzorgen. De vereniging bevorderde onder andere het gebruik van lighallen om de 
patiënten thuis beter te kunnen behandelen. 
Sinds de jaren negentig hoort de tuberculosebestrijding in Nederland tot de taken van 
de regionale GGD's. Af en toe vinden er plaatselijk nog uitbraken plaats van de ziekte 
die inmiddels met medicijnen goed te genezen is. Wereldwijd hoort tbc samen met aids 
en malaria tot de drie gevaarlijkste infectieziekten. Naar schatting sterven er jaarlijks 
twee tot drie miljoen mensen aan tbc volgens de Wereldgezondheidsorganisatie.  
In deel 5 van De Stede Nieuwpoort is in 1995 door Dr. G. den Hartog een artikel 
geschreven over de gezondheidszorg in Nieuwpoort en directe omgeving. Hierin 
komen naast t.b.c. ook ziekten als Rchitis (‘Engelse Ziekte’) , Cholera, Hondsdolheid, 
Pokken en Typhus voor.  
Dat deze ziekten van grote invloed waren op de levensverwachting in die dagen mag 
duidelijk zijn: in het artikel vermeld Dr. Den Hartog dat de levensduur voor mannen 
van 1870-1879 gemiddeld 38,4 jaar was en voor vrouwen 40,7 jaar. Tussen 2010 en 2016 
is de gemiddelde levensverwachting  meer dan verdubbeld: naar 79,5 jaar voor jongetjes 
en 83 jaar voor meisjes (bron www.cbs.nl)  
In het artikel is te lezen hoeveel inwoners jaarlijks het leven lieten; dit wordt met 
getallen en cijfers onderbouwd. De erbarmelijke toestand van de woningen in 
Nieuwpoort en omgeving was een bron van zorg en oorzaak van vele infectieziekten.  
Door inzicht en medische ontwikkelingen, maatregelen van de overheid en de lokale 
bestuurders of artsen werden deze ziekten bestreden. Als we met de ogen en de kennis 
van nu kijken hoe de ziekten bestreden werden, slaat de schrik ons om het hart. Neemt 
u maar eens een kijkje op de tentoonstelling Gezondheidszorg en hulpverlening die 
vanaf 1 april a.s. te zien is in Museum Het Stadhuis. De tentoonstelling wordt op die 
dag geopend door Dr. C.M. Kentie. 
 
Matzy van Harten 

http://www.cbs.nl/
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H Tuberculose in Liesveld 
 
Aanleiding voor dit verhaal vormt de trommel met zo’n 40 brieven, die de Historische Kring Nieuwpoort 
ontving uit handen van de heer A. Voormolen uit Schoonhoven/Bergambacht. 
Trijntje Voormolen bewaarde haar brieven en ansichtkaarten in deze trommel. Zij ontving deze tijdens haar 
verblijf in sanatorium Sonnevanck te Harderwijk. 

 
In Nieuwpoort was het Trijntje Voormolen, dochter 
van Teunis en Adriana Jacoba de Kovel, die door 
tuberculose werd getroffen.  
Zij werd op 3 juni 1906 te Nieuwpoort geboren. 
Toen zij 10 jaar oud was, had zij 6 broers en 4 
zussen. Haar vader overleed toen zij 16 jaar oud 
was. Haar moeder moest nu voor een gezin van 11 
kinderen zorgen en zette daarnaast de houthandel, 
timmer-winkel(fabriek) voort.  
 
In de herfst van 1926 werd bij Trijntje T.B.C. 

geconstateerd. Ze kuurde aanvankelijk thuis op haar slaapkamertje. Maar in plaats van beter te 
worden, bleef ze ziek en de huisarts adviseerde om haar te laten opnemen in het sanatorium 
Sonnevanck in Harderwijk. Waarschijnlijk werd Trijntje op 15 maart 1927 in Sonnevanck 
opgenomen. Slechts twee keer in de week, op dinsdag en vrijdag, mocht ze bezoek ontvangen. 
Gelukkig is daar één van de mede patiënten Cor, die ook afkomstig uit Nieuwpoort is. De 
achternaam van Cor(rie) is niet bekend. Met haar sluit ze al snel vriendschap en Cor troost haar op 
de momenten van heimwee. Trijntje ontving tijdens haar verblijf in Sonnevanck veel brieven, 
onderstaand een greep uit de vele briefwisselingen. 
 
Brief aan Coosje (moeder van Trijntje) van Cor, 17-3-1927.  
Ze moet eerst een paar dagen goed uitrusten na de vermoeiende 
reis naar Harderwijk voor de dokter iets kan zeggen over haar 
toestand. Tijdens het rustuur die middag heeft ze wat geslapen en 
dat heeft haar beslist goed gedaan. Ze vroeg mij of ik wilde 
schrijven, of je een zeepdoosje voor haar op wil sturen, dat hoeft 
echter niet, want die kun je hier ook kopen. Er komt hier elke week 
een kapper, schoenmaker en boekhandelaar, dus dat is nogal 
gemakkelijk. Als je maar geld hebt, kun je wel kopen. Weet u dat 
de bezoekdagen op Dinsdag en Vrijdag zijn van 10 tot 12 uur en 
van 3 tot 5 uur. Dat weet u dan vast. Jammer dat de reis zoo ver 
is en zoo duur. Wees maar niet bezorgt over Trijn. Ik zal haar zoo 
veel bijstaan als ik kan. 
 
Uit de enkele brief, die zij zelf schreef, krijgen we een goed 
beeld van hoe het voor haar was om zover van huis in een 
sanatorium te moeten verblijven: 
“Het is wel fijn als je zo’n hoop post krijgt, want je zit te kijken of 
er niets bij is als de zuster komt  met de brieven, maar ik heb niet 
te klagen hoor. O, moeder ik had het dinsdag toch weer zo dat ik 
naar huis verlangde. O, moeder ik keek weer naar de ingelijste 
foto waar we allemaal op staan. Ik kon mij niet goed houden. Ik Trijntje Voormolen, ongeveer 18 

jaar oud. 
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hoop dat ik met mijn verjaardag weer thuis ben. Het is toch zo erg zo ver ziek te liggen. Maar och als ik dan nog 
maar beter naar huis mag komen.  
Met mij gaat het nogal de temperatuur blijft tussen de 38 en 38.4. Ik hoestte nogal en daar krijg ik ’s nachts 
druppels voor. Ik wou dat ik de hoestpoeders van dokter Hildebrand had, want die helpen wel. Als jullie komen 
dan moet je nog een doosje meebrengen waar ik wat in kan doen. Ik zal wel afwachten wanneer er één komt.” .  
 
3e brief Aart Terlouw 25 maart 1927 
 “Waarde vriendinnen”(.....) Uit Uw schrijven bemerk ik zoo dat het nogal gaat. Nou als je vast maar kunt 
merken dat je vooruit gaat, dan rommelt het wel weer vanzelf. Jullie moeten maar goed bikken hoor en niet te 
weinig slapen. (.......). en je moeder is Dinsdag nog bij ons geweest. Ze zei me dat ze ook een brief van jullie 
ontvangen had en ze bedankte mij dat ik jullie geschreven had, dat vond ze aardig. Ze was erg bedroefd over je 
Trijntje. Ze zei dat ze d’r den eenen tijd makkelijker overheen kon als de anderen tijd. Nu ik kan me dat best 
indenken, wat het voor een moeder is wanneer zoo iets plaats vindt en dan zoover van huis. Gelukkig voor je 
Trijntje dat je, je moeder nog heb, want ik begrijp heel goed zoals jullie al je vader moeten missen, dat het hard 
valt. Doch Trijntje om je moeder te moeten wegbrengen is nog veel zwaarder, de moeder is toch het hart van het 
gezin. Wanneer je iets heeft dat je voor niemand wil weten, dan wil je dat toch aan je moeder meedelen. Daar je 
zelf voelt dat zij het dichts nabij is. Nu Trijntje verder kan ik je nog schrijven, dat je moeder vandaag nog bij 
ons is geweest. Ze had eenige stukken tand uit laten trekken. Ze is ongelukkig geweest met d’r gebit hè. Uw 
beider vriend Aart  
 
Als reactie op deze brieven van Aart schrijft Cor: 
Wat schrijft Aart toch een mooie brieven Jans. Je kan er den Heere niet genoeg voor danken, dat je hem tot man 
krijgt. Dat is echt gelukkig, want zoo iemand vind je tegenwoordig niet veel meer. Wij kregen zijn brief 
gisteren. 

 
Een gezellige tienerbrief krijgt ze van Fred Rijken: 
Beste Trijn, Zooals ik beloofd heb te schrijven, begin ik nu. Ik heb gisteren gelachen. We kwamen uit school 
tenminste mijn vriendinnetje Annie en ik. Toen we zoowat een 10 minuten van huis waren, zagen we een 
juffrouw met een kind van vijf jaar. Dat kind der broek werd opgehaald. Dus zagen we niets anders dan een 
kind met korte kousen, die even over haar knie kwam, met bloote dijbeenen. Dat is wel netjes midden op straat 
vind je niet? Alle menschen keken natuurlijk. Ik begon te barsten van het lachen en de juffrouw keek 
verontwaardigd rond, wie toch zo brutaal stond te lachen. Ze draaide zich om en ontdekte ons en zei met een 
gezicht of ze ons wou opeten. “Lachen jullie daar zo om”.  Wij liepen door terwijl zij nog de bandjes van die 
broek was vastmaken. Maar wij zeiden niets. Maar wat nog het ergste was, zij liet het kind naar huis gaan en 
kwam ons achterna. Want ik keek om en ze had een groote puist naast haar neus. Ik kon maar niet ophouden te 
lachen en zag zoo rood als een kreeft. We dachten dat ze ons een klap om de ooren wou geven, maar dat 
gebeurde niet. Ze liep ons voorbij. En omkijken. Maar wij draaiden onze gezichten om en keken opzij. “Daar 
lachten wij niet eens om” : zei Annie Maar dat mensch zei: “Nee daar huil je zeker om. Het zal jou ook wel eens 
gebeurd zijn hoor!” En ze bleef maar door ratelen. Ze knoopte de honderd duizend aan elkaar Zulke nufjes zei 
ze minachtend. Maar ging naar één van de huizen, waar ze met een dienstmeisje ons nog lang achterna keek. 
Dit is de geschiedenis van de broek.  
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Brief van haar zus Jansje  
 Liefe Zuster en Pleegzuster, (........) Geertje Slob van Goof Slob is vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht. Ze 
heeft blindendarmontsteking en doet niets dan braken. Dus dat is ook al weer erg. Zaterdagavond liep ze nog 
buiten en Dinsdag al in ’t ziekenhuis. Dan zie je al weer hoe dicht een mensch aan zijn ziekbed staat. (......) 
Maarsman heeft vanmorgen 5 postzegels voor je gehaald.  
Als ze op zijn zeg je het maar.  

 
 
 
M.van Merkerk zondagmiddag ongedateerd: 
(....) Wat prettig, dat Corrie bij je is.  Zoo’n bekend 
gezicht bij je, zoo eentje van ’t oude volkje zouden ze 
in de Nieuwpoort zeggen. We zouden wel erg graag de blozende, dikke Trijntje terug krijgen. Als de zon nu 
maar uit haar hoekje komt, want die moet ook meehelpen. Je ligt daar zeker wel erg rustig. En ze weten precies 
hoe ze met hun patiëntjes om moeten gaan. Heb je lieve zusters? En is de dokter een aardige man? Als die je 
knijpt, knijp je hem maar terug hoor, want dat komt niet te pas. Heb je daar ook bloemen bij je staan? Daar 
hield je immers zoo van. Zeg Trijntje het is goed dat je vanmorgen niet bij ons was, anders had je misschien 
weer aan ’t lachen gegaan. Moeder heeft, moet je weten, een nieuwe hoed gekocht. Teun was mee gegaan om uit 
te kiezen. Ze wilde er ééntje hebben voor de zeumer en de winter. Zuinig niet? Maar Teun zei: “Ja, moeder, 
maar dat doe je toch niet”. Dus heeft ze er één voor de zomer gekocht. Nu zijn we vanmorgen aan ’t passen 
gegaan. Moeders ouwe zwarte hoed stond ons zoo prachtig en we wilden allemaal zoo graag weten hoe die in 
elkaar zat. En moeër riep al maar : “maak nou niet stuk. t Is nog zoo’n warme voor de winter.” ’t Was gewoon 
een film . Die Teun kan ook echt gekken. Nu meid, droevig nieuws vertel ik niet, daar knap je niet van op, maar 
daar knap je van af. Ontvang nu  heel veel groeten ook van thuis en een stevige poot”. Daaag. (....) 
 
 
Mejuffrouw Boer 
schrijft op 7 april 1927: 
Wel Trijntje en Cor mijn 
hartelijke dank voor je 
mooie ansicht. Wat ziet het 
er daar mooi uit met al die 
bomen. Het is te hopen dat 
het mooi weer wordt dan 
kunnen jullie meer van de 
zon genieten, dat is zoo 
goed voor jullie. Ik heb van 
Jansje vernomen dat het 
Bosch erg mooi is om te 
wandelen en dat ieder er 
vriendelijk is, dat is veel 
waard voor u beide. Het is 
nu ruim drie weken dat je 
er bent. Het gaat nooit zoo hard. Ik denk wat dikwijls om je als ik ’s avonds naar boven ga. Hoe zou het met 
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Trijntje gaan? Ja, meisje je bent wel ver bij mij vandaan, maar alle dag denk ik om je hoor! Ik zelf denk aan de 
schoonmaak bij Both. Mijn brief is kort maar ik heb niet veel tijd omdat ik de heele dag weg ben, maar ik wilde 
je even een kort briefje sturen. 
 
11 april 1927  
Lieve Tante (....) Je moeder heeft dan haar tanden weer. De kleine Joop die roept wat keeren “tante” en dan zegt 
ze: “Tante is ziek”.(....) Dirk is verleden week dokter Roelink wezen betalen. Het was maar twintig gulden. Wij 
vonden het niet veel en thuis ook niet. Hij was erg vriendelijk en belangstellend naar je en vroeg of wij beslist 
de groeten wilde doen. Hij vond je een goed meisje, maar erg zenuwachtig en verlegen. Als ik morgen naar stad 
ga, zal ik voor klein zusje Koosje ook naar een manteltje kijken. Niet zoo duur, want ik koop liever van de 
winter een hoedje en manteltje bij elkaar. Dik krijgt een nieuwe pet.  
 
Brief vanuit Sonnevanck 12 april 1927 
Lieve Jans, (....) Gisteren was er het dikke meisje jarig, die naast mij ligt. ’s Morgens had ik al vroeg haar stoel 
versierd met dennengroen. Echt leuk. Ja Jans daar vermaken wij ons eigen hier mee. We hebben ’s avonds 
psalmen en gezangen liggen zingen. We zijn hier allen zoo eendrachtelijk. Nooit hebben wij een woord met 
elkaar. Een heel verschil met vroeger toen ik nog in Nieuwpoort was. Dat moest ze zelf ook wel bekennen, dat je 
soms menschen had die je stijf voorbij liepen. ........ Ik wandel nu 2x een half uur, fijn hoor.......Ik ben benieuwd 
naar Trijntjes onderzoek. We zullen maar hopen dat ze vooruit gegaan is. Wat zou dat heerlijk zijn. Trijntje 
krijgt een hoop post....... 
Ontvang nu de hartelijke groeten van uw lieve zus en van uw pleegzus en 100 000 000 dikke kussen. Van 
Trijntje en Cor. 
 
Brief van zus Jansje: 
(....) Ik hoop dat je maar geen verhooging van ’t bezoek gekregen hebt. Pas op hoor dat je erg kalm blijft. Want 
anders kunnen we niet zooveel komen als je er een verhooging van krijgt. (....) Van je zuster Jansje.  
 
Brief van Cor 13 april 1927 aan Jaan:  
Beste Jaan, Dirk en kinderen. (....) Met Trijntje gaat het nogal. Gisteren zat ze een beetje in de put. (....) 
Trijntje kan misschien ook nog gemakkelijk beteren. Je hebt het nog zoo vaak, dat menschen zoo erg ziek zijn en 
nog beter worden. Ik denk zoo dikwijls aan Joan den Hoed, dat zal je nog wel weten, hoe slecht heeft die wel niet 
gelegen. Daar kunnen wij niets van zeggen. Wij hebben met Paschen een muziek avondje. Ik kan m’n eigen niet 
indenken dat het Paschen wordt. Trijntje krijgt zoo net Groot Rotterdam. Zij moet 4 cent port betalen, omdat 
er een postzegel van 2 cent op zit en er moet er een van 4 cent op. Wil je dat zeggen in Nieuwpoort. Jaan daag 
tot ziens. 
 
22 april 1927 vertrek uit Harderwijk terug naar Nieuwpoort 
Omdat er geen verbetering in haar gezondheidstoestand kwam, maar ze steeds verder achteruit 
ging, besloten de artsen dat het beter voor haar was om weer terug naar huis te keren. Op 22 april is 
het zover dat ze deze voor haar zeer vermoeiende reis, terug naar haar ouderlijke woning in 
Nieuwpoort onderneemt. 
 
29 april 1927 Sonnevanck  
Lieve Trijntje, Het is nu alweer een week geleden, dat je van ons wegging. hoe gaat het met je. Heb je nog hooge 
temperatuur, of is het al weer aan ’t dalen? Vind je het nu niet heerlijk, dat je weer thuis bent, want wij 
kunnen toch nooit vergoeden wat een thuis voor je is. ‘k Kan me voorstellen, dat je liever genezen naar huis 
gegaan was, maar daar kunnen wij menschen niets aan doen. Lieve Trijntje je hoeft mij niet terug te schrijven, 
want dat is zoo vermoeiend voor je. Ik hoor het wel van Cor hoe het met je gaat. Het beste toegewenscht van je 
toegenegen zuster G.Hoeve.  
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15 mei 1927 Sonnevanck Lieve Trijntje 
 Je zult wel denken Cor vergeet me, maar 
dat is niet zoo hoor. Je bent geen moment 
uit mijn gedachten. Het is echt stil voor 
mij dat je weg bent. Ik ben nu naar 
paviljoen 2 verhuisd, dat vind ik zoo 
naar.  Ik gevoel me zoo alleen en zoo 
vreemd.  Ik ga iedere keer in het 
hoofdgebouw eten, want van de eetzaal is 
de vloer stuk. Nu trijntje ik ga eindigen, 
hopende dat ik nog eens mondeling met 
je mag spreken. Ontvang nu vele 
vriendelijke groeten van uw nooit 
vergetende vriendin Cor. P.s. Mijn 
hartelijke dank voor het flesje eau de 
cologne. Ja we vergeten je niet. De 
groeten van de zuster en de dames daag.  
 
Eenmaal thuis gaat Trijntjes  
gezondheid steeds verder achteruit. 
Op de Hoofdstraat (nu Hoogstraat) 
wordt zelfs stro gelegd zodat ze op 
haar sterfbed geen last heeft van het 
lawaai van de langs ratelende boeren 
wagens. Ze is op 19 mei 1927 
overleden. 

 
Bewerking: Hans Keukelaar 
 
 
 
Rabobank Clubkascampagne 
 

Leden van de Rabobank Alblasserwaard – Vijfheerenlanden hebben 
inspraak op de verdeling van een deel van de winst van de bank. Van 
28 maart t/m 11 april kunnen zij hun stem uitbrengen op een aantal 
clubs uit de regio tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.  
 
De Historische Kring Nieuwpoort doet mee! Door online te stemmen 
bepaalt u hoe hoog de bijdrage is die wij ontvangen.  
Bent u nog géén lid, dan kunt u als bestaande klant, tot 28 februari lid 

worden en kunt u in de week van 28 maart t/m 11 april nog meestemmen! 
 
De Historische Kring Nieuwpoort wil misschien de prent ‘Langerack gezicht vanaf de Lek’ 
aanschaffen. Deze prent is gemaakt door Dirk van der Burg (1721-1773). 
 
De uitslag van de Clubkascampagne wordt bekend gemaakt tijdens een speciaal evenement 
voor verenigingen en stichtingen op 20 april. STEM OOK OP ONZE VERENIGING! 
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Wat: Canon van Nederland 

Waar: Openluchtmuseum Arnhem, Hoeferlaan 4,  

6816 SG Arnhem, T: 026-3576111,  

E: info@openluchtmuseum.nl ,  

W: www.openluchtmuseum.nl 

 

 

 

H 
 
 
 
 
 
In deze rubriek geven we u tips van uitjes met een historisch karakter in Nederland. 
 

 
 
Wat is er te zien: 
Naast het bekende deel van het openlucht museum met de historische gebouwen, wordt 
er op dit moment in het entreegebouw hard gewerkt aan de voorbereidingen van een 
spectaculaire tentoonstelling die in de zomer van 2017 wordt geopend.  
De canon van Nederland bestaat uit 50 thema’s (vensters) over de geschiedenis van 
Nederland. Dit wordt (digitaal) getoond d.m.v. filmpjes, games en voorwerpen. 
 
 

In de afgelopen jaren werden er al 
presentaties geopend over 
de Watersnood, de Energie uit 
Nederlandse bodem (canonvenster 
'Gasbel'), Verzet 
tegen Kinderarbeid, Slavernij, 
de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie, Eerste 
Wereldoorlog en de Statenbijbel.  
 
Alle zintuigen worden geprikkeld 
en het heden wordt met het 
verleden verbonden.  
 

Carin den Toom 

mailto:info@openluchtmuseum.nl
http://www.openluchtmuseum.nl/ontdek-het-museum/museale-gebouwen/noorse-watersnoodwoning-raamsdonksveer-nb/
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Liesveldse veren 
 
De Alblasserwaard was eeuwenlang een geïsoleerd gebied. Indien men de 
Alblasserwaard wilde bezoeken of verlaten moest men gebruik maken van een veer. Er 
werd onderscheid gemaakt tussen voetveren en pontveren. Voetveren zetten alleen 
voetgangers met eventuele lichte bagage over in een roeiboot. Pontveren zetten naast 
voetgangers ook paardenwagens, vee en later ook auto’s, rijwielen, motor en 
bromfietsen over. Langs de Lek van Vianen tot Kinderdijk had men ongeveer vijftien 
veren. Meer dan de helft van deze veren zijn in de loop van de vorige eeuw opgeheven 
omdat ze onrendabel waren.  
 
Zo waren er tussen Schoonhoven en Vianen zes à zeven veren, waarvan de laatste, het 
Tienhovense veer, op 31 december 1965 de laatste overtocht maakte. Inmiddels vaart 
tijdens de zomermaanden een veerboot tussen Ameide en Jaarsveld, vooral om het 
toerisme te bevorderen.  
 
Veel van deze veren zijn reeds in de Middeleeuwen ontstaan. De landheer verpachtte 
het veer om voornamelijk de handel te bevorderen. De ene helft van het veer werd 
verpacht door de landheer van de ene oever en de andere helft door de landheer van de 
andere oever. Soms gebeurde het, dat twee veren langs elkaar voeren. Uit mijn jeugd 
herinner ik mij, dat de verbinding tussen Ammerstol en Streefkerk bestond uit twee 
langs elkaar heen varende veerboten; met de Ammerstolse veerman Kees Blanken en de 
Streefkerkse veerman Kees Ooms. Hierover later meer.  
Bij de grondwet van 1798 werden de heerlijke rechten w.o. het veerrecht afgeschaft. Al 
deze rechten gingen naar de staat. In 1811 werd bij keizerlijk decreet bepaald, dat het 
oprichten van een nieuwe veerdienst voortaan kon met een concessie van de overheid. 
In 1814 werden de veerrechten door koning Willem I weer teruggegeven aan de 
oorspronkelijk eigenaren. De Verenwet van 1921 legde een wettelijke basis in het dichte 
woud van plaatselijk regels en wetten betreffende de veerdiensten. De wet bestaat uit 15 
artikelen. Het eerste artikel luidt: ”Tot het ondernemen van een overzetveer wordt 
geene voorafgaande vergunning of bekrachtiging van tarieven gevorderd. Verder 
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bepaald deze wet, dat de Provinciale Staten een belangrijke taak hebben in het toezicht 
op de veren: de deugdelijkheid van de veerboten e.d, alsmede de vaartijden en het 
vaststellen van tarieven.  
 
Het is mijn bedoeling een korte beschrijving te geven van de huidige en verdwenen 
overzetveren van de voormalige gemeente Liesveld. Een paar jaar geleden las ik een 
artikel over het Liesveldse veer tijdens de tachtigjarige oorlog. Mijn eerste ingeving was: 
”Zou bij het slot Liesveld een veer zijn geweest?” Het bleek, dat men het huidige 
Schoonhovense veer daarmee bedoelde. Al reeds in de dertiende eeuw werden er op de 
plaats van het huidige Schoonhovense veer mensen overgezet. In de zestiende en 
zeventiende eeuw werd dit veer geëxploiteerd deels door de Staten van Holland, deels 
door de Baron van Liesveld. De opbrengst, het onderhoud van het veer en de lonen van 
de veermannen werd door de beide eigenaren gedeeld. In 1777 koopt  Schoonhoven de 
helft van het veerrecht van de Staten van Holland en in 1896 de andere helft uit ’s Rijks 
domeinen. De gemeente Schoonhoven was geheel eigenaar van het veer. In 1925 werd 
een apart veerbedrijf gesticht, welke in 2002 een zelfstandige BV werd. Het veerbedrijf 
bestond in het begin van de 20e eeuw uit een roeiboot, waarmee men personen overzette 
en een houten gierpont, waar men paarden en wagens overzette. In 1910 werd de 
houten gierpont vervangen door een ijzeren trekpont, die door twee veerlieden van de 
ene naar de andere oever werd getrokken. In 1912 kostte de overtocht met de roeiboot 
drie centen. Maakte men gebruik van de pont, dan betaalde men vijftien cent, waarbij in 
de prijs was inbegrepen het vervoer van een los rund of paard. Door de steeds drukker 
wordende scheepvaart op de Lek werden de wachttijden steeds langer. Men besloot in 
1912 een motorboot aan te schaffen om de pont te trekken. De roeiboten bleven varen 
om passagiers over te zetten. In 1928 werd de eerste motorpont aangeschaft. Hij werd 
geleid door twee kabels. Door zijn felle gele kleur werd hij “de kanarie” genoemd. In 
1959 werd de kanarie vervangen door een grotere pont, ook een kabelpont. In 1970 
kwam er een grotere vrij varende pont en in 2006 de pont “Stad Schoonhoven”.  Thans 
varen tijdens de drukke uren twee ponten tegelijk.  
Naast het Schoonhovense veer is er nog een pontveer, binnen het gebied van de 
voormalig gemeente Liesveld: het Bergstoepse veer. Ook dit veer is al eeuwen oud. Dit 
veerrecht was in bezit van de Heren van Bergambacht en van de familie De Mey, die het 
ambachtsheerlijkheid van Streefkerk bezat. In 1912 werd het veerrecht door de 
gemeente Bergambacht gekocht van de Baron van Hardenbroek, Heer van Bergambacht 
en voor vier jaar verpacht. Reeds in 1523 wordt melding gedaan, dat mensen bij 
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Bergstoep tegen betaling overgezet konden worden. Men had aanvankelijk twee langs 
elkaar heen varende roeiboten. De Streefkerkse veerman roeide mensen naar 
Bergambacht en er werden geen mensen op de terugweg meegenomen; hetzelfde gold 
voor de Bergambachtse veerman, die mensen afzette aan de Streefkerkse kanten, maar 
geen mensen op de terugweg meenam. Eind 18e eeuw is men met één roeiboot vanaf de 
Bergambachtse kant gaan varen. In 1851 maakte het bestuur van de Hollandse 
Maatschappij voor de Landbouw afdeling Gouda zich sterk voor een pontveer te 
Bergstoep. In 1863 werd door twee Bergambachtse zakenlieden een concessie 
aangevraagd om een pont te laten varen. Dit leverde nogal wat protesten op van 
Ammerstolse drijfnetvissers tegen het leggen van een reep over de rivier. In 1866 werd 
in verband met de heersende veepest (er mocht geen vee vervoerd worden) de aanvraag 
op de lange baan geschoven. In 1868 werd de concessie verleend en werd de “NV 
Bergstoepse pontveer “ met o.a. aandelen van de landheer van Bergambacht en 
Streefkerk opgericht. In juni 1869 kwam er een pontveer; een klein pontje waarmee vee, 
paarden en wagens overgezet konden worden. De roeiboot bleef varen om personen 
over te zetten. Men sprak van het grote veer (pontveer) en het kleine veer (roeiboot). In 
1883 hield de pachter van het kleine veer, Jan Bode, er mee op. Jan de Wachter, pachter 
van het grote veer, pachtte naast het grote veer ook het kleine veer. Hij kreeg het nu zo 
druk, dat hij een knecht in dienst nam. Van lieverlee vervoerde de pont naast 
paardenwagens en vee, ook personen. Omstreeks 1900 geschiedde al het vervoer met de 
pont. In 1906 werd Dirk Ooms de pachter van het veer. Op aandringen van de gemeente 
Bergambacht werd de pont in 1912  door een betere vervangen. In 1927 werd door Dirk 
Ooms, de pachter van het veer, een motorboot aangeschaft om de pont te trekken. In 
1933 kwam er een geheel nieuwe en verbeterde motorboot en de 13tons veerpont werd 
vervangen door een pont met een laadvermogen van 22 ton. In 1959 kwam er een pont 
met een laadvermogen van 75 ton (deed voorheen dienst als gierpont te Rhenen). In 
1970 komt er een radar installatie, zodat men bij mist makkelijker over kon zetten. Op 26 
november 1974 wordt de veerpont Esmaralda in gebruik genomen. Laadvermogen 220 
ton; los varend. Een grote vooruitgang in deze streek. De Esmaralda had voorheen 
dienst gedaan als veerpont bij het Tielse veer.  
 
Naast beide pontveren was het ook mogelijk via een voetveer de andere kant van de Lek 
te bereiken. Al deze voetveren zijn opgeheven, daar ze niet rendabel waren.  Om te 
beginnen was er een voetveer tussen Streefkerk en de Hoekse Sluis (Opperduit, 
voormalige gemeente Lekkerkerk). Wanneer men begonnen is met dit veer is niet 



  By Clockgeluy-  

 

                                                                                                                                                                  . 
19e jaargang, maart 2017 15 RedactieByClockgeluy@outlook.com  

bekend wel dat dit veer op 1 mei 1963 is gestopt. De laatste veerman was Jos Liefhebber, 
die dit veer sinds 1930 bediend heeft. Naast veerman, was Jos Liefhebber fietsenmaker 
en waarschijnlijk heeft hij de werkzaamheden als fietsenmaker diverse malen per dag 
moeten onderbreken om mensen over te zetten. Hij nam dit veer over van zijn 
grootvader Cent Liefhebber, die tevens doodgraver was. Voorheen exploiteerde Kees 
Ouweneel dit veer. Toen deze ermee stopte, kwam er het verzoek van de eigenaar van 
het veerrrecht, de ambachtsheer van Streefkerk aan Cent Liefhebber, of deze het veer 
wilde voortzetten. Aldus is geschied. Aanvankelijk zette men met de roeiboot over, later 
werd de roeiboot met een motor voorzien en de laatste jaren werd met een motorboot 
overgezet.  
 

Het volgende voetveer is het voetveer tussen Ammerstol en Sluis (gemeente 
Streefkerk). Er waren twee veerlieden, de Ammerstolse veerman Kees Blanken en de 

Streefkerkse veerman Kees Ooms. 
Aanvankelijk werd er geroeid. 
Reeds voor de tweede 
wereldoorlog werd er een motor 
in de roeiboot geplaatst. Vaak 
voeren zij langs elkaar heen. Echte 
concurrentie was er niet en de 
opbrengst en de kosten werden 
gezamenlijk gedeeld. Omstreeks 
1950 schafte Kees Ooms een 
motorboot met een kajuit aan, 
zodat men droog kon zitten 
tijdens storm en regen. In 1952 
overleed Kees Blanken en Kees 
Ooms zette het veer alleen voort. 
Op 31 december 1964 maakte hij 
zijn laatste overtocht. De 
eeuwenlange oeververbinding 
tussen Groot-Ammers en 
Ammerstol was opgehouden te 
bestaan.  

Uit 1637 dateert een  huurakte waarin Pieter Magnus, heer van Ammers,  
’s-Heeraartsberg en Bergambacht het veer voor zes jaar verhuurde aan de gebroeders 
Cornelis en Arie de Ruyter. De naam Ooms was jarenlang aan de Streefkerkse kant van 
het veer verbonden. Het veer werd telkens voor een periode van zes jaar verpacht. De 
verpachter was de ontvanger der Registratie en Domeinen te Sliedrecht. In 1870 werd 
het veer verpacht aan Dirk Ooms (geen familie van Dirk Ooms van het Bergstoepse 
veer). Sinds enkele jaren vaart tussen Ammerstol en Groot-Ammers in de 
zomermaanden op zon- en feestdagen de veerboot “Af en Toe”, gerund door 
vrijwilligers.  

Huurakte voetveer Ammerstol / Groot-Ammers 
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Ook in Nieuwpoort kon men de Lek oversteken. Het oude, karakteristieke veerhuis, in 
1871/1872 gebouwd door de plaatselijke metselaar Gijsbert den Besten, herinnert 
hieraan. Het had de bestemming als wachtgebouw, agentschap voor beurtschippers en 
woning voor de veerman. Het veer is in 1812 gesticht en in de jaren 20 van de 20ste eeuw 
opgeheven. Ooit heb ik eens gelezen, dat tijdens warme zomermaanden op 
zondagmiddagen vele Schoonhovenaren een wandeling maakten naar Nieuwpoort en 
daar vaak een plaatselijk herberg bezochten; om de drukte te verwerken werd bij 
Nieuwpoort soms met twee roeiboten overgezet.  
Bij de Waal (Langerak) was het ook mogelijk de rivier te steken. In geen enkel archief is 
hier iets van te vinden. Mijn grootvader Arie de Vries uit Ammerstol, die in zijn 
werkzame leven enkele jaren dekknecht is geweest op een der rederijboten wist te 
vertellen, dat de aanlegger van de Lekboot op het Langerakse steiger ook mensen met 
een roeiboot overzette. Teus Korporaal bevestigt in zijn boek over de Langerakse 
middenstanders het verhaal van mijn grootvader: “Hendrik Schippers, aanlegger van de 
Lekboot, zette ook mensen over naar de andere kant van de Lek”.  
Om mijn verhaal over de Liesveldse veren compleet te maken wil ik nog vermelden, dat 
er nog een overzetveer was over de Ammerse boezem bij de Achterlandse molen. Om 
van Achterland naar Brandwijk te gaan moest men via het dorp Groot-Ammers reizen. 
De molenaar Jan Sterrenburg begon omstreeks 1890 een pontveer over de boezem, zodat 
de afstand tussen Achterland en Brandwijk verkleind werd. Na Jan Sterrenburg volgde 
zijn schoonzoon Gijs de Wildt hem op en hierna Klaas Ottevanger. Na het vertrek van 
Klaas Ottevanger werd het veer opgeheven. Later is dicht bij de Achterlandse molen een 
loopbrug over de Boezem gelegd, zodat Achterland en Brandwijk weer nauwer met 
elkaar verbonden werden.  
Aan het begin van de 20ste eeuw waren langs de Lek van Kinderdijk tot Vianen ongeveer 
vijftien veren. Veel van deze veren zijn in de 20ste eeuw opgeheven, in het bijzonder de 
voetveren. Er is nog een voetveer overgebleven varende tussen Lekkerkerk en Nieuw 
Lekkerland. Dit veer vaart het gehele jaar op beperkte tijden van maandag t/m zaterdag  
tot 19.00 uur. Aanvankelijk zou dit veer per 31 december 2015 opgeheven worden, maar 
blijft voorlopig nog een jaar varen en hopelijk nog langer. Verder vaart tijdens de 
zomermaanden het veer “Af en Toe” tussen Ammerstol en Groot-Ammers op zon- en 
feestdagen en het veer tussen Ameide en Jaarsveld gedurende de zomermaanden. De 
drie pontveren Kinderdijk/Krimpen aan de Lek, het Bergstoepse veer en het 
Schoonhovense veer vormen nog steeds een vaste verbinding tussen de Alblasserwaard 
en de Krimpenerwaard. 
 
Jan de Bruin 
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Maand september – Licht op de linie 
 
Historie herleeft in Nieuwpoort 
Het startsein van de activiteiten van Licht op de Linie in Nieuwpoort werd gegeven door een 
historische modeshow. Stichting Krimpen 950 gaf een boeiende lezing over het ontstaan van 
kleding en de bijbehorende technieken om het te maken. De enthousiaste vertelling werd 
ondersteund door allerlei plaatjes en natuurlijk door diverse personen die in historische kleding 
waren gestoken, waaronder het college van burgemeester en wethouders. Vooral de 
burgemeester zag er indrukwekkend uit als Willem van Oranje en voelde zich zichtbaar thuis in 
zijn kleding. 
 

 
Na de lezing volgde de modeshow met kleding tussen de 16e en 19e eeuw. Er waren veel 
modellen van de Stichting, maar ook modellen uit Nieuwpoort-Langerak. Rick van der Have 
was bijvoorbeeld Erasmus. Bij hem hoefde je daar niet naar te vragen. Hij was het gewoon. 
 
Het was een mooie avond en erg jammer dat er te weinig publiciteit aan was gegeven. Met name 
de informatie van Stichting Groene Hart kwam (te) laat beschikbaar. 
 
Het naaiatelier van Stichting Krimpen 950 is ontstaan in verband met het 950 jarig bestaan van 
Krimpen a/d Lek. De enthousiaste groep mensen hebben het naaien van historische kleding na 
dit jubileum voortgezet.  Als u op zoek bent naar historische kleding, dan is het zeker de moeite 
waard om met het naaiatelier contact op te nemen.  
 
Licht op de Linie, licht op Nieuwpoort 
In de weekenden van september 2016 werd in de tweelingsteden (Twin City) Nieuwpoort en 
Schoonhoven letterlijk en figuurlijk het licht op de Oude Holllandse Waterlinie gezet. In 2022 is 
het 350 jaar geleden dat in het Rampjaar deze militaire verdedigingslinie van water tussen 
Muiden en Woudrichem voor het eerst én succesvol in werking is gesteld. 
Tot aan die herdenking over zeven jaar, gaat Stichting Groene Hart ieder jaar in één of meerdere 
vestingsteden het Licht op de Linie zetten. 
 
Nieuwpoort en Schoonhoven zijn twee van de elf vestingsteden van de Oude Hollandse 
waterlinie en waren dus aan de beurt in 2016. 
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Het mag duidelijk zijn dat het vooral om 
Licht ging. Verschillende panden werden 
aangelicht, wat een bijzonder gezicht was. 
Natuurlijk stond het hart van Nieuwpoort 
op de Dam in een bijzonder lichttintje. Het 
Café De Dam was blauwachtig aangelicht, 
evenals de koepels van de kerk en Het 
Stadhuis. Natuurlijk was ook de voorkant 
van Het Stadhuis stralend aangelicht. Het 
geheel zorgde voor een romantische, 
feeërieke sfeer. De bomen op de wallen 
stonden er sprookjesachtig bij in een mooi 
groen licht.  
 
Tijdens de twee weken verlichting werd 
er op zaterdagavond 3 en 10 september 
een schemerwandeling georganiseerd. In 
gepaste kledij werd de eerste wandeling 
verzorgd door Hans Keukelaar. Bij het 
donker worden, werden er fakkels 
aangestoken. We liepen over de wallen en 
door Nieuwpoort, waarbij Hans ons 
vertelde over Nieuwpoort en de Oud 
Hollandse Waterlinie. Hij toonde ons 
plaatsen waar nu nog dingen terug te 
vinden zijn die daaraan herinneren, zoals 
het bankje op de wal bij het dalletje. 

 
De tweede wandeling werd verzorgd door Anja v/d Bosch. Uiteraard was ook Anja gestoken in 
historische kledij en ontbrak haar mand niet, waaruit zij foto’s, beschrijvingen en lampen 
toverde. Anja liep haar route net de andere kant op en vertelde vooral veel over Nieuwpoort. Zo 
werd ik op de hoogte gebracht van het oudste stukje muur van Nieuwpoort. Kwamen de 
verhalen naar boven over de Waterschuur en de gevolgen van de watersnoodramp in 1953. Het 
was erg leuk om de wandeling mee te maken, ook vanwege de interactie met de deelnemers en 
ik hoorde veel wat ik nog niet wist.  Als er weer dergelijke wandelingen worden georganiseerd, 
kan ik iedereen aanraden daar aan mee te doen. Zeker als het net zulk lekker weer is.  
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Na afloop van de wandeling kon er lekker nagepraat worden onder het genot van een drankje 
op het terras van “De Dam”.  
 
Op alle zaterdagen van september kon men tussen 12.00 en 17.00 uur met het voetveer “Af en 
Toe” van Ammerstol naar Nieuwpoort en Schoonhoven varen.  
 
Meer informatie is te vinden op www.ontdekdewaterlinie.nl. Lesmateriaal voor scholen is hier 
ook te downloaden. 
 
Adrie den Hartog 
 
Open Monumentendag, 10 september  
 

Dit jaar hebben de 3 Historische Verenigingen in Molenwaard 
gezamenlijk de Open Monumentendag georganiseerd. Thema 
van 2016 was “Iconen en Symbolen”. Bij Iconen kon men 
denken aan tekens, wapens, personen en monumenten. 
Door een bijdrage van de Gemeente Molenwaard was het 
mogelijk om een prachtige folder te maken waarin alle 
monumenten met naam en toenaam vermeld waren. De 
folder was bij alle monumenten gratis te verkrijgen en is ook 
aan de leden van de Historische Verenigingen gestuurd. De 
activiteiten die er in een aantal monumenten werden 
georganiseerd waren in de folder opgenomen. Een document 
dat het bewaren waard is en ook na de Open 
Monumentendag zijn dienst bewijst als u een route door 
Molenwaard langs de monumenten wilt maken. 
 
Matzy van Harten 
 
 

 
Rondje Nieuwpoort op Open Monumentendag 
Lekker gemaakt door de mooie folder van de samenwerkende Historische verenigingen uit de 
regio en de gemeente, gingen we op zaterdag 10 september 2016 op pad. We kwamen niet erg 
ver, omdat er op alleen de Hoogstraat al erg veel te zien was. 
 
We gingen uiteraard eerst bij Het Stadhuis naar binnen toe. Naast de vaste tentoonstelling én de 
tentoonstelling over de middenstand in vervlogen tijden, werden er ook tweedehands boeken 
verkocht. 
 
We vervolgen onze route naar Gallery H48 van Ilona Visser. Hier is een expositie van 
werkstukken te zien van amateur kunstenaars en knutselaars n.a.v. het thema van de Open 
Monumentendag “Iconen en Symbolen”. Erg leuke en afwisselende tentoonstelling. We fietsten 
verder en staken de Hoogstraat over naar de Akenloods, Hoogstraat 77. Vroeger werden hier 
tijdens de wintermaanden schouwen gemaakt. Leuk om eens binnen te hebben gekeken.  

http://www.ontdekdewaterlinie.nl/
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Naast de bedrijfsactiviteiten van Van As, en de oude balkenplafonds waren er mooie 
schilderijen en opjecten van Ilona Visser en Matzy van Harten te bekijken.   
 
Een paar deuren verderop kwamen we aan bij de rentenierswoning van de familie van Wezel. 
Heel fijn om eens rond te mogen kijken in deze particuliere woning. Van buiten is het al een 
prachtig aanzicht en van binnen is 
deze woning ook heel bijzonder. 
Vooral de intact gebleven 
opkamers en “kasten”waar de 
oude bedstedes in hebben gezeten, 
spreken zeer tot de verbeelding. De 
mooie verhalen, oude foto’s en 
uitleg zijn erg de moeite waard. 
Gelukkig wordt het pand met hart 
en ziel onderhouden, maar omdat 
er heel veel houtwerk in en aan het 
huis zit, moet je wel van schilderen 
houden. De zelf toegevoegde 
ruimtes zijn allemaal in de juiste 
stijl van het huis aangebracht. 
 
 
We zijn niet erg ver gekomen in een ochtendje OMD op de fiets, maar we zijn wel veel wijzer 
geworden! Volgend jaar een ander rondje OMD! 
 
Carin den Toom 
 
 
 
 
 

De Akenloods van Van As, met objecten en schilderijen van Ilona Visser en Matzy van Harten. 

De oude bedstedes bij de familie van Wezel. 
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Lezing Voor- en achternamen, 21 september 2016 
 
Deze avond werd samen met de Lekstreekvrouwen georganiseerd. Mevrouw Connie Biesheuvel 
– van der Eijnden heeft verteld over de herkomst en betekenis van onze voor-en achternamen.  
Voor de pauze vertelde ze over de voornamen; hoe deze ontstaan zijn en wat ze betekenen. Na 
de pauze verklaarde ze het ontstaan van de verschillende achternamen en hun betekenis. Door 
de zaal erbij te betrekken in de vorm van een quiz, werd er op een humoristische manier met het 
onderwerp omgegaan. 
De heren lieten, op een enkeling na, verstek gaan deze avond. Jammer, want we hoopten door 
het gezamenlijk organiseren van een lezing juist méér bezoekers te trekken. Helaas is dat doel 
niet gehaald.   
Wij bedanken de Lekstreekvrouwen voor het samen aangaan van dit experiment; aan hun 
bereidwilligheid heeft het niet gelegen, want we zijn allerhartelijkst ontvangen. Dank daarvoor! 
 
Matzy van Harten   
 

In memoriam Margreet Budding 
 
Dinsdag 18 oktober werd ik gebeld door Jaap Budding dat zijn moeder Margreet in het  
ziekenhuis was overleden. Dit volkomen onverwachte bericht overviel mij en is de reden dat ik 
gelijk enige regels op papier heb gezet.  
 
Ik heb Margreet voor het eerst ontmoet toen zij genealogische gegevens zocht in de burgerlijke 
stand van Liesveld. Na dit eerste bezoek zijn er vele gevolgd. Margreet was getroffen door het 
genealogievirus. Samen met de werkgroep genealogie heeft ze een enorm digitaal bestand 
samengesteld. Eenmaal lid van de Historische Kring werd zij al spoedig bestuurslid. Vele jaren 
heeft zij daar haar inbreng gehad.  
 
Ik weet niet hoeveel tentoonstellingen en  markten wij samen hebben gedaan. In die periode kon 

ik altijd een beroep op haar doen. Voor de Historische Vereniging 
stond zij altijd klaar, niets was haar te veel. Ontelbare uren heeft 
zij doorgebracht achter haar computer om genealogische 
gegevens in te voeren. Eerst in het genealogieprogramma Haza- 
Data. Toen dat verouderd bleek, heeft ze alles overgezet in 
Aldfear. Dit data- bestand hield ze wekelijks bij met het 
verwerken van de rouwadvertenties in Het Kontakt, de Zaaier en 
diverse dagbladen. Dankzij haar inspanning bezitten we een 
enorm aantal trouwfoto’s,  rouw- trouw- en geboortekaarten, 
netjes alfabetisch opgeborgen in ordners. Tijdens de 
openingstijden van het museum zijn deze ter inzage. Vele 
bezoekers hebben daar al dankbaar gebruik van gemaakt.   
 Onze oprechte deelneming gaat uit naar haar familie, die zo 
plotseling Margreet moest verliezen. 
 
Hans Keukelaar 
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We leven nu in het digitale tijdperk. Veel vroegere “tastbare” voorwerpen of hulpmiddelen zijn 
hierdoor in onbruik geraakt. Het is voor sommigen moeilijk voor te stellen, dat er een tijd is geweest 
zonder al deze digitale hulpmiddelen. 
 
En toch is dit vaak niet eens zo lang geleden! In deze rubriek zullen we in iedere By Clockgeluy een 
gebruik of voorwerp uit vervlogen tijden bespreken. Dit keer levertraan. 

Levertraan, “superfood” uit het verleden 
Levertraan wordt al generaties lang, tot verdriet van vele 
kinderen, aan opgroeiende jongens en meisjes gegeven. 
Levertraan staat erom bekend dat we er sterke botten van krijgen. 
Genoeg reden voor ouders, om dit aan hun kroost te geven, de 
“bijzondere”smaak hierbij op de koop toe nement! 

Levertraan is een dierlijke olie, gewonnen uit de lever van vissen uit de familie 
van kabeljauw. Het is een groot misverstand dat levertraan van walvissen 
afkomstig is.  
Zuivere levertraan is een kleurloze of lichtgele olie, met een enigszins visachtige 
maar niet ranzige smaak en geur. Vroeger was er ook een minder zuivere 
kwaliteit, donkerder, met een ranzige smaak en een geur van rotte vis.  

Vanaf het midden van de twintigste eeuw konden vitamine A en D chemisch 
worden geïsoleerd en vanaf 1961 werden deze vitamines aan margarine 
toegevoegd. Sindsdien is de consumptie van levertraan (gelukkig) sterk 
verminderd. Verder wordt levertraan tegenwoordig meestal in capsules 
ingenomen.  
Er zijn drie ingrediënten van levertraan die met name verantwoordelijk zijn voor 
de werking: Omega 3-vetzuren, Vitamine D en Vitamine A. Naast de werking op 
de botten, is het ook goed voor de hersenen, tanden, glucose-huishouding bij 
diabetici, huid, hart en 
bloedsomloop en de 
menstruatie. 

 

Met recht een “superfood” dus! 
 

Carin den Toom 

H 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lever
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margarine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Capsule_(doseringsvorm)
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Uit “De Nieuwe Gorinchemsche Courant”, 29 december 1910 

Op de avond van de eerste kerstdag is ten huize E.(Evert) B. 
(Brink) alhier een kind geboren, geheel gelijk aan alle kinderen, 
doch met twee hoofden. Het kind (of moeten we zeggen de 
kinderen) heeft ongeveer een half uur geleefd.  

Zodra de geboorte van dit buitengewoon kind bekend was, was de 
toeloop van nieuwsgierigen zó groot, dat de vader – een arm man, 
die wel iets kon gebruiken – belangstellenden tegen betaling van 
tien cent het kind liet zien (op advies van ds. Schols?).  

Naar wij vernemen is door Dr. H. Schols, die bij de geboorte van 
het kind hulp verleende, daarvan een fotografisch opname gemaakt. 

 
 
 
Digitale kaart Molenwaard 1.0 opgeleverd 
Bron: Het Kontakt, 3-2-2017  

MOLENWAARD • Jacques Verhagen bood donderdagavond in gebouw De Vijf Lelies in 
Streefkerk aan wethouder Kees Boender de eerste versie van de digitale kaart Molenwaard 
aan in de vorm van een toelichting op papier. 

De digitale kaart Molenwaard bevat de gegevens over 
cultuurhistorie, archeologie en natuur binnen de gemeente, 
welke het afgelopen jaar zijn aangedragen door een collectief 
van lokale verenigingen en organisaties onder de naam 
HANCA (Historie-Archeologie-Natuur- Collectief 
Alblasserwaard). De gegevens zijn verzameld in een 
database en gekoppeld aan een GIS kaartweergave. 

De toepassing van deze kaart sluit aan bij de omgevingswet 
die in 2019 in werking zal treden en waarbij de aanwezige waarden en kwaliteiten van een 
ontwikkelingslocatie goed in beeld moeten worden gebracht bij de planvorming 

Waardering 
Na een algemene inleiding volgde een presentatie waarbij de kaartlaag cultuurhistorie werd 
gedemonstreerd door Jan Boele, archeologie door Teus Koorevaar en natuur door Jaques 
Verhagen. De wethouder toonde grote waardering voor de wijze waarop de verenigingen dit 
zeer arbeidsintensieve werk met eigentijdse middelen vorm hebben weten te geven. 

Het ligt in de bedoeling de database en de kaartweergave ook toegankelijk te maken voor een 
breder publiek en aan te vullen met andere gegevens, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie 
en toerisme, maar dat is een volgende ontwikkelfase waarover HANCA zich de komende tijd 
zal gaan beraden. 

“Baker” Neeltje Korevaar met het 
kind met de twee hoofden. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=false&url=http%3a%2f%2fwww.hetkontakt.nl%2fregio%2falblasserwaard%2falgemeen%2f113026%2fdigitale-kaart-molenwaard-1-0-opgeleverd&title=digitale-kaart-molenwaard-1-0-opgeleverd&source=hetkontakt.nl/alblasserwaard
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=false&url=http%3a%2f%2fwww.hetkontakt.nl%2fregio%2falblasserwaard%2falgemeen%2f113026%2fdigitale-kaart-molenwaard-1-0-opgeleverd&title=digitale-kaart-molenwaard-1-0-opgeleverd&source=hetkontakt.nl/alblasserwaard
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 Boekbespreking 
 
Boek   : De Graven van Blois 
Auteur  :  H.A.Verhoef 
ISBN     : 9 789082 309522 9 
 
Meer dan zeshonderd jaar geleden, tijdens de 
hoogtijdagen van de middeleeuwen, woonden in 
Schoonhoven en Gouda, de graven van Blois. Hun 
kastelen en landgoederen zijn nu goeddeels verdwenen, 
maar hun boekhouding ligt al zes eeuwen in de 
Nederlandse archieven. 
Dit boek bevat het verhaal van de graven Jan en Guy 
van Blois en hun rol in de lage landen. U wordt 
meegenomen door de geschiedenis van het kasteel in 
Schoonhoven en zijn bewoners en van alle mensen, van 
hoog tot laag, die bij het kasteel betrokken waren. 
Het is het verhaal van hun dagelijks leven, waarbij er 
niets verzonnen wordt. Het zijn de rekeningen van 
Blois, die ons een ongekende blik geven op een rijk en 
voornaam hofleven op het kasteel van Schoonhoven. De 
meest interessante gebeurtenissen zijn eruit gehaald en in hun historische context geplaatst.  
De banden tussen de graven van Blois en de Heren van Langerak waren vriendschappelijk, 
hetgeen regelmatig tot uiting komt in de vele opdrachten, die Jan van Langerak ontving. 
Ook zijn invloed op de omgeving is regelmatig te vinden in de vele overeenkomsten, die b.v 
werden gesloten met Paulus van Haastrecht, Heer van Haastrecht,  over het onderhoud van 
dijken en waterwegen. 
Het boek is goed leesbaar geschreven voor lezers met meer en met minder kennis van de 
geschiedenis. Dit komt vooral door de vele illustraties, die het boek bevat. 
 
Rob Anders 
 
Traplift  
 
Dit najaar ging een lang gekoesterde wens in vervulling: in Museum Het Stadhuis is dit najaar 
een traplift geïnstalleerd. Jarenlang was er voor gespaard en nu is het mogelijk om, ook als je 
minder goed ter been bent, op een comfortabele manier boven te komen. 
Ook de tentoonstellingen die boven ingericht worden kunnen nu door alle bezoekers bekeken 
worden. Al blijft er altijd een 
gedeelte over dat alleen met de 
trap te bereiken is: het gedeelte 
van de Waag is zowel beneden als 
boven alleen via een aantal 
traptreden te bereiken. 
 
Matzy van Harten 
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Tandarts in Langerak/Nieuwpoort 
 
Op bezoek 
Samen met Jos Hummelink, geboren Achterhoeker, nu al jaren Nieuwpoorter en vriend van 
Rob, gaan we op bezoek bij Robert Menthen. Beiden zijn grote genieters van het prachtige 
Rivierengebied langs de Lek. 
Rondom de voormalige open haard, waar nu een houtkachel gezellig knettert, is het goed 
toeven in zijn woonboerderij Binnenhaven 30-32 in Nieuwpoort. Eenmaal op zijn praatstoel 
gezeten, komen we tijd tekort om zijn levensverhaal aan te horen. Maar wel boeiend en 
herkenbaar. Zeer de moeite waard om het voor de Historische Kring Nieuwpoort ( H.K.N. ) vast 
te leggen. Typerend voor het tijdperk van de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Robert Menthen was tandarts in Langerak / Nieuwpoort vanaf november 1974 en stopte om 
gezondheidsredenen in 2005. Hij bouwde hier zelf een vaste praktijk op. Voordien was er alleen 
maar 1 dag in de week een zitdag van tandarts van der Heijden. Dat was op Binnenhaven 2 in 
Nieuwpoort. Ook in Groot-Ammers, Streefkerk en Ameide waren er alleen maar wekelijkse 
zitdagen. 
We bevragen hem over zijn afkomst, opleiding en waarom gekozen voor Nieuwpoort, waar hij 
tot op de dag van vandaag is gebleven. 
 
Afkomst 
Nu hij over meer vrije tijd beschikt, is er tijd beschikbaar gekomen om zich te verdiepen in zijn 
voorgeslacht. En dat levert interessante ontdekkingen op. Tot begin 1600 heeft hij nu een vrij 
volledig overzicht van zijn voorgeslacht. Zowel van zijn vaders - als van moederszijde. Zijn 
moeder, geboren in 1922, is nog in leven. Zij is één van de bronnen om familie voorvallen uit het 
verleden op na te vragen of te verifiëren. Verder is internet een onuitputtelijk medium om veel 
informatie te verkrijgen. Ook is er een boekje verschenen waar een deel van het voorgeslacht in 
is beschreven. Maar het vraagt wel geduld, volharding en doorzettingsvermogen om een goed 
en overzichtelijk resultaat te bereiken. Intussen is het inzicht in het familieverleden steeds 
duidelijker in beeld gebracht. Voor deze levensbeschrijving goed om een deel daarvan te 
vermelden. Generaties lang waren zijn voorouders niet onbemiddeld. Hebben soms invloedrijke 
posities ingenomen op wetenschappelijk, maatschappelijk, economisch en bestuurlijk terrein. 
Vooral van moederszijde komen namen voor van bloedverwanten, die verdienstelijk werk 
verricht hebben op medisch gebied. Achteraf beseft Rob, dat zijn beroepskeuze beïnvloed is 
geweest en gestimuleerd door zijn moeder. 
In het voorgeslacht van Rob zijn moeder komen bekende Viaanse namen voor zoals, Stuart, 
Meijdam en Kehrer. Gerrit Stuart, de grootvader van zijn moeder stichtte in 1873 een 
steenfabriek op "Het Hooge Land" gelegen langs de oostzijde van het Merwedekanaal bij 
Vianen. Deze steenbakkerij kreeg de naam "De Hooge Waard". Van de ter plaatse aanwezige 
hoogwaardige rivierklei bakte men appelbloesemstenen. 
Zijn schoonzoon, Frans Kehrer zette het bedrijf voort, opgevolgd door zijn zoon Willem Kehrer. 
In 1937 is de fabriek gesloten, omdat nieuwe ringovens op moderne steenfabrieken, continu veel 
grotere eenheden produceerden. Daar was niet tegen op te werken. 
De bij de steenfabriek behorende 40 hectare vruchtbare rivierkleigrond, was eveneens zeer 
geschikt voor fruitteelt. Willem Kehrer schakelde over op de teelt van appels, peren en kersen. 
De twee veldovens met dikke muren werden omgebouwd tot fruitopslag en koeling. De woning 
van de bedrijfsleider ingericht tot zijn eigen woonverblijf. Naast fruitteler was hij ook een groot 
jachtliefhebber. 
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Zijn dochter trouwde met Jan Menthen uit Vreeswijk, dat zijn de ouders van Rob. De vader van 
Rob runde, samen met zijn schoonvader Willem Kehrer, na de oorlog het fruitteelt bedrijf. Voor 
de afzet deden ze vaak zaken met Arie Gerrit de Kruijk uit Ameide. 
 
Grootvader Menthen is afkomstig uit de omgeving van Ede. Zijn ouders waren daar in het bezit 
van een groot oppervlakte land. Zelf vestigde hij zich in Vreeswijk en pachtte daar de tolrechten 
voor de doorgang van wat vroeger de hoofdverbinding was van Parijs - Amsterdam. Tegelijk 
halteplaats van de postkoets, uitspanning en koffiehuis. Gelegen op de grens van Zuid-Holland 
en Utrecht, beoefende hij er een welvarende onderneming. 
Zijn zoon Jan Menthen trouwde met Heijltje Kehrer en werd fruitkweker op het bedrijf van haar 
vader Willem in Vianen. 
Op 17 februari 1947 is in dit gezin Robert Menthen geboren. 
 
Plattelandsjongen 
Zes jaar later, in het jaar 1953, het jaar van de watersnood, ging Rob naar de lagere school in 
Vreeswijk. In die tijd een gewoon plattelandsdorp, nu onherkenbaar veranderd en 
samengegroeid met, Jutphaas en de nieuwe gemeente Nieuwegein. Toen nog kleine dorpen met 
onderlinge rivaliteit, een eigen dialect, maar met een gezamenlijke reserve en grote sociale 
afstand richting het "stadse Utrecht". 
Dat zou Rob aan den lijve ondervinden na het verlaten van de lagere school. Deze lagere 
dorpsschool was niet ingesteld op het voorbereiden van leerlingen, die daarna naar de H.B.S. 
zouden gaan. Zijn moeder, die zelf de H.B.S. doorlopen had, onderkende dat deze aansluiting 
ontbrak en gaf zelf bijlessen aan Rob in de 5e en 6e klas van de lagere school om deze 
tekortkoming te overbruggen. 
Na het verlaten van de lagere school reisde hij per bus als 12 jarige leerling alleen naar de H.B.S 
in Utrecht. Omdat de bus nogal eens te laat bij de halte vlakbij school arriveerde, beschikte Rob 
over een doorlopende ontheffing, om zonder melding en straf de school binnen te gaan. Dat 
wekte wel afgunst en jaloezie op bij zijn "stadse" klasgenoten. Ook om zijn Vreeswijkse accent 
werd hij uitgelachen. Dat leverde hem de niet zo leuke bijnaam op van "kleihaas uit het 
achterland". Ze begrepen er niets van waarom hij in de herfst zulke vuile bruine handen kon 
hebben. Zelfs de leraren wisten niet dat dit komt van het "bolsteren" van walnoten. Daar is geen 
wasmiddel tegen opgewassen om dat te verwijderen. Het kwam allemaal zijn leerprestaties niet 
ten goede, de cultuuromslag was te groot. De eerste klas duurde voor hem twee jaar. 
Daarna ging het steeds beter, hij blonk uit in wiskunde, maar het taalonderwijs koste meer 
inspanning. Na 7 jaar zwaaide hij af in het bezit van zijn H.B.S diploma. 
Voor de vervolg beroepsopleiding koos hij voor de Technische Hogeschool in Delft.  
Keuzerichting weg- en waterbouw. Maar tijdens een bezoek van een open dag in Delft twijfelde 
hij of dit wel de juiste keuze was. Aan talenkennis bleken daar hoge eisen gesteld te worden en 
dat was niet zijn sterkste kant. Dat was een lastig probleem. In een gesprek met de tandarts van 
Vianen over zijn toekomstige opleiding opperde die de suggestie, waarom zou je niet kiezen 
voor een tandartsenopleiding. Zijn moeder ondersteunde dat idee en Rob volgde hun adviezen 
op. Hij besloot voor deze studie zich aan te melden en werd in Utrecht toegelaten, om de 6 jarige 
tandartsenopleiding te volgen. Daar ronde hij in juni 1973 zijn studie af en kon op zoek gaan 
naar een eigen praktijk. Maar eerst volgde nog de militaire dienst plicht. 
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Alles aanpakken 
Intussen waren er op het fruitteelt bedrijf van zijn vader ingrijpende veranderingen opgetreden. 
In vakantietijd en overige vrije uren werkte hij daar altijd mee bij alle voorkomende 
werkzaamheden. Snoeien, maaien, spuiten, uitdunnen, oogsten en sorteren, er was altijd wel 
wat te doen. De handen uit de mouwen steken, was van jongsaf aan hem geleerd en hij deed het 
met plezier. Maar deze gronden waren gelegen aan de Oostrand van het Merwedekanaal bij 
Vianen. Daar wilde de gemeente Vianen in de zestiger jaren een industrieterrein ontwikkelen. In 
1978 is op een deel van die locatie de rijksweg A 27 aangelegd. Fasegewijs zijn daarvoor de 
fruitteelt gronden opgekocht en de bomen gerooid. Het levenswerk van zijn ouders behoort nu 
tot het verleden. Er staan thans grote fabriekshallen, een betonfabriek en dergelijke bedrijven. 
De daar gelegen Stuartweg herinnert nog aan het verleden. De hulp van Rob was niet meer 
nodig op het fruitbedrijf helaas, maar hij bleef niet stil zitten. Vulde zijn vrije tijd in met werken 
bij een garagebedrijf, ging ijzervlechten voor betonconstructies en dergelijke klussen meer. Een 
echte doener die niet stil kan zitten. 
In de maanden juni tot oktober 1973, de oproepdatum voor de militaire dienstplicht, werkte hij 
mee aan de bouw van de sluis bij Wijk bij Duurstede. Ook daar was hij een unicum onder de 
bouwvakkers. Met een afgestudeerde tandarts samen een sluis bouwen en koffie drinken in de 
schaftkeet, dat hadden ze niet eerder meegemaakt. Voor Rob waren het leerzame stages, zo leer 
je aanpakken, het verruimt je blikveld en verbreedt de sociale vaardigheden. 
 
Eigen praktijk 
Vanaf het begin van zijn aankomst bij de Luchtmachtkazerne in Gilze-Rijen werd hij ingezet 
voor de tandheelkundige zorg van de soldaten. Hij kreeg direct al de rang van eerste klas 
soldaat, daarna vaandrig, gevolgd door tweede en eerste luitenant. Na zijn overplaatsing naar 
de Hoge Veluwe ging hij elke dag ‘s avonds naar huis. De beloning was zo goed dat hij zich een 
eigen flat in Nieuwegein kon veroorloven en een privé vervoermiddel om heen en weer te 
rijden. Hij kocht een 2CV ("Lelijke Eend"). De benzine wist hij gratis te bemachtigen door bij de 
kazerne niet opgebruikte jerrycans leeg te gieten in zijn auto. Trouwen was financieel geen enkel 
probleem, dan verdubbelde zo ongeveer je salaris. 
De lelijke eend gebruikte Rob ook om de omgeving te verkennen en te zoeken naar een 
vestigingsplaats voor na de diensttijdperiode. Het liefst ging hij werken in een plattelandstreek. 
Zijn ervaringen van de H.B.S. tijd was hij nog niet vergeten. Informerend en speurend kwam hij 
in Nieuwpoort terecht. Een overzichtelijk gebied en evenals Vreeswijk gelegen aan de Lek. Het 
bleek voor tandartsen een stukje niemandsland te zijn. Tegelijk een drielandenpunt tussen de 
georganiseerde tandartsen kringen van Utrecht , Gorinchem en Rotterdam. Nieuwpoort viel 

daar niet onder, een ideale plek voor een vrije 
vestiging. Rob nam contact op met 
Burgemeester H.Boer en de 
gemeentesecretaris A. van Middelkoop. 
Beiden reageerden enthousiast en verleenden 
volle medewerking aan dit initiatief. 
Praktijkruimte was beschikbaar in het Groene 
Kruisgebouw te Langerak plus een nieuwe 
woning verderop in de Julianastraat nr. 73. 
Na het beëindigen van zijn dienstplicht kon 
Rob direct beginnen in november 1974 met 
zijn eigen praktijk in Langerak. In het 
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streekblad "De Wegwijzer" uitgegeven door Crezee in Ameide verscheen een introductie artikel 
en al spoedig nam de bekendheid toe. De nieuwe praktijk voldeed aan een noodzakelijke 
behoefte. Er bleek een inhaalslag nodig te zijn voor aanwezig achterstallig onderhoud. De dagen 
werden voller, van ‘s morgens 8 uur tot ‘s middags 6 uur. Soms 50 behandelingen per dag. 
Hij keek uit naar een ruimere woon -en praktijkruimte, liefst onder één dak. Die kans deed zich 

voor in Nieuwpoort. November 1975 kocht Rob op een 
openbare veiling de stadsboerderij van de erven 
Kersbergen, staande Binnenhaven 30-32. 
Vallend onder monumentenzorg was er nogal wat 
tijdrovend overleg nodig om alle vergunningen en 
subsidies voor de restauratie te verkrijgen. Het kostte een 
jaar aan tijd om dit te regelen. Met het uitvoeren van de 
plannen kwam daar nog ruim een jaar bij. Soms waren er 
merkwaardige vondsten van de vorige bewoner. Op het 
buitenterrein lagen in een hoek ruim tweehonderd lege 
jeneverflessen opgestapeld die dienden voor afscheiding 
van de mestvaalt. Blijkbaar was de inhoud een geliefd 
product voor deze oud-bewoner geweest. 
Van begin 1978 is de praktijk, nu aan huis, hier 
voortgezet. Midden in de samenleving. Een hartenwens 

van Rob, om niet boven zijn cliënten te staan, maar zich er persoonlijk mee verbonden te weten. 
Zo kreeg zijn werk ook een sociaal gezicht. Als hij merkte dat er meer aan scheelde dan alleen 
kiespijn nam hij de tijd om onder vier ogen in de eigen huiskamer over door te praten. Dat gaf 
tegelijk kleur en voldoening aan de uitoefening van zijn eenmanspraktijk. Geen aparte weekend 
diensten. Buiten de vakanties om in principe dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week. 
Het mooie van een plattelandsbevolking is dat men dat op zijn juiste waarde weet in te schatten 
en er niet onnodig misbruik van maakt. Als men toch op een wat ongelegen tijdstip aan de bel 
trekt, dan weet je dat er een echte noodzaak voor is. 
Helaas moest hij eerder dan gepland in 2005 om gezondheidsredenen stoppen met zijn 
levenswerk, zijn zelf opgebouwde succesvolle tandartsenpraktijk. 
 
Natuurliefhebber 
Na een drukke praktijkdag uitblazen 
door de polder in te gaan, of op bezoek 
bij Aai de Pijp langs de Veersedijk op 
de uiterwaard bij zijn zomerverblijf, 
dat is pas echt genieten en tot rust 
komen. De ruimte van dit open 
rivierenlandschap, blijft altijd boeiend. 
Elk seizoen kent zijn bekoring. 
Rob blijkt de medische genen van zijn 
moeder en het buitenlevengevoel, 
inclusief de jachtliefhebberij, van zijn 
voorgeslacht in zich verenigd te 
hebben. Dat toont duidelijk de liefde 
voor het tandartsenvak en de deelname 
aan de jachtcombinatie in de polder 
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Langerak aan. Graag verblijft hij in de jachthut midden in de polder achter de Waal. In de met 
bosbeplanting omgeven gegraven plas is altijd wel wat te klussen. Na het overlijden van Niek 
van Zessen zorgt hij mee voor het beheren en onderhouden van dit natuurgebiedje. En is er de 
gastheer voor zijn jachtvrienden. Daar kan je gewoon jezelf zijn, met elkaar sjouwen, hakken, 
ploeteren, zagen, met op zijn tijd samen een " hartversterker " drinken. Wat wil je nog meer 
wensen, het komt voort uit puur fruittelers en jagersbloed. 
 
"Vrije vogel" 
Ook in de tandartsen wereld staat de tijd niet stil. Zich vrij vestigen met een eenmanspraktijk is 
nu historie. Het ook in de avonden en weekenden zonodig beschikbaar te zijn is verleden tijd. 
Tandartsen verenigen zich in maatschappen of andere vormen van samenwerking. Specialiseren 
zich met ondersteuning van assistenten en administratieve krachten. Verdelen hun 
werkzaamheden in een 36 of 38 urige werkweek. Wie toch zijn vrijheid wil behouden, verhuurt 
zich op basis van een uurvergoeding als ZZP’er, om in te vallen bij ziekte of vakanties. 
Voortschrijdend breidt het totaalpakket van tandheelkundige zorg zich uit. 
 
Rob mag terecht met voldoening terugkijken naar de tijd dat hij zelfstandig een eigen vrije 
tandartsen praktijk opbouwde. Dienstbaar aan de Liesveldse samenleving. 
Vanaf de zijlijn blijft hij de ontwikkelingen belangstellend volgen bij zijn collega's. 
 
08-2012, Jos Hummelink en Kees Schep, H.K.N. publicatie 
 
Het leven van een dorpskruidenier  
 
Op 12 oktober 2016 heeft de Historische Kring in samenwerking met de ouderensoos een lezing 
georganiseerd in de Vijverhof waarin Hans Mouthaan vertelde over het leven van een 
dorpskruidenier. Voor zijn lezing bracht hij allerlei attributen mee, zoals trommels, scheppen, 
gewichten en manden. Het was een feest van herkenning met zoveel spullen en merken uit 

vervlogen tijden. Zijn vader was in de jaren 50 een supermarkt 
aan huis begonnen. Het viel niet mee om aan klanten te komen en 
daar moest hard voor worden gewerkt en soms ver voor worden 
gelopen. Zo mocht hij ook leverancier worden bij een boer die 
alleen en erg veraf woonde. Hij was één van de 7 kruideniers die 
daar mocht leveren. Voor de boer was dat een methode om 
invulling te geven aan zijn eenzaamheid. Je hoorde weer wat en je 
had weer even contact gehad.  
 
Op zijn geheel eigen wijze vertelde Mouthaan over de 
vooruitgang en de techniek die daarbij een rol speelde. 
Uiteindelijk werd de dorpswinkel een supermarkt. Kinderen 
kunnen zich vaak nauwelijks een voorstelling maken van hoe de 
tijd toen was. Hoewel ook nu de boodschappen weer via een 
(internet)bestelling worden thuisgebracht. Het 
boodschappenboekje behoort tot het verleden.  

 
Adrie den Hartog 
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Scholenproject 
 
In oktober hebben we 7 klassen (160 leerlingen van 3 scholen) mogen ontvangen, die een bezoek 
brachten aan de tentoonstelling  ‘Middenstand van voormalig Liesveld’. De leerlingen van de 
groepen 4, 5 en 6 van het basisonderwijs waren in de klas al voorbereid op het bezoek: zij kregen 
het lespakket ‘Toen de Supermarkt nog niet bestond’. Hierin werd verteld over de diverse 
winkeltjes die in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw in onze kernen te vinden waren.  
 
De winkeltjes waren in de tentoonstelling nagebouwd en tijdens het bezoek aan Museum Het 
Stadhuis kregen de leerlingen een goed idee van de verschillen tussen boodschappen doen in 
vroeger jaren en hoe het nu gaat. Daarbij kwamen ook het venten, vervoer en verpakking van de 
producten en technologie aan bod. 
 
De reacties van de leerlingen en leerkrachten waren positief en we hopen vaker dit soort 
projecten op te starten. 
De vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het scholenproject worden hartelijk bedankt voor 
hun inzet: Christel Schipper, Anja Vel Tromp, Jan Kas en Piny Ooms. 
 
Matzy van Harten 
 
Historische puzzeltocht OBS de Knotwilg 12-10-2016 
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Vrijwilligersavond 2016   
 
Volgens goed gebruik worden aan het eind van het 
zomerseizoen, wanneer Museum Het Stadhuis haar 
deuren sluit, alle vrijwilligers die dat jaar hebben 
meegeholpen bedankt voor hun inzet. De vrijwilligers 
zijn op alle fronten werkzaam: als suppoost, in de 
werkgroepen genealogie, textiel , foto-database en 
registratie, in de tentoonstellingscommissie, om alle 
knipsels in mappen te ordenen en ga zo maar door. 
 
De vrijwilligersavond is een gezellig avond, waar men 
elkaar kan ontmoeten zonder dat er werk verzet hoeft te 
worden. Deze keer werden niet alleen hapjes en drankje 
uit de jaren ’50 en ’60 voorgezet, maar kregen de 
bezoekers ook opdrachten in het thema ‘Middenstand 
in voormalig Liesveld’. Er werden veel herinneringen opgehaald aan die periode, waar veel van 
de vrijwilligers nog smakelijk over kunnen vertellen.  
 
Na afloop kregen de vrijwilligers nog een zakje oud-hollands snoepgoed mee, waarmee men 
thuis nog even kon nagenieten van zowel de gesprekken als de tentoonstelling en de 
opdrachten.  
 
Matzy van Harten 
 
Kaarsjesavond  
 
Voor de kaarsjesavond 2016 hadden we het aanbod gekregen van Tsjes van de Witte om haar 
verzameling Hutschenreuter kerstklokjes tentoon te stellen. Het toeval was dat Arie van den 
Nieuwendijk, de beheerder van Het Arsenaal, dezelfde klokjes spaart. 
Hierdoor hadden we in de vitrines een smaakvolle tentoonstelling van de kerstklokjes.  
 
Deze werd aangevuld met kersthandwerken van dames uit de regio: kersttafelkleden, complete 
kerstbomen met gehaakte, gebreide en geborduurde kerstballen of – hangers, borduurwerken en 
kerstquilts. Er waren 2 kerststallen waarvan de kerstfiguren gehaakt waren.  
 
De tentoonstelling kreeg veel waardering en veel 
inwoners hebben tijdens de kaarsjesavond een 
bezoek aan Het Stadhuis gebracht. Voor wie niet in 
de gelegenheid was om met kaarsjesavond de 
tentoonstelling te bezoeken, kon men de zaterdag 
ervóór en de zaterdag erná nog even langskomen. 
Allen die hun werkstukken aan ons hebben 
uitgeleend, worden hiervoor hartelijk bedankt! 
 
Matzy van Harten 
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Versiering bordes Het Stadhuis met kaarsjesavond 
 
Melissa Sterrenburg uit Langerak heeft dit jaar met kaarsjesavond gezorgd voor een prachtige 
versiering aan het bordes van het stadhuis. Zij deed dit als afstudeerproject voor haar opleiding.  
 

We kregen veel enthousiaste reacties 
en waren zelf ook erg blij met het 
resultaat. Onderstaande betekenis 
heeft Melissa aan het stuk 
meegegeven. Deze betekenis was ook 
te lezen bij het bordes. De gemeente 
Molenwaard zal hier toch ook wel trots 
op zijn geweest. 
 
In het stuk zijn ontstaanshandelingen te 
zien. Ontstaanshandelingen zijn 
manieren om iets te bevestigen. Zo ziet 
u in het stuk bijvoorbeeld vlechten, 
omwikkelen of plakken. 

De magnoliatakken zijn geklemd. Het klemmen staat voor de gemeente Molenwaard. De takken zijn 
grillig en wijd, net als de dorpen die soms ver uit elkaar liggen. In de takken hangen bundelingen 
wilg. Die is veel te zien in de gemeente Molenwaard. Ook zijn er appels in, omdat deze veel worden 
verbouwd in deze streek. De verpakte amaryllisbollen staan voor de kernen van links naar rechts: 
Goudriaan, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk, 
Wijngaarden, Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk en Ottoland. 
De volgende ontstaanshandeling is de vlecht. De vlechten komen vanuit de amaryllisbollen. Hoe 
langer de vlecht, hoe meer inwoners dit dorp of stad telt. 
En tot slot zijn er drie ontstaanshandelingen te zien. U ziet de geregen pinda’s, de geplakte boeken van 
houtschijfjes en de omwikkelde dennenappels. Deze staan voor de verschillende mensen binnen de 
dorpen. Ze zijn bevestigd aan de vlechten, wat betekent dat ze – hoe verschillend ook – horen bij het 
dorp en dat je elkaar nodig hebt om een vlecht te vormen. Alleen kun je het niet. 
Het materiaal voor het stuk is beschikbaar gesteld door bloemisterij ’t Kroontje. 
 
Joke van Leeuwen 
 
 Agenda komende activiteiten Historsche Kring Nieuwpoort: 
 

 
x Dinsdag 21 maart 2017: Jaarvergadering  

Na de pauze worden foto’s getoond van de Oranjeverenigingen uit de afgelopen jaren. 
 
x Zaterdag 1 april 2017:  Opening tentoonstelling “Gezondheidszorg en hulpverlening 

Liesveld, door Dr. Kentie. De tentoonstelling loopt t/m 17-6-17 in Het Stadhuis. 
 
x Donderdag 11 mei 2017:  Lezing door Mevr Janny den Besten over haar Historische roman 

over de evacuatie in 1940 van inwoners vanuit Veenendaal, Locatie De Vijf Lelies, 
Streefkerk. 
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IZI travel-app; Rondje Nieuwpoort 
 
Sinds kort kan er, naast de rondwandelingen met onze vrijwilligers, gebruik worden gemaakt 
van de IZI-travel app. U kunt dan op eigen initiatief een stadswandeling in Nieuwpoort maken. 

 
Er is een wandeling uitgezet van ruim 2 kilometer in Nieuwpoort, langs alle 
belangrijke bezienswaardigheden. Voor alle duidelijkheid is deze wandeling 
niet geschikt voor minder validen, en met wandelwagen is het ook lastig. 
De wandeling heet “Rondje Nieuwpoort”. Om gebruik te kunnen maken van 
de app, moet u eerst de IZI-travel app downloaden op uw smartphone. 
Vervolgens kunt u de wandeling opzoeken. 

 
Mocht u nog op- of aanmerkingen hebben op deze 
nieuwe dienst van de Historische Kring Nieuwpoort, 
dan horen we dit graag van u. 
 
Carin den Toom 
 
 

 

H 
 
 
 
 
In iedere By Clockgeluy zijn we op zoek naar informatie over de mensen op een (groeps) 
foto of herkenning van een gefotografeerde plaats in de gemeente “Liesveld”. Daarbij 
vragen we uw hulp, dus alle reakties zijn van harte welkom! 
 
Omdat we op de getoonde foto’s in de afgelopen twee edities van BC, geen enkele 
reaktie hebben gehad, proberen we het dit keer met een gebruiksvoorwerp uit ons 
depot. 

 
Wie weet waar het afgebeelde apparaatje 
voor diende, wie het gebruikte en in welke 
tijd dit in gebruik was? 
 
 
Het voorwerp bestaat uit een houder met 4 
losse flesjes met poeder erin. Én een 
blaasbalgje met 2 verschillende losse 
opzetstukken. 
 

https://cms.izi.travel/6645/tours/194913
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Wie: Wim Deelen                            Lid sinds: 2015 
 

 
Waarom vrijwilliger van juist deze vereniging? 
Wim kwam voorheen iedere donderdag al koffie drinken op Het 
Stadhuis. Omdat hij het toen al zo gezellig vond, is hij na zijn 
pensionering blijven hangen ...... bovenstaande is eigenlijk nét 
iets anders verlopen. We zullen bij het begin van zijn werkzame 
leven beginnen met zijn levensverhaal. 
Nadat Wim de LTS had afgerond, ging hij werken als electriciën 
én volgde hij de avondschool. Het balletje rolde vervolgens een 
iets andere kant op dan verwacht en hij werd badmeester in 
Nieuw-Lekkerland. Dit deed hij 23 jaar. 
 
Vanaf 1971 werkte hij als ambtenaar bij respectievelijk de 
gemeente Papendrecht, Ridderkerk, Nieuw-Lekkerland, “de 

werkorganisatie” de Waard en Molenwaard.  
Vanaf 1994 volgde hij een 7 jarige studie tot jurist bestuursrecht. Dit werd zijn volgende 
werkterrein binnen de gemeente. Tot zijn pensioen is hij vervolgens werkzaam geweest als 
“kern contact functionaris”of accountmanager van de gemeente. Hij vervulde hier de taak van 
contactpersoon tussen de gemeente en o.a. de verenigingen in de verschillende kernen.  
 
Werkzaamheden binnen onze vereniging:  
Vanuit deze functie was hij dus al regelmatig op de koffie bij de HKN. Joke heeft hem toen 
gevraagd wat voor plannen hij had na zijn pensionering en voorgesteld de 
tentoonstellingscommissie te komen versterken.  
Doordat hij in de tentoonstellingscommissie van Historische Vereniging West-Alblasserwaard 
zit, vindt hij het leuk om de verschillende werkwijzen van beide commissies te ervaren. Hij 
vindt het een uitdaging om een tentoonstelling op te bouwen. Verder wordt Wim vaak ingezet 
voor het maken van professionele foto’s voor de tentoonstellingen, de posters, maar ook voor By 
Clockgeluy. 
 
Actief baasje 
Wim was oprichter van de klankbordgroepen in Groot-Ammers en Nieuwpoort en ook nam hij 
het initiatief tot het oprichten van de “Fotoclub Molenwaard” in Nieuw-Lekkerland en de 
“Oranjevereniging Nieuw-Lekkerland”. 
 
Zijn grootste hobby is fotografie. Hij begon met een fotocursus in Alblasserdam, maar volgde 
óók de Fotovakschool, waar hij zijn vakbekwaamheid fotografie behaalde. Naast fotografie  in 
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zijn vrije tijd, betekende dit ook dat hij steeds meer ingezet werd vanuit de gemeente om 
gebeurtenissen professioneel vast te leggen op de gevoelige plaat. 
 
Én alsof hij nog niet genoeg om handen heeft, maakt hij ook al 25 jaar radio bij “Klokradio”. Met 
veel plezier presenteert hij op maandagaavond tussen 18.00 en 19.00 uur “Info senior” en op 
zaterdag  tussen 18.00 – 20.00 uur regelmatig “Travel time”. 
 
Leuk om zo’n veelzijdige vrijwilliger in ons midden te hebben! 
 
Wim draagt het stokje over aan Petra Deelen. 
 
Carin den Toom 
 
Schriften van Jan-Willem den Hartog 

 
Via Bas den Hartog heeft de Historische Kring een aantal mooie 
documenten ontvangen: 
Met het opruimen van de zolder kwam zijn broeder Willem Jan 
den Hartog dingen tegen waarvan hij  niet meer wist dat hij ze 
bezat.  
 
Op ongeveer 20 jarige leeftijd deed hij schilderwerk in het 
stadhuis. Hij maakte daar kennis met de gemeentesecretaris van 
Langerak Arie Middelkoop. Deze had vele krantenknipsels in zijn 
bezit met berichten uit de Schoonhovense krant, samengesteld 
door de correspondent K.H.Kleyheeg van 1904 tot 1932. Deze 
K.H. Kleyheeg was tevens gemeentesecretaris van Nieuwpoort 
van 1904 tot 1930. 

 
Jan wilde graag de knipsels hebben, maar Middelkoop wilde er geen afstand van doen, zodat er 
voor Jan niets anders op zat dan ze allemaal over te schrijven. Het moet een enorme klus 
geweest zijn, maar het was de moeite waard, gezien het resultaat: een verscheidenheid aan echt 
gebeurde verhalen over politiek, kerk, industrie, misdaad, inwoners en dieren. Tellingen, 
ongelukken en bomen rooien. Enkele gebeurtenissen zijn terug te vinden in de Stede Nieupoort, 
waaronder het kerkorgel dat geschonken werd door de familie Prins. In het schrift wordt daar 
uitgebreid over verteld. 
 
Naast de schriften met artikelen heeft Jan een aantal kaarten bewaard van de dorpen aan de Lek 
omstreeks 1940. Dit betreft tekeningen van de bebouwde kom van de kernen Groot-Ammers, 
Langerak en Nieuwpoort. Bijzonder is een bouwtekening van de verbouwing van de Waag tot 
archief/bewaarplaats, gedateerd 17 februari 1940. 
 
De schriften zijn gescand en voor leden en belangstellenden op te vragen bij de Historische 
Kring Nieuwpoort. 
 
Matzy van Harten 
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x Eef Bieshaar;  asbak Bochanen en asbak café Lekzicht 
x Mevr. Alblas ; schaatsen, rouwkaarten, oude schoolboekjes  
x Dirk van Krieken; bierflesje S.V. De Lekschutters  
x Mevr. Brandwijk; oud blik om eigendomspapieren in te bewaren. 
x Mevr. Korevaar; 4 boeken Watersnood 1953  
x Dokter Kentie; bescheiden Janna Slob, tas dokter Van Straten. 
x Mevr. Burggraaf-Heilbron; boekjes, oude plaatjes albums, oude atlas met plaatjes voor 

historisch archief.  
x Dhr. Den Hartog; collectie bouwtekeningen 
x Bert Kippers; ansichtkaarten Nieuwpoort 
x Greet den Hartog-Looyaard; dingen van haar vader;  EHBO-diploma, legitimatiebewijs, 

bestemmingsplan De Poort 
N.N. Schilderij Rederij op de Lek  (geschilderd door W. de Jong?) 

x Fenno van Andel; fruitkist van de Eerste Alblasserwaardse Veiling Vereniging 
x Philip Breuer; verzilverde schaal op voet 25-jaar secretaresse van de burgemeester 
x Koen van ’t Hoog; Rode Kruis helm, 6 anatomieplaten  
x Teus den Besten; EHBO-diploma’s , Oranje Kruis boekje  
x Mevr. Zwijnenburg –Mourik; blad uit tijdschrift 1930 met foto’s Streefkerk  
x Aalbert den Besten; dieren lotto, blokkendoos, puzzel in Klokzeep doos  
x Rika Slob; speelgoedbeer 2x, doopjurk, babytruitjes  
x Ans Huisman; 1 Kledinghanger v.d. Vlist Nieuwpoort 

Reactie aanwinsten vorige BC 
 

In de vorige BC stond deze foto van een bijzondere archeologische vondst, uit 
de nalatenschap van Aart Brandwijk. 
Op deze foto kregen we onderstaande reactie: 
 
 

Vorig jaar heb ik samen met een kleinzoon op de nieuwe Maasvlakte naar fossielen gezocht. 
Na onderzoek in de laboratoria kreeg ik te horen dat het “nepper” waren, klei-ijzerconcretie’s  van ca. 10 a 
15.000 jaar oud. 
Helaas zijn de diensten van de laboratoria alleen voor 
vondsten van de Maasvlakte. 
  
gr.Huub van Buren 


