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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 
Lid  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                                 september 2017 
 
Beste lezer, 
Het najaar staat voor de deur en hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de 
lange zomeravonden en de vakantie.  
Deze BC sluit uiteraard weer aan op het thema van de huidige tentoonstelling (vanaf 
1 juli 2017),  “Speelgoed uit vroegere tijden”. We hebben met een aantal vrijwilligers 
geprobeerd om er weer een afwisselend blad van te maken. 
 
U zult een tweetal verhalen aantreffen van Ed van Tuyl. Hij heeft zich bereid 
gevonden om Oral History voor ons op te tekenen. Hij heeft jarenlang als hobby, 
zoals hij zelf zegt, voor “Het Kontakt” geschreven en ik ben erg blij met zijn 
enthousiaste inbreng. 
Ook gaat Lenie van ‘t Hoog voor ons verhalen optekenen. Beide schrijvers heet ik 
hierbij van harte welkom! 
Daarentegen neemt  Jan de Bruin in deze BC afscheid en heeft hij zijn laatste verhaal 
voor ons geschreven over de geschiedenis van zijn voorvaderen, de familie Bouter 
uit Groot-Ammers. In de vorige BC stond er ook een bijzonder leuk verhaal van zijn 
hand over de “Liesveldse Veren”. Ik wil hem hartelijk danken voor zijn jarenlange 
bijdragen. 
Vanaf de volgende BC zal Harm Pott de rubriek “Allemaal familie” (de genealogie) 
van Liesveldse families gaan vullen, voorheen een bezigheid van Margreet Budding. 
 
Naast de verhalen en weetjes over oud speelgoed en spelletjes, vindt u in deze BC 
onder andere een verhaal van Rob Anders, waarin hij uitleg geeft over de opbouw en 
het bijhouden van het archief van museum Het Stadhuis. Van de inname van 
objecten en de registratie hiervan, het onderhouden en repareren van de collectie, tot 
het bijhouden van de genealogie. Het geeft een inkijkje in het tijdrovende werk door 
alle vrijwilligers. Interessant om te lezen! En misschien prikkelt het iemand om ons 
hierbij te komen helpen; nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom! 
Graag krijgen we in de rubriek “Wie kent ze nog?” antwoord op de vraag wie er 
gefotografeerd zijn op een tweetal foto’s met tieners en kinderen erop. Mocht u 
iemand herkennen, laat het weten. 
 
De agenda van komende activiteiten op pagina 25, is nog niet geheel voorzien van 
data en concrete invulling van de activiteiten, maar dit volgt later dit jaar in een extra 
nieuwsbrief. Hier zal ook meer in staan over de belevingsdag van de Oud Hollandse 
Waterlinie. Al wel bekend is, dat deze dag  in het voorjaar van 2018 voor 
schoolkinderen van groep 5 en 6 georganiseerd gaat worden en dat we ook hier 
vrijwilligers voor zoeken!  
 
Ik wens u veel leesplezier, Carin den Toom 
 
Rectificatie BC1 2017; pagina 35 “Schriften van Jan-Willem den Hartog”, moet zijn 
“Schriften van Willem-Jan den Hartog”. Onze excuses voor deze verschrijving.  
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Van het bestuur 
Het jaar vliegt voorbij, gelukkig niet onopgemerkt. Het museum zindert elke keer weer 
van de actie als er wekenlang gewerkt wordt aan het maken van een nieuwe 
tentoonstelling. Tot begin juli konden we zien hoe snel de veranderingen in de 
gezondheidszorg zijn gegaan de afgelopen decennia. Veel bezoekers herinnerden zich 
voorwerpen en situaties. Daaruit blijkt dat een museum een oase van de herinnering is. 
De huidige tentoonstelling gaat ook over herinnering. Het speelgoed uit vroeger tijden  
is overal vandaan gekomen en tentoongesteld. Bezoekers zeggen regelmatig dat ze ook 
nog wel iets dierbaars hebben bewaard; misschien voor de volgende keer. Alleen het 
houten kleuterstepje. Iedereen heeft erop leren steppen, maar het is nergens meer te 
vinden, dus heeft u er nog een staan….. Wij hopen op veel bezoekers, jong en oud. 
 
De presentatie van het boek ‘Verborgen Bloem’ van Janny den Besten op 18 mei jl. in 
Streefkerk was voor ons aanleiding om dit te koppelen aan een lezing van de heer C. 
Stam over het  evacueren van grote aantallen bewoners van de Veluwe naar het Westen. 
Een combinatie van de feitelijkheid en de romantische weergave. Een succesvolle 
bijeenkomst. 
 
Na de vakantieperiode zijn er weer enkele vaste activiteiten in het museum. Op 
zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Opnieuw hebben de drie 
Historische Verenigingen in Molenwaard met ondersteuning van de gemeente 
Molenwaard een monumentenroute uitgezet. Deze is opgenomen in een brochure, die 
huis aan huis wordt verspreid. Het landelijke thema is dit jaar boeren, burgers en 
buitenlui, waarbij wij het accent leggen op de zelfkazende boeren, de kaashandel/-
markt, de hennepteelt en het verbouwen van riet. U bent welkom in de opengestelde 
molens, kerken en gemalen die elk hun eigen verhaal vertellen over de streek.  
De OMD klassendag op vrijdag 8 september is voor de scholen uit ons gebied weer een 
terugkerende gebeurtenis. 
Op zondag 10 september verzorgt de stichting Groene Hart een inloopconcert van 
klassieke kamermuziek in museum Het Stadhuis. U bent van harte welkom.  
  
Enkele evenementen die vorig jaar zijn gestart onder de naam Licht op de Linie (in het 
kader van het 350-jarig jubileum van de Oud Hollandse Waterlinie in 2022) worden dit 
jaar voortgezet. Het gaat om het aanlichten van diverse gebouwen, schemer-
wandelingen met fakkel en mogelijk overvaarten tussen Nieuwpoort en Schoonhoven. 
De plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar u leest daar meer over. 
En last but not least is er natuurlijk weer de kaarsjesavond op de tweede woensdag van 
december. Een traditie in Nieuwpoort. Onze plannen voor het museum op die avond 
zijn nog niet helemaal rond. U leest daarover in de nieuwsbrief. 
  

Joke van Leeuwen 



By Clockgeluy   

 

 

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

Terug naar De Poort         Jopie Oosterbeek-Baardwijk 
 
 
“Nee”, zegt mevrouw Jopie Oosterbeek-Baardwijk terwijl ze er een oude klassenfoto bij 
pakt. “Een groot deel van mijn leven had ik beslist niet het idee dat ik nog weer eens 
terug zou komen naar De Poort. Kun je nagaan, ik woonde maar liefst 63 jaar in 
Papendrecht. Daarvoor nog eens vijf jaar in Zwijndrecht. Dus het lag niet zo voor de 
hand. 
Maar in 2007 kwam ik in De Vijverhof  wonen. Ik was zogezegd, terug van weggeweest. 
Nu woon ik hier al weer tien jaar. Onvoorstelbaar. Wat gaat de tijd toch snel.” 
Tijdens onze zoektocht naar ervaringsdeskundigen die ons iets kunnen vertellen over 
het speelgoed waar de zeventigers, tachtigers en negentigers vroeger als kind mee 
speelden, lopen we haar, bijna letterlijk, tegen het lijf.  
“U zoekt oudere mensen om daar wat over te zeggen? Nou, ik ben oud”, zegt ze 
kordaat. “Ik ben 95. Ik ben van 25 april 1922. Momenteel de oudste hier in de Vijverhof. 
Dus u treft het.” 
 
Inderdaad komt het speelgoed later ter sprake. Maar na een uurtje vertellen beseffen we 
dat Jopie met haar herinneringen een boeiend tijdsbeeld weet te scheppen. Gewoon de 
alledaagse zaken. De sobere leefstijl. Het leven van de kinderen van toen.  
Omstandigheden  die we ons vandaag de dag amper kunnen voorstellen. Verhalen uit 
een ver verleden. 
 
Zilverfabriek 
“We waren thuis met acht kinderen”, steekt ze van wal. “Vier meisjes en vier jongens. 
Mijn vader, Piet Baardwijk, ging naar de zilverschool in Schoonhoven om het vak van 
zilversmid te leren. Toen hij van die school afkwam, verdiende hij zijn eerste geld als 
knecht bij zilversmederij Kooijman in Schoonhoven. Maar toen hij trouwde met Mergje 
van den Berg van het Schoonhovense veer, nam hij de beslissing om voor zichzelf te 

beginnen. Dat was het begin van 
de zilverfabriek Baardwijk. 
De zilverfabriek die zo’n 
belangrijke rol in ons leven zou 
gaan spelen. Zeker, voor wat 
betreft mijn broers.  Die zijn er 
allemaal gaan werken.“ 
Een statige foto van de acht 
Baardwijk kinderen wordt erbij 
gehaald. Jopie wijst ze aan en 
noemt ze op.  
 
 De kinderen Baardwijk. V.l.n.r. Hans, Chatrien, Siena, Kees, Teunis, 

Corrie, Jopie, Aart.     
 



  By Clockgeluy-  

 

                                                                                                                                                                  . 
19e jaargang, september 2017 5 RedactieByClockgeluy@outlook.com  

“Dat is Siena, de oudste. Dan kwam Corrie. Toen Chatrien. Dus eerst drie meisjes. Mijn 
vader zal wel gedacht hebben, waar blijven mijn opvolgers.  Nou de vierde was dan 
eindelijk een jongen. Dat was Teunis. Toen Kees. Ik was de zesde in het rijtje. Tenslotte 
nog twee jongens. Aart en de jongste Hans.” 
 
Kortom, de continuïteit van het bedrijf was gewaarborgd.   
Jopie vervolgt: “Mijn vader begon aan de Binnenhaven op nummer 44. Achter het huis 
stond een schuur waar de zilverfabriek werd opgestart. Later heeft Piet Vermeulen met 
zijn gezin daar gewoond. Die was elektricien bij Minkema. Hij verkocht  ook vanuit zijn 
huis televisies. Veel Nieuwpoorters en Langerakkers zullen er hun eerste TV gekocht 
hebben, denk ik.  
De Binnenhaven kwam vrij omdat wij verhuisden naar de Westsingel. Het pand waar 
tegenwoordig, in het voorste deel, de familie Spek woont. Maar toen hadden we het hele 
pand in gebruik. Het leek al veel op een echte fabriek. Toch was het daar in 1929 ook  
weer te klein en verhuisden we naar de Hoofdstraat, zoals de Hoogstraat toen nog 
heette.  
Ik zie het nog voor me. In die strenge winter. We hebben veel spullen met de slee over 
de bevroren gracht verhuisd naar ons pand binnen de wallen. Later zat Van der Vlist 
daar. Tenslotte werd in 1948 op de Buitenhaven de fabriek opgestart zoals veel mensen 
zich het bedrijf zullen herinneren. Het huidige Arsenaal. We hadden nog een filiaal in 
Emmen. Daar heeft broer Kees altijd de leiding gehad.” 
 
Schooljaren 
Maar toen was Jopie allang geen inwoonster van Nieuwpoort meer. Dus ook niet bij de 
laatste verhuizing naar het Industrieterrein. En het einde van de zilverfabriek van de 
firma Baardwijk toen het pand door brand werd verwoest. 
Daar willen we het trouwens ook niet al te uitgebreid over hebben. We willen meer 
weten over de jeugd van Jopie. Dus gaan we terug naar haar schooljaren. 
“Ik ging eerst naar de christelijke school in Groot-Ammers. Mijn ouders waren nogal 
streng in de leer. Maar toen ging men op de openbare school in de Poort anderhalf uur 
per week godsdienstlessen 
geven. Ieder kind was vrij om te 
kiezen of ze die lessen al dan niet 
wilden volgen. Dat was het 
moment dat ook ik naar de 
school in mijn eigen woonplaats 
mocht gaan. ” 
Nu kunnen de schoolfoto’s uit 
1933 en 1934 erbij gepakt 
worden.  
Ze is dan wel 95 lentes jong. 
Maar beschikt over een 
verbluffend goed werkend 

1934 Klassenfoto, midden voor Jopie Baardwijk 
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geheugen. Haast zonder nadenken noemt ze de namen van al die kinderen. Sterker nog, 
bij veel van hen weet ze bijzonderheden te benoemen.  
“Leentje Buis, Thea Monteban, Tuus Voormolen. Daar zit broer Kees. Liesbeth van ’t 
Hoog, Annie Slob, Jannie Ouwerkerk. En daar Jan Ros. Nog niet zo lang geleden 
overleden. Nu ben ik, denk ik, de enige die nog leeft.” 
Ze zwijgt even en zegt dan met een zucht. “Ach ja. Wat is het toch allemaal lang 
geleden” 
 
De foto’s vertellen over de kinderen van de openbare lagere school van Nieuwpoort. 
Met aan het hoofd meester Dekkers. De woning van de hoofdmeester stond aan de 
Binnenhaven naast de kerk. De school zelf daarop aansluitend met de ingang aan de 
Achterweg. Wat later het verenigingsgebouw werd en nu al weer jarenlang als 
Hervormd Centrum fungeert. Het pleintje voor de kerk fungeerde als speelplaats.  
“Ik vond het een prachtige tijd”, vertelt Jopie enthousiast verder. “Hinkhokken, touwtje 
springen, bokkie springen. Knikkeren. Ik heb daar heel wat heerlijke speelkwartiertjes 
doorgebracht. Kijk, daar op de foto staat meester Dekkers. Dat daar is meester Verdoold. 
Die kwam uit Stolwijk. De derde man op de foto is meester Stuurman uit Streefkerk.” 
 
Handwerken 
“We kregen handwerken van juffrouw Snijders.  Dat was natuurlijk heel erg belangrijk 
voor meisjes in die tijd. Ik heb nog wat voorbeelden”.   
Ze haalt een tas tevoorschijn waar wat handwerkspullen inzitten.   
“Kijk, een borduurlap. Best wel mooi. En dit zijn verstellapjes. Daarop moest je met hele 
fijne steekjes gaten repareren. Zie eens hoe fijn dat werk is. Haast onzichtbaar. En weet 
je wat dit is?” We hebben geen idee. Het heeft iets weg van een omgekeerd gehaakt 
parachuutje. “Dat is een sponsennet. Inderdaad, om sponsen in te bewaren.”   
Ze moet er zelf om lachen. 
 “Ik kon goed leren. Haalde 
allemaal achten. Dit is nog een 
rapport.” 
Ze laat het rapport zien met 
daarop  inderdaad heel 

Borduurlap gemaakt door Jopie Baardwijk Rapport van Jopie Baardwijk uit 1936 
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prominent het cijfer acht. Maar wat bijzonder is. Het rapport is uitgegeven en 
ondertekend door het gemeentebestuur van het vestingstadje.  
 
“Ik wilde zó graag verder leren” noemt ze een droomwens uit haar kinderjaren. 
“Meester Dekkers had het er ook vaak met mij over. Je moet echt naar de MULO. Dat 
kun je zeker aan. Dus ik zeurde thuis of ik alstublieft verder mocht leren. Maar dat 
vonden mijn ouders niet nodig. Einde discussie. Je had het hart niet om verder aan te 
dringen. Met acht kinderen, de zilverfabriek en ook nog een winkeltje dat mijn moeder 
draaiende moest houden, was er voor de jongste dochter van dertien maar één 
toekomstbestemming. Thuis meehelpen. Je moeder bijstaan om het huishouden goed te 
laten verlopen.  
Ik zei al dat we ook nog een winkeltje hadden. In het pand aan de Hoogstraat was aan 
de achterzijde de fabriek. In het middenstuk woonden wij. En aan de straat had mijn 
vader nog een winkeltje ingericht. Daar verkochten we eigenlijk van alles. Als vader 
dacht dat ergens handel in zat, dan verkochten wij het. 
Sigaren, sigaretten, koffie, thee, beschuit. En via een juwelier in Utrecht ook sieraden en 
edelstenen. 
Ondernemen. Dat zat in de genen bij de Baardwijken. Ome Aart Baardwijk had 
verderop in de Hoogstraat een schoenenwinkel. Maar hij verkocht ook hoeden en 
zilveren en gouden horlogekettingen.  
Naast ons woonde ome Cor Baardwijk. Hij had een kledingzaak. Ome Cor was een 
bijzondere man. Het verhaal ging dat hij aan de rijke boeren met een stalen gezicht veel 
te grote kostuums verkocht. Dan liet hij de boer voor de spiegel plaatsnemen. Legde een 
hand op de rug van de man en trok zodanig aan het jasje dat het aan de voorkant als 
gegoten zat.  
“Boer, zei hij dan, “dit is precies de goede maat, kan niet beter. Niks meer aan doen. Ik 
pak het voor je in.” 
Maar ome Cor was ook de man die in de oorlog een joods gezin, dat in Rotterdam 
ondergedoken zat, al die jaren in leven heeft gehouden. Hij stuurde jongens uit de Poort 
met zo’n platte handkar lopend naar de stad om daar voedsel af te leveren.  
Die mensen waren hem daarvoor zó dankbaar dat ze later, na de bevrijding, een woning 
in Arkel aan hem schonken. Hij is er uiteindelijk ook in gaan wonen.” 
 
Wilde orchideeën  
Jopie vertelt verder hoe ze in haar lagere schooltijd met vriendinnetjes vaak de polder 
introk. 
“Naar de Goudriaanse molen. Daar plukten we wilde orchideeën en van die paarse 
tulpen met witte stippen.                   
We speelden altijd buiten. Op de wal vooral. Een touw aan de boom en dan lekker 
slingeren. De uitvoeringen van de muziek, waarvoor zo’n speciale muziektent op de 
Dam werd opgebouwd, vonden we prachtig. En het koek slaan niet te vergeten.        
Ik weet niet of er al een Oranjevereniging was. Maar op 31 augustus deden we altijd 
mee als er een optocht werd georganiseerd. Wij in het oranje gekleed en lopend door 
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Nieuwpoort en naar het veer. Daar kregen we bij Kas Bouter  een reepje chocolade. 
Maar ook dokter van Straten deelde altijd snoep uit. En op nog meer adressen viel er 
wel wat te halen.  
Weet je wat we altijd zongen?”Nog goed bij stem zingt ze: “Weg met de Socialen. Leve 
de Koningin. 
Oranje boven. Oranje boven. Leve de Koningin.”  
Nee, je ging niet naar pretparken of zoiets. Dat was er volgens mij allemaal niet. 

Trouwens, mijn ouders hadden 
helemaal geen tijd om ergens met de 
kinderen naar toe te gaan. Een 
dierentuin? Ik ben er als kind nooit 
geweest. 
Je kwam alleen ergens als er een 
schoolreisje naar toe  was. Heus niet  
elk jaar, hoor. Wat ik me nog herinner 
is een schoolreisje naar de piramide 
van Austerlitz. En ’n keer naar de zee. 
Toen was een zekere meester Mulder 
op school als tijdelijk invaller voor 
meester Dekkers.” 
 
 

Jopie legt zich neer bij het besluit van haar ouders dat ze niet naar de MULO mag. Al 
blijft het wel knagen. Op 17-jarige leeftijd maakt ze een ingrijpende gebeurtenis mee. 
Haar moeder, pas 48 jaar, komt in 1939 te overlijden. Dat is ook de reden waarom wordt 
besloten dat ze bij haar oudste zus in Zwijndrecht  moet gaan wonen. Daar kon ze mooi 
nuttig huishoudelijk werk verrichten.  
“Maar ik begon toen ook weer over mijn wens om naar de MULO te gaan. Mijn zus 
vond het goed en ik ging een cursus als voorbereiding volgen. Net toen het bijna zover 
was dat ik verder kon gaan leren, brak de oorlog uit. De school stond in Rotterdam. 
Maar na dat grote bombardement was er geen denken aan dat ik naar die school zou 
gaan. Dat was het definitieve einde van mijn droom.” 
 
Een andere droom kwam wel uit. Toen ze met haar zus meeverhuisde naar 
Papendrecht, kwam ze haar lief tegen. Ene heer Oosterbeek. Vertegenwoordiger in 
bouwmaterialen. Ze trouwden en vestigden zich ook in Papendrecht. Er kwamen twee 
dochters. Er volgden kleinkinderen.  
Een van haar kleindochters is zelfs notaris geworden, vertelt ze trots. Die kon heel goed 
leren. Heeft ze waarschijnlijk voor een belangrijk deel van haar oma meegekregen. Oma 
Oosterbeek. Die zo graag naar de MULO wilde.  
 
Ed van Tuijl  
 

1938 Deelname vlaggen-defilé Amsterdam, 40-jarig 
regeringsjubileum koningin Wilhelmina 
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Bezoek Inktpot 
 
Op uitnodiging van Lenie van’t Hoog, de echtgenote van Koen van ’t Hoog, brachten 7 
vrijwilligers op 4 maart een bezoek aan het Inktpotgebouw in Utrecht.  

 

 
Leden van de HKN tijdens rondleiding, Foto Wim 
Deelen 
 
 

Deze naam heeft het gebouw te danken aan zijn vorm en het doet tegenwoordig dienst 
als hoofdkantoor van Prorail. Onder deskundige leiding van Lenie bekeken wij dit 
imposante gebouw van onder tot boven.  
 
Het is het grootste bakstenen gebouw in Nederland in de stijl van De Amsterdamse 
School. Het is ontworpen door George van Heukelom in opdracht van de Nederlandse 
Spoorwegen en gebouwd tussen 1918 en 1921.  
 
Voor de bouw werden 22 miljoen 
metselstenen gebruikt, hiertoe werden 
twee steenfabrieken, een houtbedrijf en 
drie schepen aangekocht. Omdat er ook 
4000 kubieke meter eikenhout nodig 
was, werd in Limburg een bos 
aangekocht. Voor de fundering werd 21 
kilometer oude spoorstaven gebruikt.  
      
Hans Keukelaar   
 
 
Bron: Wikipedia      
 
 

Hoofdadministratiegebouw III van de 
Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, kort na de 
bouw 

Binnenzijde Inktpot 
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Opening tentoonstelling Gezondheidszorg en Hulpverlening Liesveld 
 
Op 1 april 2017 startte de zomeropenstelling van museum ‘Het Stadhuis’ en werd de 
tentoonstelling ‘Gezondheidszorg en Hulpverlening in Liesveld’ geopend. 
 
Om 13.30 uur heeft de oud-huisarts dhr. C.M. Kentie deze tentoonstelling officieel 
geopend. Kentie memoreerde hoe 
hij in Nieuwpoort de 
dokterspraktijk startte, als 
opvolger van dokter van Straaten. 
Hij schetste de veranderingen in 
zijn werkzame periode van 1965 
tot 1995, waarin hij als 
apotheekhoudend huisarts met zijn 
vrouw in Nieuwpoort woonde en 
werkte. Het werk eiste van hem 
aanvankelijk 7 dagen in de week, 
24 uur per dag als huisarts 
beschikbaar te zijn.  
 
In de tentoonstelling is aandacht voor de geschiedenis van de huisartsenzorg in Groot-
Ammers, Streefkerk en Nieuwpoort/Langerak. Er zijn namen van heelmeesters en 
chirurgijnen tot in de 18e eeuw achterhaald. Opvallend zijn de simpele middelen 
waarmee de gezondheidszorg het tot midden van de 20ste eeuw moest doen. 
 
Foto’s tonen de (private) 
Ambulance dienst uit Groot-
Ammers. Er is documentatie van 
de EHBO-vereniging. Er wordt een 
inkijk gegeven in de werking van 
de Kraamzorg en de 
Kruisvereniging in de vorige eeuw. 
 
Boven zijn 2 vitrines ingericht met 
heel interessant materiaal van het 
regionaal werkzame Rode Kruis. 
 
De tentoonstelling was geopend  
tot 17 juni 2017.  
 
Annie Slob 
 
 

Dr. Kentie opent de tentoonstelling 

Inspectie van de “collega huisarts” 
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De theehuisjes in Nieuwpoort en Langerak 
 
Buiten de wallen stond zowel aan de oost – als aan de westzijde een thee- of tuinhuisje. 
Enigszins gefortuneerde Poorters bezaten daar een stuk grond waar op uitgebreide 
schaal groente door hen werd geteeld. Om het stukje grond te kunnen bewerken was 
een bergplaats voor het tuinmateriaal onontbeerlijk. Daartoe werd een huisje gebouwd 
dat ook kon dienen om bij warm weer een kopje thee te nuttigen, of tijdens wandelingen 
wat te rusten en aangenaam keuvelend te verpozen.  
 
Helaas waren beide huisjes in de loop der jaren ernstig in verval geraakt. Het 
Langerakse huisje werd gesloopt. De IJsselsteentjes gebikt en hergebruikt om de oude 
torenfundering van de Hervormde Kerk in het plaveisel aan te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Marry van den Dool kregen wij dit schilderi,  van het tuinhuisje in Langerak, van de familie Slob. Het is in de 
40-er jaren geschilderd door de Ammerse schilder Eimert van As. 
 
Theehuisje aan de westzijde 
Aan de Tiendweg, vlak voor de ingang van Nieuwpoort, werd het theehuisje van een 
mevrouw in Den Haag gekregen, om het te laten restaureren. Restauratie bleek echter 
nogal duur. In 1985 begon aannemersbedrijf Den Hartog uit Langerak met de 
restauratie. De ramen, kozijnen en luiken werden gemaakt door leerlingen van de 
Christelijke Technische School “Nieuwe Vaart” uit Gouda. Tijdens de praktijklessen kon 
een groepje van vier leerlingen aan de klus werken, onder leiding van hun 
klassenleraar, de heer Korstanje, werd een mooi stukje vakwerk afgeleverd. 
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Vrijdagmiddag 17 januari 1986 was er een bijeenkomst op het stadhuis. Burgemeester J. 
de Groot ontving daar een afvaardiging van de L.T.S. uit Gouda, die bestond uit 
directeur Van der Veen, Adj. Directeur Blokland, klassenleraar Korstanje en vier 
leerlingen. Ook aanwezig waren wethouder De With en de oud-wethouders van 
Nieuwpoort, C Brokking en G. Stigter. In zijn welkomstwoord verhaalde de 
burgemeester hoe de gemeente geprofiteerd had van het werk van de LTS leerlingen.  
Hij was zeer te spreken over het resultaat. Hij bedankte de leerlingen en dhr. Korstanje 
voor het geleverde vakwerk. Hij wees op het belang van het gerestaureerde 
bouwwerkje. Het theehuisje is één van de eerste dingen die je van Nieuwpoort ziet als je 
op de dijk rijdt. Het is eigenlijk een reclamebord voor het stadje.  
Als dank kregen de leerlingen een foto van het huisje. Aan dhr. Van der Veen werd een 
gemeentewapen van Nieuwpoort overhandigd. Directeur Van der Veen zegde toe dat 
de school ook nog zal zorgen voor de bouw van het oude toegangsbruggetje.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V.l.n.r Blokland, Van der Veen, Korstanje, en  G. 
Stigter 
 
 

Links dhr. Korstanje, daarnaast directeur van Veen van de Nieuwe 
Vaart. Rechts dhr. G. Stigter 

Leerlingen LTS “Nieuwe Vaart” 

Theehuisje zoals het er nu 
uitziet. Met bordjes 
vloedhoogtes 
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Het Langerakse theehuisje  
Het Langerakse theehuisje, eigendom van Wim Slob, verkeerde ook in een erbarmelijke 
staat. Toen het in eigendom van de gemeente kwam, zat er maar één ding op; zo snel 
mogelijk slopen. De IJsselsteentjes werden afgebikt en opgeslagen op de gemeentewerf.  
Later zijn ze gebruikt om in het plaveisel van de Binnenhaven de fundering aan te geven 
van de afgebroken kerktoren. 

 
Op het moment dat er nieuwe woningen worden gebouwd aan de Menno van 
Coehoornsingel in Langerak stelt wethouder T.van Gelder voor om tegelijkertijd het 
afgebroken theehuisje weer op te bouwen.  
                        
Hans Keukelaar                     
 
Bronnen: “Van Huis tot Huis” en “Het Kontakt” 
 
Schilderwerk Museum Het Stadhuis 
 
 
In april van dit jaar liet de gemeente groot onderhoud 
plegen aan het schilderwerk van Het Stadhuis door 
schildersbedrijf Korteland. We zitten er inmiddels weer 
netjes bij! 
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H 
 
 
 
 
In iedere By Clockgeluy zijn we op zoek naar informatie over de mensen op een (groeps) 
foto of herkenning van een gefotograffeerde plaats in de gemeente “Liesveld”. Daarbij 
vragen we uw hulp, dus alle reakties zijn van harte welkom! 

 
Rara, wie is dit? 
 

Wie is er op deze foto met LEGO aan het bouwen? Wij 
weten het antwoord, maar u ook? 
Geef uw oplossing door aan de redactie. 

                        
 
 
 
 

Opbrengst clubkascampagne 
 

De uitslag van de Clubkascampagne werd bekend gemaakt tijdens een 
speciaal evenement voor verenigingen en stichtingen op 20 april in het 
Streekcentrum Het Liesvelt te Groot-Ammers. Nadat er nog een leuke 
quiz was, waar alle aanwezigen voor hun club nog een extra bedrag 
van EUR 75,00 konden winnen, werd de uitslag bekend gemaakt. Voor 
de Historische Kring Nieuwpoort was er cheque met een bedrag van 

EUR 196,42. Er waren 57 stemmen op onze vereniging uitgebracht. 

17-1-1986 Leerlingen LTS na bouw 
theehuisje westzijde Nieuwpoort. Wie 
zijn dit? 

Foto van de familie Bakker; wie zijn deze 
kinderen? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilnuX16NPKAhUBORoKHQf3ANIQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/stock-foto/antiek_schilderij.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFIGZG854kngIGJm2o9yVW3O2zhOA&ust=1454321743932370
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Het Museale archief 
 
Registratie  objecten 
Tsjes van de Witte : 
Nadat de vereniging de beschikking had gekregen over het stadhuis als locatie kregen 
we een groot scala aan objecten aangeboden, zoals huishoudelijke artikelen, 
gereedschappen van diverse beroepen, gereedschappen van de boerderij en 
archeologische vondsten. Verder schilderijen, tegeltjes maar ook foto’s en documenen.  
 
Advies Erfgoedhuis 
In 2002 is op advies van het Erfgoedhuis een registratieprogramma aangeschaft en na 
een cursus zijn we aan de slag gegaan. Al snel bleek dat er een collectieplan moest 
komen. In het plan staat beschreven wat we willen verzamelen. 
De objecten die u ons aanbiedt worden ingeschreven en daarna beoordeeld door Teus 

Verveer en Tsjes van de Witte. We bekijken of het 
in de collectie past, of we er meer van hebben en 
we beoordelen de conditie van het object. 
Als wordt besloten het voorwerp in de collectie op 
te nemen, krijgt het een registratienummer en 
wordt het beschreven. Ook de schenker wordt 
vermeld. 
Daarna maken we er een foto van. Deze gegevens 
komen in het registratieprogramma ADLIB. 

 
 

Hoe vinden we het weer terug 
Doel is om een overzicht te hebben van wat er is en ook 
belangrijk, wat waar te vinden is! Zo hebben alle stellingen 
een nummer en de planken daarin een letter. Elk object heeft 
een standplaats. Voor een nieuwe tentoonstelling kan in het 
programma ADLIB gekeken worden wat in depot of in het stadhuis staat. Door middel 
van aanvinken kan een lijst gemaakt en uitgedraaid worden. Teus zoekt in het depot de 
spullen op. Na afloop van de tentoonstelling kan aan de hand van deze lijst alles weer 
op dezelfde plek terug gezet worden. 
 
Het  resultaat van de inspanningen 
Na jaren elke maandagmiddag alles in kaart gebracht te hebben, zijn we nu zover dat 
bijna alles gedaan is. Nu is het een kwestie van bijhouden.  
 
Vrijwilligers 
Teus Verveer en Tsjes van de Witte worden genoemd, maar een grote groep vrijwilligers 
is vooral op maandag bezig met het onderhoud. Voor veel voorwerpen is de plek, waar 
het wordt bewaard niet ideaal, maar maximale zorg wordt gegeven. 

Archief (zolder) 
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De Textielverzameling  
Annie Slob 
Sinds eind 1998 is er actief gewerkt aan de verzameling van textiele objecten. Bij inname 
wordt geprobeerd een beeld te krijgen van de gebruiker/schenker van het object,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
waarbij enerzijds het object zelf interessant kan zijn, anderzijds het verhaal van het 
gebruiksvoorwerp van belang kan zijn. 
De verzameling is ingedeeld op basis van de gebruiksdoeleinden van het textiel. 
Er is een onderverdeling in kleding, huishoudtextiel, handvaardigheid-voorbeelden, 
vlaggen. De kleding is onderverdeeld in kleding van mannen, vrouwen en kinderen, 
waarbij vanuit die categorieën een onderverdeling is in de manier waarop het gedragen 
werd: onder/bovenkleding en accessoires.  
Onder huishoudtextiel valt alle textiel dat gebruikt werd als keukengoed en 
beddengoed; woningtextiel als tafelkleden, lopers, gordijnen en dergelijke. 
Handvaardigheid-voorbeelden zijn merklappen, verstelobjecten en schoolhandwerken. 
Bij vlaggen en vaandels verzamelen we ook rouwbanden en wimpels. Vlaggen en 
vaandels zijn eenvoudig te rubriceren, omdat het gebruik van deze objecten en de 
verschijningsvorm niet voor meerdere uitleg vatbaar is. 
 
Het foto-archief 
Hans Keukelaar 
Sinds de oprichting van de Historische Kring wordt er gewerkt aan het opzetten en 
steeds uitbreiden van het fotoarchief. De foto’s worden op twee manieren bewaard. In 
speciale mappen met een nummering, die overeenkomt met het nummer, dat vermeld 
wordt in het fotobewerkingsprogramma Fotobase. Inmiddels zijn meer dan achtduizend 
foto’s voorzien van herkomst, datering en wie er op staan. Een ingebouwd 
zoekprogramma zorgt ervoor, dat van 
een bepaald onderwerp en/of persoon 
alle aanwezige foto’s in één keer getoond 
kunnen worden en indien nodig 
uitgeprint kunnen worden.  Mocht u in 
het bezit zijn van “oude foto’s waarvan u 

Groot textiel ( zolder) Archief klein textiel (zolder) 
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het belang inziet, dat zij voor het nageslacht worden bewaard, dan zijn wij meer dan 
geïnteresseerd.  
 
Het genealogisch archief 
Harm Pott en Teus den Besten houden zich bezig met het bijhouden van het 
genealogisch archief. 
Elke week wordt bijgehouden of er veranderingen in de bevolking plaatsvinden. 
Geboorten en overlijden worden bijgehouden. Het overlijden van Margreet Budding 
maakte deze taak zwaarder. 
 
Het krantenarchief  
Harm Pott houdt wekelijks in de gaten wat er in de omgeving 
gebeurt en de gepubliceerde berichten worden opgeborgen in 
een knipselarchief.  
 
Het papieren archief 
Rob Anders 
At Stravers en Rob Anders zijn nu bijna 2 jaar bezig met de 
herinventarisatie van het “papierenarchief”, dat nu is 
onderverdeeld in de volgende onderwerpen: 
 
Archief onderdeel Aantal 

archiefdozen 
Het archief van de Historische Kring + HKN publicaties 57 
Het oud-archief/Oude Hollandse Waterlinie 68 
Gemeente/Brandweer/Gezondheidszorg 24 
Kerk & religies 4 
Onderwijs 10 
Bedrijven & winkels 17 
Verenigingen 6 
Genealogie 54 
WO I / WO II 10 
Polder & Waterschappen 8 
Boeken/tijdschriften Nog archiveren 
Koningshuis Nog archiveren 
Diverse 13 
kinderboeken Nog archiveren 
Jaargangen van de Spiegel  
 
De registratie zorgt er nu voor, dat voor exposities materiaal kan worden gevonden. Het 
is een doorlopend proces. Elke week zijn meerdere dingen te archiveren.  
Oude documenten, verlopen paspoorten (genealogisch van waarde), wij kijken graag of 
het de moeite van het opslaan waard is. 

oud archief ( 
administratieruimte) 
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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 gaat het over het spelletje kaatseballen, dat tot op de dag van vandaag nog 
wel gespeeld wordt door kinderen. De ballen zijn van modernere uitvoering, en 
sommige oude liedjes worden nog steeds gezongen. In ieder geval beter voor de 
lichaamsbeweging dan een spelletje candy crush! 

Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten. De kaatssport wordt nog steeds in meer 
dan 50 landen en landstreken beoefend. Kaatsen is één van de oudste nog beoefende 
balsporten. De verschillende varianten zijn op de te delen in veld- of pleinkaatsen en 
muurkaatsen, geëvolueerd uit het door Ierse emigranten omstreeks 1880 
geïntroduceerde kaatsspel. 

Het doorgaans als "typisch Friese sport" aangeduide Friese kaatsspel, is vanaf 1505 in 
Friesland geïntroduceerd door Hollandse dijkwerkers. Het spel wordt op gras gespeeld 
tussen twee ploegen van elk drie spelers. 

In de 16e eeuw waren de overdekte kaatsbanen een verzamelplaats voor adel en de 
nouveau riche die er het nieuws en de politiek bespraken.  
Bij het gewone volk was het kaatsspel ook bekend en geliefd. Dit werd in de open lucht 
beoefend, zelfs op zondag en zelfs tegen de muren van de kerk. Niet alleen een schande 
maar ook nog eens gevaarlijk. De gebruikte ballen waren massief, meestal gevuld met 
dierenhaar. De meeste steden stelden daarom "keuren" (gemeentelijke verordeningen) 
op om het kaatsspel in de buitenlucht te verbieden of te reguleren. 

H 

Karel 1, brak zijn been, 
Karel 2, sprong in zee, 
Karel 3, brak zijn knie, 
Karel 4, dronk een glas bier, 
Karel 5, sloeg zijn wijf, 
Karel 6, kurk op de fles, 
Karel 7, klok op zeven, 
Karel 8, soldaat op wacht, 
Karel 9, gaf de zegen, 
Karel 10, wie niet weg is, is gezien! 
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Het kaatseballen werd bijna alleen door meisjes gespeeld en kon met één of meerdere 
ballen worden gespeeld. De jongste meisjes speelden met één bal, waarbij het versje 
aangaf wat er gedaan moest worden in de tijd die ligt tussen het tegen de muur 
aangooien van de bal en deze weer opvangen. 
Wat grotere meisjes konden met twee, drie, vier of soms met meer ballen kaatsen. Of 
omhoog gooien, of naast elkaaar gaan staan en ze dan schuin tegen de muur aangooien, 
zó dat de ander de bal kon vangen en er tegelijkertijd een terug gooien. 

 
 
Carin den Toom 
 
Bronnen: Boekje “Spelletjes van vroeger”; 
Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 

Kaatsebal 
Ik vang je al 
In mijn ene hand 
In mijn andere hand 
Van klipperde klap 
Van voetjetrap 
Van rommeldebom 
Van keer maar eens om 
Juffrouw Katrijntje 
Zat achter het gordijntje 
Wat deed ze daar? 
Ze kamde haar haar 
Ze waste haar handjes 
Ze poetste haar tandjes 
Ze droogt ze weer af 
Toen ging ze weer staan 
Van voren af aan 
Van handjeklap 
Van voetjetrap 
Van rommeldebom 
Keer nog eens om 
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Lezing de heer Stam 
Boekpresentatie : “De verborgen bloem” Mevr den Besten 
 
Lezing van de heer C.Stam uit Nieuw-Lekkerland op 18 mei 2017 in Streefkerk. 
Aanleiding is de boekpresentatie “ De verborgen bloem” van Janny den Besten eveneens uit 
Nieuw-Lekkerland. 
 
De inval van  de Duitsers in mei 1940  had tot gevolg dat de streek bij de Grebbeberg 
geëvacueerd moest worden. Hieronder vielen bewoners van Veenendaal , Rhenen en 
Wageningen, in totaal 32000 mensen. Behalve mensen werd er ook 12000 stuks vee 
verplaatst. Een flinke operatie. Mens en dier gingen per boot via Rijn en Lek naar de Zuid-
Hollandse eilanden. Ter hoogte van Krimpen aan de Lek, Groot-Ammers, Schoonhoven en 
Streefkerk strandde de reis omdat Duitse parachutisten de lijn Moerdijk-Dordrecht- 
Zwijndrecht-Rotterdam al vroeg in de morgen van 10 mei bezet hadden. Langer verblijf op 
de boten, kempenaars genoemd, was niet mogelijk. Op de boten was geen eten of drinken 
meer, sanitaire voorzieningen waren minimaal.De kempenaars werden in het dagelijks 
leven gebruikt voor steenkolen vervoer. Tegen de afspraken in bleken de meeste 
kempenaaars niet schoongemaakt te zijn. De passagiers zagen na twee dagen dan ook zwart 
van het kolengruis en wilden dolgraag van boord. 
Zo werd van hogerhand besloten de mensen in de plaatsen Krimpen aan de Lek, 
Ammerstol, Groot-Ammers en Streefkerk onder te brengen bij de plaatselijke bevolking. 
Dit duurde enkele dagen. Na de capitulatie kon iedereen weer naar huis terug keren. 
Enkelen troffen hun huis vernield of geplunderd aan. 
 
Ter herinnering aan deze gebeurtenis is in 
Groot-Ammers een herinneringsbank 
geplaatst bij de Platanen. In de zaal waren 
deze avond aanwezigen die zich de 
gebeurtenis nog konden herinneren. 
 
Janny den Besten kwam als correspondent van 
de Klaroen in contact met mensen die de 
evacuatie in de WO II hadden meegemaakt. Ze 
raakte geboeid door deze verhalen en zag een 
link met de vluchtelingen van nu. Doordat 
haar man actief is bij vluchtelingenwerk kent 
ze veel persoonlijke verhalen. Janny besloot 
een roman te schrijven die het verleden en heden bij elkaar brengen. 
 
De heer Poppe  van uitgeverij de Banier overhandigde de schrijfster deze avond het eerste 
boek,. De avond werd bezocht door zo’n 100 mensen, vnl. uit Streefkerk. 
Het boek is te koop in de boekhandel voor € 16,95 

Tsjes van de Witte 

Overhandiging eerste boek door Dhr. Poppe aan 
Mevr. Janny den Besten 
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In deze rubriek geven we u  tips uitjes met een historisch karakter in Nederland. 

 

 
 
 

 

 

Wat is er te zien:  
Silver Design in Time”. Is een 
overzichtstentoonstelling van zilveren design 
objecten uit meer dan 100 jaar Nederlandse 
zilverindustrie. De tentoonstelling laat de 
geschiedenis van design in de zilverindustrie zien., 
geplaatst in het juiste tijdsbeeld en context.  

We werden uiterst hartelijk ontvangen en het museum heeft zijn vroegere stoffige imago 
wat mij betreft helemaal afgeworpen. De vaste collectie wordt op een toegankelijke en 
eigentijdse manier getoond. Alle objecten en gebruiksvoorwerpen worden op een zeer  
creatieve en interactieve manier weergegeven, met geluid en beeld per stijlperiode en 
onderwerp.   

Het museum ziet er erg verzorgt en doordacht uit en heeft mij 
verrast! Een aanrader om te bezoeken, en dat op loop- of 
fietsafstand! 
 
Carin den Toom 

Wat:  Tentoonstelling  “Silver Design in Time” 
Waar:  Nederlands Zilvermuseum,  Kazerneplein 4, 2871 CZ Schoonhoven 
www.zilvermuseum.com, Telefoon: 0182 385612, E-mail: info@zilvermuseum.nl 
Open: Dinsdag tot en met zondag: 11.00 - 17.00 uur, Feestdagen : 12.00 - 17.00 uur 

 

http://www.zilvermuseum.com/
mailto:info@zilvermuseum.nl
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“Wij speelden honkie met ’n bussie” 
 
Meinie de Haan over speelgoed van vroeger 
 
Oud Speelgoed. Dat is het thema van de tentoonstelling die vanaf 1 juli in Het Stadhuis 
zoveel aandacht trekt. Voor By Clockgeluy aanleiding om aan een aantal inwoners van 
Nieuwpoort/Langerak, Groot-Ammers en Streefkerk een paar vragen voor te leggen. 
“Waar speelden jullie als kind vroeger vaak mee? Had je toen veel speelgoed? Kortom, 
werd je in de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw op dat gebied erg verwend? 
De antwoorden van de zeventigers, tachtigers en een enkele negentiger geven een 
duidelijk beeld.  
Vlak voor, in en kort na de oorlog was er amper geld om van rond te komen. Dus zeker 
niet om aan speelgoed uit te geven. Je fantasie en vooral verbeeldingskracht benutten. 
Dat was feitelijk het meest gebruikte speelgoed.  
 
“Wij speelden vaak ‘honkie met ’n bussie”, vertelt Meinie de Haan – Roozendaal die we 
in de Hof van Ammers ontmoeten.  “Dat was bij mij en m’n vriendinnen heel populair. 
Dan werd er een leeg conservenblik op het zogenaamde honk gezet en die bus moest je 
dan omgooien. Met een steen of een bal of wat er voorhanden was. Geen idee waarom 
dat zo werd genoemd en of we het wel goed omschreven. Als het speelkwartier begon 
of gewoon thuis in de straat zei ik dan altijd tegen mijn vriendinnen, :” Kom op zullen 
we honkie met ’n bussie doen? 
We hadden amper speelgoed. Ik werd een keer verwend met een babypop.  Nee, geen 
babyborn. Zo’n pop  bestond toen nog niet. Dat je een echte pop had was best wel 
bijzonder. Op het schoolplein speelden we ook vaak ‘Bok, bok, hoeveel horens heb ik op 
mijn kop’. Een van de vriendinnen ging dan gebukt tegen een muur staan. Dan sprong 
je op haar rug en stak een of meer vingers omhoog. Zij moest dan raden hoeveel dat er 
waren.” 
Twee andere bewoners van de Hof van Ammers, die in de recreatiezaal bij haar aan tafel 
zitten, moeten ook al diep nadenken over de vraag of ze veel speelgoed hadden.  
Hennie Eshuis, geboren en getogen in Goudriaan was enig kind en pas vier jaar toen 
haar moeder stierf.  
“Ik had een springtouw. Dat kan ik me als 
speelgoed herinneren. Verder echt niet veel 
anders. Een schetsboekje met kleurtjes. Dat 
was het wel. Eenmaal van school af, was je 
sowieso niet meer met speelgoed bezig. 
Toen mijn moeder stierf kwam er een  
huishoudster bij ons in huis. Ze is altijd 
gebleven. Dus heb ik op een aantal adresjes 
wel huishoudelijk werk gedaan en was dat 
er niet dan hielp ik thuis gewoon mee. 

Springtouwen 
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Op het schoolplein met je vriendinnen met een groot touw touwtje springen. Dat deden 
we graag. Je weet wel, inspringen en meteen weer eruit terwijl het volgende meisje dan 
weer insprong. En ook wel met zoveel mogelijk vriendinnen tegelijk springen.” 
Jaukje Loeve – Gelderblom, die haar jeugd op de grens van Ammers en Streefkerk 
doorbracht, had een creatieve moeder.  

“Zij maakte van een kartonnen doos een poppenhuis. 
Deurtje en raampjes erin geknipt en ik had een poppenhuis 
om mee te spelen.  
Maar ze deed bijvoorbeeld ook een laken over het houten 
drooghek op de bleek. Dat was dan een tent. Dan gingen we 
moedertje spelen. Ze deed vaak gewoon mee. Dan nam ze 
Mariakaakjes waar ze boter op smeerde en soms nog wat 
hagelslag er bovenop. Dat waren dan gebakjes.  
Bezigheden voor ons jonge meisjes was vooral handwerken. 
Zo moesten we goed leren breien. Regelmatig moest ik tien 
toeren in de rondte breien. Dan deed moeder er van te voren 
een draadje in zodat ze kon controleren of ik wel tien toeren 
had gebreid.”   

              
In de Vijverhof  in Nieuwpoort noteren we een reactie van Jopie Oosterbeek-Baardwijk. 
Thuis hadden ze een snelgroeiend bedrijf. Dus zou je verwachten dat er iets meer geld 
besteed kon worden aan speelgoed voor de kinderen.  
“Maar dat was beslist niet zo”, zegt ze. “Ik zal nooit vergeten dat ik een poppenwiegje 
kreeg. Mijn tante had dat heel mooi bekleed. Maar wij vierden thuis geen 
Sinterklaasfeest met een mand vol cadeaus.  
Een speculaaspop of een suikerbeest. Dat was het wel. Mijn broer Aart kreeg ooit een 
mecanodoos. Daar heeft hij jaren mee gespeeld.” 
Egbert Bakker, een echte Nieuwpoorter zegt: “Een houten autootje was ooit mijn meest  

kostbare bezit. Wij deden veel 
hoepelen. Een echte was een ring ter 
grote van een fietswiel van betonijzer. 
Met daaraan een ijzeren staaf die met 
een oog aan de hoepel vast zat. De lol 
was hard lopen en de hoepel voor je 
uit laten rijden.  
Maar de meeste kinderen, ikzelf ook,  
hoepelden met een oud fietswiel. De 
velg waar de spaken niet meer 
inzaten. Met een losse stok sloeg je 
dan tegen dat wiel aan zodat hij ging 
rollen. En we knikkerden erg veel.  
 En ik deed met mijn vriendjes vaak 
kooten. Zo noemden we het 

Breiende meisjes 

Hoepelen 
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tenminste. Het zal wel net zoiets 
geweest zijn als het zogenaamde 
bikkelen.” 
Over dat kooten zegt Nieuwpoorter 
Henk Ouwerkerk. “Ja, dat heb ik ook 
heel veel gedaan. Je haalde dan een 
varkensbotje bij de slager. Dan ging je 
dat botje net zo lang wrijven of 
schuren tot het mooi strak en recht 
was. Daarmee ging je dan gooien en 
afhankelijk van hoe dat ding dan op 
de grond bleef liggen kreeg je punten. 
Stond het recht omhoog, dan kreeg je 
de meeste punten. Maar dat lukte niet 
zo vaak. 
We deden vliegeren met een 
zelfgemaakte vlieger. Tollen met een 
zweepje. En ik speelde ook vaak met 
lege lucifersdoosjes. Als je er een stel 

had verzameld kon je ze aan elkaar schuiven. Er een lange rij van maken. Of een toren 
bouwen. Het had wel iets van het huidige lego.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
 
In Streefkerk was het al niet veel anders, begrijpen we van Chris Holleman.  
“Nee, joh. Mijn vader was pluimveehandelaar. Populair gezegd kippenboer. We waren 
met veel jongens thuis. Dacht je dat ze geld voor speelgoed hadden. Toch heb ik een 

Uitleg van het spel “bikkelen’, of “kooten”,  gemaakt van varkensbotjes 
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keer met Sinterklaas een auto gehad die pa zelf had getimmerd. Maar toen ik hem kreeg 
was de verf nog niet droog. Dus de eerste dag mocht ik er nog niet mee spelen.   
Ik kreeg op mijn negentiende mijn eerste fiets. Een gebruikte, geen nieuwe hoor. 
Het was in die tijd soberheid troef. Zelfs toen ik en mijn broers verkering kregen. Van 
een disco hadden we nog nooit gehoord.  Achter het huis hadden we een groot 
duivenhok. Daar kwamen we op de zaterdagavond allemaal samen. Dan speelde Adrie, 
de meest muzikale van de familie, op zijn accordeon en gingen we samen liedjes zingen. 
En wat denk je wat we hadden om te drinken. Een fles grenadine dat je aanmaakte met 
water. Dat was de limonade. Bier werd  er heus niet gedronken. Hadden we geen geld 
voor. Ik verdiende zeventien gulden. Dat gaf je thuis af.  Ik kreeg twee kwartjes zakgeld. 
Dat was het. Trouwens, toen ik een jaar of twaalf was, had ik geen tijd om met 
speelgoed bezig te zijn. Wij hadden een groentetuin waar je altijd wel wat te doen had. 
Spitten en onkruidvrij houden.  Daar ging je vrije tijd aan op. Ik heb ook jaren de 
kranten gedaan.” 
 
We schreven het al. In de tijd van het oude speelgoed was dat speelgoed voor veel 
kinderen onbereikbaar. Er was thuis domweg geen geld voor. Je moest het vooral doen 
met je fantasie en verbeeldingskracht. Een zelfgemaakt zwaard. Een boog van een 
wilgentak en rietstengels als pijlen. Of takken waar je een geweer of een speer van kon 
maken. Kortom, zelfgemaakt speelgoed waar  wel complete veldslagen mee werden 
geleverd.  
 
Ed van Tuijl   
 
 
 

 
Komende activiteiten en mededelingen Historsche Kring Nieuwpoort 
x Alle stukken van de Jaarvergadering op 21-3-2017 zijn te vinden op de website van de 

HKN. Als u geen computer heeft, kunt u de stukken ook opvragen. 
x Tentoonstelling “Speelgoed uit vroegere tijden” is t/m 31 oktober in Museum Het 

Stadhuis te zien. 
x 29 augustus t/m 2 september; Cultureel Festival Molenwaard in Nieuwpoort, door St. 

Cultureel Festival Molenwaard. 
x 9 september; Open monumentendag met thema “Boeren, burgers en buitenlui” 
x 2 en 9 september; Licht op de Linie (info over activiteiten volgt nog) 
x 10 september; Inloop concert in Het Stadhuis door St. Groene Hart. Nadere info volgt. 
x 14 oktober; Nationale archeologiedagen, Huis ter Merwede, Dordrecht 
x 13 december Kaarsjesavond door st. Vestingstad. De HKN komt met een actie rondom 

het opnieuw uitbrengen van  het boek “Weet je nog”. Informatie volgt. 
  x Voorjaar 2018; Belevingsdag Oud Hollandse Waterlinie voor kinderen van groep 7 en 8 
(nadere info volgt nog). Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers, dus meld u aan! 
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H 
 
Wie:  Petra Deelen Lid sinds: 2006-2007 
 
 
 
Toen Petra in 2005 in Nieuwpoort kwam wonen, werd haar  interesse in de historie van 
Nieuwpoort geboren met het verzamelen van oude ansichtkaarten. 
 
Nadat ze in 2012 mede een tentoonstelling organiseerde in 
Het Stadhuis, werd ze door Joke gevraagd voor de 
tentoonstellingscommissie. Aan deze commissie neemt ze 
nog steeds deel. Het leuke aan deze commissie vindt ze 
vooral het hele proces; van het eerste idee,  het verzamelen 
van de spullen, het maken van een plan, tot aan het inrichten 
van de uiteindelijke tentoonstelling. 
Ze is ook suppoost en vindt het erg leuk om haar kennis over 
te brengen aan bezoekers van het museum en de 
tentoonstellingen. 
 
Naast haar vrijwilligerswerk voor de HKN, heeft ze via het kadaster onderzoek gedaan naar 
alle huizen in de vesting tot en met 1984-1985 en dit allemaal in kaart gebracht. Hierdoor 
heeft ze nog meer kennis opgedaan van Nieuwpoort en haar oud inwoners.  
 
Korter geleden heeft ze meegewerkt aan de “Historische waardenkaart” van Molenwaard. 
Hiervoor heeft ze o.a. alle informatie rondom monumenten van Nieuwpoort uitgezocht, 
beschreven en gefotografeerd.  
 
Ze is eigenlijk altijd wel bezig met geschiedenis, van parfumflesje en hoeden, tot zilver en 
historische kleding. Een verzamelaar in hart en nieren dus! 
Het is haar hobby om in de historie te duiken om aan meer informatie te komen. Hiervoor 
moet ze zich vaak vastbijten, omdat niet alle informatie voor het oprapen ligt. Ze gebruikt 
bronnen op internet of uit boeken. Een kwestie van veel lezen en zoeken zegt ze zelf.  
 
Sinds 2009 zit ze ook in de Stichting Vestingstad, die o.a. verantwoordelijk is voor de 
jaarlijkse kaarsjesavond in december. Het doel van deze stichting is het op de kaart zetten 
van Nieuwpoort en het toerisme positief beïnvloeden.  
 
Ik wens Petra veel pezier met het uitoefenen van haar hobby’s en alle activiteiten waar we 
in dit interview nog niet aan toe zijn gekomen. 
Petra draagt het stokje over aan Koen van ’t Hoog. 
 
Carin den Toom 

2.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwistdiw5cLKAhXGfhoKHSyQDHUQjRwIBw&url=http://www.schrijvenomtebeklijven.nl/category/tekstschrijver-3/&bvm=bv.112454388,d.ZWU&psig=AFQjCNHEm_HsTeiq5kkCD7m6ZUPl_P0y_A&ust=1453736681284110
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Bezoek Museum Het Stadhuis School met de Bijbel 
 
11 mei om 09.30 uur stonden 24 leerlingen van groep 7 van de School met de Bijbel uit 
Streefkerk bij Museum Het Stadhuis om een rondleiding te krijgen. 
 
Voorafgaand aan het bezoek hadden de leerlingen van juf Geertje van der Meulen met 
het lespakket van alles geleerd over de gezondheidszorg en hulpverlening in vroeger 
tijden. Onder ander over ziekten die vroeger tot de dood konden leiden en nu vrijwel 
niet meer voorkomen in ons land, het verschil tussen heelmeesters en chirurgijns en de 
ontwikkeling van de geneeskundigen (doktoren en chirurgen) in onze tijd. De 
armenzorg en gezinszorg; wanneer kwam je 
daar voor in aanmerking en welke 
voorzieningen hebben we nu voor mensen 
die het minder goed hebben of die door ziekte 
extra zorg nodig hebben. Zuigelingenzorg; 
hoe de kraamzorg en de zuigelingenzorg zich 
ontwikkelde in de loop der jaren en 
informatie over het Rode Kruis, Groene Kruis, 
ambulance en EHBO; wat de aanleiding was 
om deze verenigingen op te richten en het 
werk dat zij nog steeds doen. 
 
Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling werd de informatie uit het lespakket van 
beelden voorzien door de voorwerpen en foto’s die er te zien waren in het museum, 

zoals het hoekje van de dokter/apotheek met de 
dokterstas, stethoscoop, apothekersdoosjes en 
potten. Het wiegje met de babykleertjes,  
zwitsalproducten, kruiken en babyspulletjes die de 
ouders nog wel herkenden uit de tijd dat zij jong 
waren. En op de bovenverdieping van het 
museum, de EHBO-kisten en boekjes die in de loop 
der jaren van vorm, kleur en materiaal veranderden 
en de grote collectie materialen en documentatie 
van het Rode Kruis 

 
 
Ook moesten de leerlingen een aantal opdrachten uitvoeren: 

x Bij spreekwoorden die te maken hadden met gezondheid en ziekte de juiste 
betekenis erbij zoeken. “Zo ziek als een hond… “ 

x Op een kaart van Nieuwpoort de adressen opzoeken waar vroeger de dokters 
hadden gewoond. Het adres was op oude ansichtkaarten te lezen. Toen heetten 
de straten van Nieuwpoort nog anders! 
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x Bij 7 babypoppen moesten de leerlingen een luier omdoen. Géén pampers, maar 
de hydrofiel luier vouwen en vastspelden met de bekende veiligheidsspeld. Dat 
viel nog niet mee, maar sommige kinderen hadden er duidelijk handigheid in. En 
niet alleen de meisjes! 

Na afloop van de rondleiding was er voor allemaal nog wat te drinken en wat lekkers. 
We kijken terug op een leuke ochtend, waarbij leerlingen en ouders zichtbaar genoten 
en weer heel wat wijzer zijn geworden. 
Rondleiders en samenstellers van het lespakket waren: Jan Kas, Anja Vel Tromp en 
Matzy van Harten. 
 
Matzy van Harten 
 

H 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rietbrand ‘t Hooft 

Puzzel Swiebertje en Saartje Rubiks kubus 

Bliklopen 

Onthulling beeld “De 
knikkerende 

kinderen”Groot-Ammers 
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In deze rubriek wordt uit de doeken gedaan hoe de stamboom van een familie uit de 
gemeente Liesveld eruit ziet. Op deze manier wordt een overzichtelijk genealogisch 
overzicht gegeven van de voorouders. 
 
Dit keer heeft Jan de Bruin een stuk geschreven over zijn voorvaderen. 
 
De Zuidafrikaanse bisschop Tutu heeft een aantal jaren geleden tijdens zijn bezoek aan 
de Universiteit van Twente de uitspraak gedaan “wij zijn allemaal familie van elkaar”. 
Volgens de Bijbel stammen wij allemaal af van Adam en Eva (de eerste mensen op de 
aarde) m.a.w. wij zijn allemaal een beetje verwant aan elkaar.  
 
Eén van mijn voorvaderen Jan Hoksman (soms vermeld  als Jan Haaksman), gedoopt in 
de kerk te Benschop op 17 augustus 1773 en gewoond hebbende te Benschop was 
getrouwd met Adriana den Bouter. Bij de burgerlijke stand van Benschop staat zij steeds 
vermeld als Adriana den Bouter. In  haar overlijdensakte (overleden op 2 november 
1853) staan geen oudernamen vermeld maar wel geboren te Groot Ammers.  

 

H 

Allemaal Familie 

Overlijdensakte Adriana den Bouter 
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Zo nieuwsgierig als ik ben, ben ik indertijd gaan 
informeren bij Margreet Budding. Zij is op 15 juli 
1793 geboren te Gelkenes; op 21 juli 1793 gedoopt 
in de kerk van Groot-Ammers. Zij was het oudste 
kind  van het echtpaar Teunis (Adriaanszoon) Bouter 
(geboren omstreeks 1765, overleden 1840) en 
Annigje (Pietersdochter) Middelkoop (geboren 
omstreeks 1770, overleden 1837). Van het echtpaar 
Bouter/Middelkoop stammen veel  Ammerse 
mensen uit mijn jeugd af en zijn eigenlijk heel 

verre verwanten van mij. Om wat namen te noemen: Annigje Bouter echtgenote van de 
scheepsbouwer Johan Ooms, de kaashandelaar Lourens (Rens) Bouter, de postbode Teunis 
Bouter (Teunis de Post) en de in 1951 verongelukte Adriaan Bouter (allen zijn zij kinderen 
van Hermanus Bouter en Geertje van Holten). Ook stammen de dames Johanna (Han) en 
Lena Bouter van het manufacturen-winkeltje, de hoedenmaakster Leentje Bouter en 
Gerbrecht Bouter echtgenote van Adam Ooms van hen af (zij zijn dochters van Adriaan 
Bouter en Jacoba Kuijl).  
Verder wil ik nog noemen Gerrit Jacobus Bouter (Gerrit de Stroboer) zoon van Teunis 
Bouter en Jannigje de Jong. Ook de kolenboer Marinus Jan Bouter, zoon van Jan Bouter en 
Klaasje van den Berg (zie de stamreeks Johanna Geertruida Bouter in By Clockgeluy  2015-2) 
stamt van het echtpaar Bouter/Middelkoop af.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groot Ammers kende en kent veel mensen met de naam Bouter. Vaak gebruikte men 
daarom ter onderscheiding bijnamen. Deze tak van deze familie Bouter werd vaak (de) 
Rot genoemd. Verder was er nog de  manufacturier Huibert Bouter (Huibje de Rot) zoon 
van Arie Bouter (neef van mijn grootvader Arie de Vries uit Ammerstol) en Gerrigje 
Sterrenburg; hij was geen directe afstammeling van het echtpaar Bouter/Middelkoop, 
maar wel verwant. 

Beste By Clockgeluy-lezers,  Na tien afleveringen, is dit mijn laatste aflevering. Ik dank 
in het bijzonder Simon Ooms voor de prettige samenwerking. Mocht ik in de komende 
jaren nog een onderwerp hebben, dan weet ik de weg naar de redactie te vinden. Het ga 
u goed!   
Jan de Bruin 

2e van links zit Teus den Bouter In het midden Teus den Bouter, met uniform 

Aan rechterzijde Voorstraat 
manufacturenwinkeltje van Huibert Bouter 
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Afgelopen periode binnengekomen: 
 

x Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen: foto’s en vlaggen 

x F. van Oost: oude gereedschappen  

x C.M. Kentie: brillen lenzendoos 

x Mevr. Verheij: kroepstomer 

x A. Walraven: kleding Nieuwpoort 700 

x Fam. Slob (via Marry van den Dool):  schilderij tuinhuisje  

x A. den Besten: staande klok 

x T. Ouwerkerk: notulenboek knapenver. Samuel 

x J. Stigter: borduurwerk  

x S. Verheij –de Vos:  handwerk huishoudschool  

x J. Oosterbeek-Baardwijk:  schoolfoto’s, diploma, rapport en handwerken  

x Martin van der Lugt : scherven van oud aardewerk gevonden in achtertuin 

Buitenhaven 14 rondom oude waterput 

x P. Witte (in bruikleen): oude ingelijste militaire kaart uit 1850  

Onze hartelijke dank voor deze schenkingen. 
 

Voor ons digitale fotoarchief Fotobase mocht ik foto’s scannen van Mevr. Alblas –
Houweling, Fam. L.van Wezel-Vuijk, fam. G den Braber-Middelkoop en Koen van ’t 
Hoog. 
Thans zijn inmiddels meer dan 8000 foto’s digitaal opgeslagen, waaronder 350 
trouwfoto’s.  
 
Hans Keukelaar 
 
Nieuwe leden: 
Dhr. K van der Zwart, Nieuwpoort 
Mevr. J Oosterling-Baardwijk, Vlietzicht 


