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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. historischekringnieuwpoort.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 in 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 (Waal, 
Langerak, 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. 
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Van de redactie 
 
Beste lezer, 
In deze moderne tijd, waarin communicatie vaak op een andere manier vorm krijgt, 
zoals via whats-app en mail, is het voor de HKN ook tijd om wat te moderniseren en 
veranderingen door te voeren. 
 
Daarom heeft deze BC, in navolging van het nieuwe logo en de website, een ander 
uiterlijk gekregen. De inhoud zal u nog bekend voorkomen, maar een aantal items 
zal ook op onze nieuwe website en facebook terug te vinden zijn. Zoals “Kent u ze 
nog”, de agenda van de komende activiteiten en ook het archief van jaargangen BC. 
 
In deze BC staan uiteenlopende onderwerpen uit het “recente” verleden, zoals de 
watersnoodramp in 1953 in de regio, de kunststroming “Hyperrealisme” uit vorige 
en huidige eeuw, uitreiking van de joodse onderscheiding Yad Vashem voor het 
opvangen van onderduikers in de tweede wereldoorlog in Groot-Ammers, 100 jaar 
“de Stijl” en werken en leven in de vorige eeuw vanuit zuinigheid.  
 
Maar in dit nummer staat ook het eerste verhaal uit een reeks over de Oude 
Hollandse Waterlinie. In 2022 is het immers 350 jaar geleden dat de Oude Hollandse 
Waterlinie werd ingezet tijdens het rampjaar 1672. Door het inunderen (onder water 
zetten) van een groot gebied tussen de Zuiderzee (tegenwoordig IJsselmeer) en de 
Biesbosch werd geprobeerd om de Fransen tegen te houden. 
 
Zoals u van ons gewend bent, zullen een aantal verhalen weer aansluiten op de 
komende tentoonstelling “Zuinigheid en hergebruik”. Ook volgt er een lezing over 
de kringloop en een workshop waarbij materiaal hergebruikt wordt tot iets nieuws. 
In de bijgevoegde Nieuwsbrief vindt u meer informatie over de ledenvergadering én 
lezing, een beschrijving van de excursie naar Tilburg en de opening van de komende 
tentoonstelling met workshop. 
 
Verder blikken we terug naar een aantal activiteiten uit de afgelopen periode.  
Helaas bereikte ons het bericht dat oud schrijver van BC, Piet de Jong, is overleden. 
In dit nummer een in memoriam. 
 
Veel leesplezier, Carin den Toom 
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         Van het bestuur 

 
 
 

 
Zaterdag voor Pasen, 31 maart 2018, gaat het museum weer open. De eerste tentoonstelling 
duurt tot eind juni en heeft als onderwerp zuinigheid en hergebruik, een actueel thema. Officiële 
opening is op 7 april, gevolgd door een workshop voor onze leden. De tweede tentoonstelling 
dit jaar zal gaan over camera’s en filmapparatuur, voorafgaand aan het digitale tijdperk. De 
tentoonstellingscommissie is druk met de voorbereidingen.  
 
Half maart hopen we weer vrijwilligers te vinden voor de ‘grote schoonmaak’ van het museum. 
Daarna ruikt het weer ouderwets naar boenwas en koperpoets. Altijd heel gezellig om dit met 
elkaar voor elkaar te krijgen. Ik kan me voorstellen dat de mensen vroeger ook na een frisse 
wind door het huis het voorjaar tegemoet gingen. 
 
Een korte terugblik op de tweede helft van het seizoen 2017: 
De tentoonstelling van speelgoed van vroeger liet ons zien dat er meer zelfgemaakt speelgoed 
was en nog (bijna) geen plastic. Natuurlijk was het niet beter in die tijd, maar het zet je wel tot 
denken. Veel mensen hebben de weg naar het museum gevonden. 
In september waren er weer enkele vaste activiteiten in het museum: 
Zaterdag 9 september was het Open Monumentendag. De drie historische verenigingen in 
Molenwaard hadden met steun van de gemeente een open monumentenroute uitgezet, met ook 
enkele kleine tentoonstellingen volgens het thema boeren, burgers en buitenlui. Het accent in 
Molenwaard lag op de zelfkazende boeren, de kaashandel, hennepteelt en het verbouwen van 
riet. Natuurlijk was er de OMD klassendag op vrijdag 8 september voor de scholen. Leerlingen 
kunnen dan een rondleiding krijgen in enkele monumenten. Zondag 10 september was er een 
inloopconcert van klassieke kamermuziek in het museum, georganiseerd door St. Groene Hart. 
Het evenement Licht op de Linie is in 2017 voortgezet en het aanlichten van gebouwen was 
weer een succes. Jammer genoeg regende het zo hard, dat de schemerwandelingen met fakkel 
dit jaar niet allebei door konden gaan. 
De kaarsjesavond in december had dit jaar ook met veel regen te kampen. Jammer, maar er 
waren toch veel bezoekers voor de versierde kerstboompjes in het museum (deze waren als 
model huis aan huis uitgedeeld) en voor de kleine tentoonstelling over Nieuwpoort. Deze 
tentoonstelling was gekoppeld aan de actie rond de herdruk van het boek “Weet je nog” over de 
Nieuwpoortse en Langerakse middenstand. Met kaarsjesavond en de zaterdag erna was het 
boek voor de speciale prijs van 15 euro te koop. Veel mensen hebben hier gebruik van gemaakt.  
Tenslotte was er nog een gezellige bijeenkomst met prijsuitreikingen op 16 december. Er werden 
meerdere prijzen uitgereikt: aan kinderen die kleurplaten rond de tentoonstelling hadden 
ingeleverd en voor de mooiste ingeleverde kerstboompjes. Ook de winnares van de puzzel van 
de monumentenroute mocht een boek in ontvangst nemen.  
 
Tot ziens op de ledenvergadering van 20 maart a.s. in het museum? 

 
Joke van Leeuwen 
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Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen 
 
Het was vroeger een gezegde waar nog al eens naar werd verwezen. 
Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen. Ofwel door vlijtig te sparen krijg je uiteindelijk 
een grote som geld bij elkaar. 
Of de wat meer algemene betekenis die luidt : ‘Wie zuinig en vlijtig is, kan heel wat tot stand 
brengen’.    
Toch had de zuinige leefwijze in de vorige eeuw, met name tot aan de jaren zeventig, in bijna 
alle gevallen een andere reden. Het was geen kwestie van een zuinig karakter hebben en zich 
ook zo gedragen. Nee, men moest wel. Er was domweg geen geld om wat meer uit te geven. En 
nee, kopen op afbetaling was niet aan de orde. Je spaarde voor de aanschaf van een televisie of 
een ijskast. Pas als het geld beschikbaar was, kocht je die televisie of die ijskast. Eerder kwam 
zo’n ding niet in huis. 
 
Als we hier en daar ons oor te luisteren leggen horen we van verschillende kanten dat vooral het 
spaardoosje voor het huishoudgeld bij pas getrouwde stelletjes vanaf de jaren vijftig en zestig 
een belangrijke rol speelde.  
Het spaarblikje met die verschillende vakjes. Meestal van Brabantia of Tomado.   
Het was de tijd dat het weekloon en maandsalaris nog contant werd uitbetaald. In ieder geval 
elke maand zo’n gevuld loonzakje met munten en briefjes van tien en vijfentwintig gulden.  
In die spaardoosjes zaten zeven vakjes met boven de betreffende gleuven van links naar rechts 
de tekst: Kleding, Gas-Licht, Brandstof, Huishoudelijke artikelen, Verzekering, Vakantie en 
Diversen.  

Vaste uitgaven waren kleding, gas en licht, verzekering en in de wintermaanden brandstof. 
Daarin kon dus vrij exact het benodigde geld voor een maand worden opgeborgen. Zeg maar, 
de vaste kosten. In het vakje huishoudelijke artikelen ging vooral het geld voor de 
boodschappen. Vaak de grootste hap van het weekgeld of het maandsalaris.  
Wie niet op vakantie ging, en dat waren er heel wat in die tijd, behoefden daar geen geld in te 
stoppen. Het was voor de moeders, die toen vooral thuis het huishouden moesten runnen, 
vooral zaak om aan het eind van de maand in het vakje Diversen nog wat geld te hebben. Dat 
kon dan mogelijk gespaard worden.  
 
“Vooral op het gebied van kleding kon je veel bezuinigen”, vertelt mevrouw Jerphanion uit De 
Vijverhof in Nieuwpoort/Langerak. “Ik kon vrij aardig zelf voor mijn kinderen naaien. Vooral 
voor mijn dochter heb ik heel wat jurkjes gemaakt. Daar is veel geld mee uitgespaard.” 
“En als je met meerdere zussen was, zoals in mijn tijd, dan werden die jurken in de meeste 
gevallen hergebruikt”, vertelt mevrouw Borsje uit diezelfde Vijverhof.  “In de meeste gezinnen 

Brabantia spaarblik Briefje van vijfentwintig gulden 
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ging de jurk van de oudste, zodra die een beetje krap werd, over 
naar de jongere zus. Trouwens ook de broeken, jasjes en schoenen 
van de jongens moesten meestal nog door een of meer jongere 
broertjes worden afgedragen, zoals ze dat noemden. Vaak tot 
verdriet van de kinderen die de afdankertjes kregen.” 
“Vertel mij wat”, zegt Jaukje Loeve uit de Groot-Ammerse Pr. 
Hendrikstraat. “Mijn moeder naaide voor mij een mantel met van 
die grote rode knopen erop. Ik vergeet het nooit meer. Ik had er 
zo’n hekel aan. Want natuurlijk werd je er op school vreselijk mee 
gepest. Door kinderen die het toevallig thuis wat breder hadden 
dan jij. Eigenlijk onvergeeflijk.   
 
Volgens Gert den Hartog uit Nieuwpoort waren fietsen ook zo’n 
typisch voorbeeld waar per definitie op bezuinigd werd. “Een 
nieuwe fiets was sowieso in de meeste gezinnen ondenkbaar. De 
eerste was eigenlijk altijd een tweedehandsje. Werd je er te groot 
voor dan kreeg je weer een tweedehands en jouw fiets ging naar je 
jongere broer. Of in het geval van een meisjesfiets, jongere zus.” 
Anderen herinneren zich hoe een fiets, zelfs een tweedehands, op 
de groei werd gekocht. Kwam de trotse bezitter nog niet met zijn voeten aan de trappers, dan 
werden die trappers voorzien van houten blokken. Op die manier paste het de eerste maanden 
immers ook.  
 

Overigens wordt duidelijk dat veel ondervraagden ook nu nog 
zuinige trekjes hanteren. 
Gewoon omdat je zo bent opgegroeid en opgevoed. Vooral niets 
onnodig de prullenbak in. 
De een: “Mijn vrouw en ik knippen een bijna lege tube tandpasta 
altijd open zodat je de nog aanwezige tandpasta ook kunt 
gebruiken. Doe je gewoon nog een week langer met die tube.” 
De andere: “En ik zal in de fles met het schoonmaakmiddel voor 
de vaat, als die leeg is, nog altijd even vullen met wat water. Moet 
je eens kijken hoe je daar nog heel goed een paar keer mee kan 
afwassen.”          
Op vakantie gaan was er meestal niet bij. Dat vakje in het 
Brabantia spaardoosje werd bijna nooit gebruikt.  
Sjaukje Loeve. “Vakantie. Je ging een dag in het jaar met de 
Lekboot mee. Dat was mijn vakantie.” 
Tot slot weet Anton den Haan, tegenwoordig inwoner van Groot-
Ammers,  nog een paar voorbeelden van bezuinigen op eten. 
Ik groeide in Streefkerk op in een groot gezin. Vlees kreeg je echt 

maar zelden op je brood. Vaak een snee peperkoek. Dat noemden wij altijd berenspek. Leek het 
toch een beetje op vlees.” 
“En”, vervolgt hij met een brede grijns, “we aten vooral vaak schuifkaas op ons brood. Dat 
noemde vader altijd zo. Dan sneed hij overdwars zo’n dikke snee brood af. Daar deed hij dan 
een klein blokje kaas op. Telkens als je een hap nam, schoof je met je bovenlip de kaas wat naar 
voren. Zodat je bij de laatste hap een heerlijke boterham met kaas proefde.”    

Fiets met houten blokken op 
de trappers 

De tweeling Liesbeth en 
Annemarie van ’t Hoog voor 
het stadhuis in zelfgemaakte 
jurkjes 

Ed van Tuijl 
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Cultureel Festival Molenwaard 
 
Vanaf 29 augustus tot en met 2 september 2017 is de eerste activiteit van de Stichting Cultureel 
Festival Molenwaard geweest. Er was op deze dagen elke avond een voorstelling in “Het 
dalletje” in Nieuwpoort om 21.30 uur. Voor de voorstelling kon men vanaf 19.00 uur gebruik 
maken van een hapje en een drankje en elkaar ontmoeten. De catering was overdekt, maar het 
theater was echt in de open lucht. Acteurs en muzikanten zorgden voor een gezellige sfeer.  De 
voorstelling van 30 augustus was afgelast wegens de voorspelling van veel regen. 

 
Om 21.30 uur was het helemaal donker, wat het stuk goed deed 
uitkomen. Het verhaal speelt zich af in de Middeleeuwen, een tijd van 
grote armoede (te weinig om van te leven, te veel om te sterven) en grote 
rijkdom (Heren van Liesveld en Langerak), bouwvallige huisjes, grote 
boerderijen met veel personeel en kastelen.  
 
 

Door mislukte oogsten en hoge pacht had de gewone man geen geld om de chirurgijn te betalen 
bij ziekte. Bij één gezin stierven kinderen, terwijl ze hadden kunnen blijven leven als er 
betaalbare medicijnen waren geweest. Bij een ander gezin was de vrouw erg ziek en had hulp 
nodig. Om deze hulp te kunnen betalen, besloten ze overvallen te plegen en boeren af te persen 
door te dreigen met het in brand steken van hooibergen en schuren. Er werd een boerderij 
beroofd, waarbij de rovers zwarte kleden omgedaan hadden waardoor het net vogels of 
vleermuizen leken. Dit versterkte de angst onder de bevolking en zo konden ze langer hun gang 
gaan. 
 
Er was in de Middeleeuwen alleen nieuws via 
verhalenvertellers. Door deze verhalenvertellers werden 
gebeurtenissen en afspraken sterk overdreven en hierdoor 
kwam er angst voor de “vleermuizen”, rovers die door de lucht 
konden vliegen met vleugels. De schout kon eerst niemand 
vangen, maar later wordt de man van de zieke vrouw 
gevangen genomen, ondervraagd en gefolterd, waarbij de 
vreemdste bekentenissen werden afgedwongen. 
 
Toen de schout uitspraak deed, kon het publiek stemmen door handopsteken, tussen: de galg, 
verbanning na geseling en vrijspraak. De meesten kozen op de avond dat ik het stuk bezocht 
voor vrijspraak.  
Het was een interessant inkijkje in de wereld van de Middeleeuwen, waarbij het “recht” 
voornamelijk ter bescherming van de rijkdommen van de rijken was. Er was geen aandacht voor 
het feit dat armen soms met de rug tegen de muur stonden en er misstanden bestonden die 
absoluut niet konden. 
Helaas is dit thema nog actueel in deze wereld en deze tijd. 
Voor mij was dit een indringend stuk, mooi gespeeld, prachtige belichting en muziek. Het had 
een hoog niveau, ondanks dat er ook amateurs in speelden. 
 
Jannie de Zeeuw 
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Opening struinwandelpad en lezing vleermuizen 
 
Op 7 september vorig jaar, twee dagen voor Monumentendag, mocht Joke van Leeuwen, de 
voorzitter van de Historische Kring samen met wethouder Fatih Özdere het aangelegde 
struinwandelpad onthullen.  
De nieuwe ontsluiting van de uiterwaarden aan de Veersedijk.  
Een van de projecten van de Stichting Groene Hart met betrekking tot het verhaal van de Oude 
Hollandse Waterlinie.  
 
In 2015 werd het idee geboren om tussen de twee vestingsteden Schoonhoven en Nieuwpoort, 
die deel uitmaakten van die waterlinie, weer een rechtstreekse verbinding te maken. Daarmee 
een stukje extra herkenbaarheid creërend en het nog meer duidelijk verankeren van deze 
waterlinie in het landschap. 
Maar het was vooral belangrijk dat wandelaars die van deze route gebruik maakten, niet 
gehinderd werden door het drukke verkeer op de dijk. Men kon nu de vestingsteden bezoeken 
en tegelijk een uniek stukje natuur beleven.  
Iedereen was al snel enthousiast. De Provincie, de gemeente maar ook de Historische Kring en 
de Klankbordgroep Nieuwpoort/Langerak vonden het een goed plan.    
Toch werd die tevredenheid niet gedeeld door enkele inwoners die zich altijd nauw betrokken 
hebben gevoeld tot dit gebied. Zij noemden een drietal bezwaren. De griend zou voortaan als 
motorcrossbaan worden gebruikt en hondenbezitters zouden daar massaal hun hond uitlaten. 
Kortom, bijzondere vogels en andere dieren zouden worden verdreven. Daarbij vooral de 
bevers waarvan de laatste jaren in het gebied duidelijke sporen worden gevonden.  
Duidelijk werd dat deze kleine groep tot aan de Raad van State bezwaar zou blijven maken. 
Daarom hakte Stichting Groene Hart de knoop dit jaar door. Twee jaar juridische strijd. Is dat 
het struinwandelpad eigenlijk wel waard? Men vond van niet dus werd ervoor gekozen om 
alleen in het oostelijke gebied een pad aan te leggen. Dus geen verbinding naar het 
Schoonhovense Veer. 
 
De officiële openingshandeling bestond uit het onthullen van een van de informatieborden met 
wetenswaardigheden over de Oude Hollandse Waterlinie die in het gebied zijn geplaatst. 
“Heel bijzonder”, zo haalde wethouder Özdere in een eerste reactie bij het bord al aan. “Want 
juist door het verhaal achter al die mooie plekken en gebouwen in en om het stadje te vertellen, 
gaat het voor de bezoekers pas echt leven.  
Ook later, nadat het gezelschap door de Historische Kring op Het Stadhuis was ontvangen, zou 
de wethouder in zijn toespraak aanhalen dat Nieuwpoort zo enorm veel heeft om te laten zien.  
“Allemaal pareltjes waar we best bekendheid aan mogen geven. Mooie gebouwen worden 
immers nog véél interessanter als het verhaal erachter wordt verteld. Het is ook enorm 
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belangrijk dat deze monumenten blijven bestaan. Zij moeten hun historische waarde  behouden. 
Zaken waar u zich sterk voor maakt”, besefte Özdere.     
Kortom, een duidelijk compliment aan het adres van de Historische Kring.  
Overigens was er vóór de toespraak van de wethouder nog een interessante lezing over 
vleermuizen. Dat had alles te maken met een ander project. Namelijk de Inundatiesluis onder 
het stadhuis. Dat moest een van de objecten zijn die deze avond zou worden aangelicht. Maar bij 
het plannen maken over de verlichtingsopzet onder het stadhuis, bleek er een probleem. Er 
bevindt zich onder en rondom het gebouw een kolonie vleermuizen. Een zwaar beschermde 
diersoort. Dus moesten de opzet van het aanlichten beperkt worden. Alleen nog maar aan de 
ingang van de watergang aan de zijde van de Buitenhaven. Overigens met dat groene licht nog 
best een feeëriek schouwspel. 
Bijzonder was trouwens ook de uitleg van Jan Korevaar van Schippers en Den Hartog Bouw. 
Die had de sluis en watergangen bouwkundig geïnspecteerd en was tot de conclusie gekomen 
dat het ondergrondse bouwwerk nog in zeer goede staat verkeert.  
“Knap zoals de bouwvakkers van toen dat allemaal met de hand hebben gemetseld”, vertelde 
hij duidelijk onder de indruk. “Als je bedenkt hoeveel verkeer daar de laatste eeuw overheen 
gedenderd is, dan is het toch wel bijzonder dat het allemaal bouwkundig nog zo goed in orde 
is.” 
 
Ed van Tuijl        
  

Licht op de linie 
 
Van 7 t/m 9-9 en van 14 t/m 16-9 stond “het licht weer op de linie”, en waren een aantal 
bezienswaardigheden in Nieuwpoort aangelicht, georganiseerd door de Stichting Groene Hart, 
in samenwerking met de HKN. 
 
Op 16-9 werd er in dit kader een schemerwandeling gewandeld, compleet met fakkels, door 
stadsgids Hans Keukelaar en een tweetal geïnteresseerden. Hans vertelde het verhaal van de 
Oud-Hollandse Waterlinie en wat de rol van Nieuwpoort hierin was. 
Dit was een  geslaagde wandeling; jammer dat er erg weinig belangstelling was. Volgend jaar 
hopen we op vele tientallen deelnemers! 
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Matzy van Harten 

OMD Klassen dag 8 september 2017 
 
Leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs worden de dag vóór Open 
Monumentendag uitgenodigd om een kijkje te nemen in één van de monumenten die 
ons land rijk is. 
 

Met de gezamenlijke historische verenigingen hadden de 
scholen uit onze regio dit jaar de keuze uit wel 9 
monumenten. De rondleidingen vonden plaats in 
Museum Het Stadhuis (Nieuwpoort), Hervormde Kerk 
(Goudriaan), Oude Begraafplaats (Nieuw-Lekkerland), 
Dieselgemaal en Westermolen (Langerak) en Korenmolen 
de Regt (Nieuw-Lekkerland). 

 
In ‘ons Museum’ werd de rondleiding verzorgd door Pinie Ooms. Dit jaar was het voor 
haar groep 8 van de C.B.S. Eben Haëzer uit Groot Ammers die langs kwam. De twintig 
kinderen hebben weer veel informatie gekregen over het monument dat het 
Stadhuis/museum is. En ook de tentoonstelling over het speelgoed uit vroegere tijden 
kreeg de aandacht. Na afloop ging de groep weer door de regen op de fiets terug, stoer 
hoor. 
 
Ik mocht de groep van de Rehobothschool uit Groot-Ammers begeleiden bij het bezoek 
aan het Dieselgemaal en de Westermolen in Langerak. Op deze plek is mooi te 
aanschouwen hoe door de eeuwen heen aan waterbeheersing werd (en wordt) gedaan 
en het belang hiervan.  In het dieselgemaal werd door Teus van Gelder uitleg gegeven. 

Jammer dat Arie van Wijk niet in de gelegenheid 
was om het dieselgemaal aan te zetten, want dat 
is altijd indrukwekkend om te zien (en vooral om 
te horen). 
In de Westermolen kreeg de andere helft van de 
groep uitleg van molenaar Alex van der Perk. De 
kinderen mochten in de bedstee kijken en 
tenslotte de lange trap op om in het bovenste 
gedeelte van de molen ook een kijkje te nemen. 
Jammer dat het zo regende, waardoor het niet fijn 
was om lang buiten te blijven kijken naar de 
draaiende wieken en het waterrad. 

 
SMDB Streefkerk bezochten de Hervormde Kerk in Goudriaan. Voor velen is het 
onbekend dat in deze kerk een gevangeniscel en een schandblok te zien is. Misschien 
moet u volgend jaar met Open Monumentendag hier ook eens een kijkje gaan nemen! 
Al met al kijken we terug op een fijne dag. Jammer dat het weer niet meewerkte. We 
hopen volgend jaar op beter weer!    

Uitleg door Teus van Gelder bij het 
dieselgemaal 
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Open monumentendag “boeren, burgers en buitenlui” over 
de kaasmarkt in “De Hof van Ammers”, Groot-Ammers 
 

 
 
 
 

Rondje Alblasserdam en Kinderdijk op OMD  
 

In de folder van de samenwerkende historische verenigingen uit de 
regio las ik dat “De Stijl” dit jaar 100 jaar bestaat. Reden genoeg om 
eens in “Het Huis van Zessen” in Alblasserdam  te gaan kijken. In 
eerste instantie was fietsen het plan, maar het regende pijpenstelen in 
de ochtend. 
 

Ontwerper van de Stijl, Cornelis van Eesteren, ontwierp dit huis in 1923 voor de 
weduwe A. Van Zessen. Maar hij maakte vooral furore als stedenbouwkundige (o.a. in 
Amsterdam). Bekende “de Stijl” ontwerper Theo van Doesburg ontwierp het typerende 
kleurenschema van het huis. 
 
De Stijl (1917-1932) was een Nederlandse kunstbeweging.  Ze werkten vooral met de 
primaire kleuren rood, blauw en geel en neutrale kleuren wit, grijs en zwart in 
combinatie  met horizontale en verticale lijnen. Het schilderij “Victory Boogie Woogie” 
van Piet Mondriaan en de “Rietveld stoel” zijn wereldberoemde voorbeelden van deze 
kunststroming. Maar er werden óók huizen in deze stijl gebouwd.  

 
 
 
 

9-9-2017 Onze suppoosten en ervaringsdeskundigen Bob Molenaar en Koos Voets wisten de 
toehoorders te boeien met verhalen over de kaasmakerij en – markt. Foto’s Wim Deelen 

Maquette van het “Huis van Zessen” 
met kozijnen in primaire kleuren door 
Cornelis van Eesteren 

"Victory Boogie Woogie" van 
Mondriaan 
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Het huis van Zessen is hier een mooi voorbeeld van. In het gehele huis en ook aan de 
buitenzijde zijn alle “regeltjes” van De Stijl doorgevoerd, zoals het kleurgebruik, lijnen 
waarlangs het kleurenschema ten opzichte van elkaar moest kloppen en de 
geometrische vlakken. Erg opvallend detail is de knalgele trapleuning binnen en de 
luiken, deuren en raamkozijnen aan de buitenzijde in verschillende kleuren. In het huis 
staan ook erg revolutionaire meubels uit die tijd, die nu nog modern zijn. In de tijd dat 
van Eesteren er woonde, stonden er waarschijnlijk andere meubels in, omdat deze 
designmeubelen wel erg modern waren voor die tijd. Ook zijn er veel  persoonlijke 
spullen van van Eesteren te zien, zoals zijn bureau en een werkmap en uiteraard foto’s 
en uitleg in beeldmateriaal (en ook verteld door een enthousiaste suppoost). 
Balten van Eesteren heeft samen met Cor van Eesteren een stichting opgericht. De EFL 
stichting. Dit omdat Cor geen kinderen had. Na het overlijden van Cor is de in bezit 
zijnde Mondriaan verkocht om de doelstelling van de stichting te behouden. Hiervan 
wordt onderzoek gedaan, boeken uitgegeven en het huis is hiervan gerestaureerd.  
 
Na dit bezoek deed ik ook nog de Nederlands Hervormde kerk in Kinderdijk aan. Deze 
is tevens ontworpen door iemand van de Stijl, namelijk Jan Wils. Vooral de toren en de 
zes glas in lood ramen zijn de moeite waard om te bekijken. De ramen zijn naar alle 
waarschijnlijkheid ontworpen door Vilmos Húzar. 
 
 Opvallend vond ik dat de kleuren van 
de ramen wel wat afwijken van de 
primaire kleuren, zoals meestal 
gebruikt; paars, donker geel en groen 
komen namelijk ook voor in de ramen. 
En een leuke wetenswaardigheid is dat 
de ramen gereinigd kunnen worden 
door ze uit de sponning te tillen. Men 
kan er anders niet bij, omdat er later 
een “helder” raam voor geplaatst is aan 
de buitenzijde. 
 
Zelf ben ik geïnteresseerd in 
bouwkunst en vind het erg leuk dat 
binnen onze regio zulke pareltjes te 
vinden zijn. Naast het geweld van de molens van Kinderdijk valt het misschien een 
beetje in het niet, maar dit is naar mijn mening onterecht en de moeite waard om eens 
een bezoek aan te brengen! 
Volgend jaar, hopelijk bij mooier weer, een ander rondje op OMD in de regio! 
 
Carin den Toom 
 

Glas in loodraam door Vilmos 
Húzar,  
foto: Wim Deelen 

Nederlands Hervormde kerk 
Kinderdijk door Jan Wils 
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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. 

In vroegere tijden werden etenswaren vers gekocht en eventueel nagevuld als het op 
was. Tegenwoordig zitten dezelfde producten meestal in weggooiverpakkingen. 
Gelukkig kunnen veel van deze verpakkingen gerecycled worden en zet de trend door 
dat oude gebruiken, zoals de eigen groenten verbouwen, terug komen. Leuk om wat 
vergelijkingen te maken tussen hoe het vroeger ging en nu! 

Melk 
Hier in de polder weten kinderen ook nog wel 
dat melk van de koe komt, hoewel dat blijkbaar 
tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend 
is..... 
De verpakking van melk is heden ten dage een 
melkpak of zit in een plastic fles. Vroeger werd 
de melk door de melkboer (aan huis) bijgevuld 
in een kannetje of werd in de fles gekocht. Op 
de fles zat statiegeld. 
 
Snoep 
Afwegen van los snoep bij de kruidenier. 
Kinderen kochten vroeger voor een paar cent 
een zakje snoep. Tegenwoordig wordt snoep 
meestal verpakt gekocht, helaas vaak in 
meerdere lagen plastic. Als het snoepgoed 
heden ten dage los gekocht kan worden, dan 
mag men vaak zelf scheppen. 
Koffie 
Koffie werd vroeger vers gemalen. Tegenwoordig kan koffie 
gemalen, in cups of toch weer als bonen worden gekocht.  
Dus soms komt het “oude” gewoon weer in gebruik, vaak 
met behulp van wat modernere snufjes. 
  

H 
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Groenten 
Vroeger was de moestuin noodzakelijk om alle monden te kunnen voeden. Tegenwoordig is 
de moestuin of kweekbak op balkon of in achtertuin vooral een modeverschijnsel. Alleen de 
mensen met échte groene vingers en liefde voor het tuinieren (en dus ook spitten en wieden), 
houden dit vol.  
Kopen in de groentewinkel, op de markt en vaker gewoon in de supermarkt is tegenwoordig 
natuurlijk  een erg makkelijk alternatief. 

 
 

Camerata Capelle in Het Stadhuis, 10-9-2017 
 
In het kader van de Open Monumentendagen en het Waterliniefestival 2017 genoten 
zo’n veertig aanwezigen in het stadhuis van Nieuwpoort van een Bachconcert door het 
orkest Camerata Capelle, georganiseerd door de Stichting Groene Hart. Na een kopje 
koffie of thee van Adri en Joke, een vijftal minuten doodse stilte voor het stemmen van 
de klavecimbel en een inleidend praatje van orkestleider Boudewijn Bruil luisterden we 
ademloos naar mooie vertolkingen van Scarlatti, Marcello en Arioti.  
 

Naast de violen waren vooral ook de bijdragen 
van de dames op de hobo en de dwarsfluit een 
waar genoegen voor het oor. Ook de sopraan 
Yelena Guryeva liet ons ervaren dat er met de 
akoestiek in de trouwzaal niets mis is, haar stem 
klonk loepzuiver. Hoogtepunt was uiteraard de 
Bachcantate Non Sa Che Sia Dolore. Boudewijn 
introduceerde dit muziekstuk met de uitleg: 

 
“De tekst van de cantate gaat over iemand die vertrekt naar zee om deel te nemen aan de strijd. 
Dit is vermoedelijk een metafoor voor een lange reis die iemand gaat maken. De cantate is 
geschreven voor sopraan (zang) en traverso, strijkers en basso continuo.” 
 
Een klein uur cultuur in Nieuwpoort, wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Bedankt 
voor de organisatie. 

 
Paul Eikelenboom 
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Recycling  
           
Tja we zijn met zijn allen aan het recyclen, de één wat fanatieker dan de ander. Wim 
Deelen en ikzelf waren toevallig in de gelegenheid om dat proces van dichtbij te 
bekijken bij Korenet in Groot-Ammers, omdat we de tentoonstelling “Zuinigheid en 
hergebruik” aan het voorbereiden waren met onderzoek en het maken van foto’s. 
 
We leven in een maatschappij waar het tempo hoog ligt, en staan er vaak niet bij stil 
waar alles in verpakt zit, en wat onze gebruiksartikelen zijn en waar ze van gemaakt 
worden. 
 
Onze vleeswaren, tuinstoelen, petflessen en de dopjes van de flessen, enz, zijn vaak 
allemaal van een andere kunststof gemaakt. Elk artikel heeft zo ook zijn eigen 
verwerking, om er weer een andere artikelen van te maken. Zodoende is het proces van 
het sorteren een ingewikkeld en een technisch verhaal geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo bestaat er afvalhout in vele soorten en dat moet allemaal gescheiden worden om er 
weer andere producten van te kunnen maken, het restafval wat niet meer te scheiden is, 
wordt voor nieuwe energie gebruikt in de verbrandingsovens. 
 

Eenieder zou het proces moeten zien, dan sta je er heel 
anders tegenover. En het blijkt dat recycling een heel 
serieuze zaak is. Waar we met zijn allen aan moeten 
werken. Hoe meer wij thuis recyclen des te beter voor 
het proces. Dus recyclen begint bij jou. 
 
Bezoek onze tentoonstelling in museum Het Stadhuis 
van 31 maart t/m  30 juni 2018! 
 

 
Dirk van krieken 
  

Afvalberg van verschillende soorten plastic Handmatig sorteren van afval. 
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Watersnoodramp 1953 
 
Aan de hand van 2 verhalen wordt geschetst hoe het er in het hoger gelegen 
Nieuwpoort, Langerak en Waal aan toe ging tijdens de watersnoodramp van 65 jaar 
geleden. 
 
Het weekend van 31 januari- 1 februari 1953 zal voor mijn vrouw en mijzelf altijd een 
bijzondere herinnering blijven. In de "rustige tijd "op de boerderij was het voor ons 
tijdens onze verkering het eerste weekend dat we samen zouden gaan logeren bij goede 
kennissen van mijn ouders in Poortugaal. Toen nog een dorp gelegen bij Hoogvliet ten 
zuidwesten van Rotterdam langs de Oude Maas. Het waaide die zaterdagmiddag wel 
hard toen we met de bus in Rotterdam-Zuid aankwamen en daar overstapten naar 
Poortugaal, maar daar maakten we ons niet ongerust over. 
 
Na een rustige en gezellige avond, hebben we 's nachts niets gemerkt van de stormramp 
in zuidwest Nederland. Wie dacht er nu aan overstromingsgevaar, sinds 1820 was dat 
niet meer voorgekomen. Ook op zondagmorgen waren we er nog onwetend van omdat 
de radio bij ons gastgezin kapot was. Maar bij de kerkgang om half tien hoorden we van 
mede bezoekers, welke ramp zich had voltrokken. De buitenpolders langs de Oude 
Maas waren ondergelopen, daarbij zijn mensen en vee verdronken en gebouwen 
ingestort. Iedereen was angstig en verslagen. Rond het middaguur werden we van thuis 
opgebeld met het dringende verzoek om direct terug te komen. Ook in de 
Alblasserwaard waren dijken doorgebroken en grote delen onder water gelopen.  
 
Het logeerplan was toch al verstoord dus zijn we maar weer gauw naar huis gereisd met 
de bus via Rotterdam. Maar die stopte midden op de brug over de Noord bij 
Alblasserdam, omdat verderop de Rijksweg onder water stond. 
Via een looptrap kwamen we van de brug op de dijk van Alblasserdam terecht. En  
gingen op zoek naar een taxi om ons naar huis te laten brengen. Maar die waren 

allemaal  gevorderd door de 
burgemeester om voor noodgevallen 
beschikbaar te zijn. We vonden onszelf 
ook een noodgeval en melden ons bij de 
Burgemeester, die op het gemeentehuis 
leiding gaf aan het samengeroepen 
rampencomité. Deze weigerde ons een 
taxi toe te wijzen omdat het niet 
verantwoord was nog over de Lekdijk te 
rijden vanwege doorbraak gevaar. Wie 
toch daarheen wilde moest op eigen 
risico maar zijn weg weten te vinden.  

 
Omdat Geertje zich kon herinneren dat er van een gezin uit Groot-Ammers, familie 
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woonde in Alblasserdam, gingen we akkoord met deze oplossing. Na enig speurwerk 
wisten we achter het adres te komen en mochten we er een oude damesfiets lenen. Zo 
zijn we samen door storm en regen richting Groot-Ammers gefietst. Met een kostbare 
vracht achterop was dat een zware opdracht. Bij Kinderdijk bleek inderdaad de dijk 
bijna doorgebroken. Met man en macht werd er gewerkt om het ingeslagen gat met 
zandzakken vol te storten om een doorbraak te voorkomen, Alles was afgezet, niemand 
mocht er langs. Toch zagen we kans om in die paniek situatie ongemerkt langs de 
binnenberm er voorbij te komen. Daarna hebben we de fietstocht voortgezet. Ook in 
Streefkerk stond het water tot bovenaan de dijk. Veel losdrijvend riet was door de storm 
over de dijk heen gewaaid en op de binnenberm terecht gekomen. Zo zijn we 
verkleumd en strompelend in Groot-Ammers aangekomen.  
Daarna moest ik nog door met mijn eigen fiets naar Langerak. Daar waren intussen alle 
bergingen en schuren ontruimd, ook de oude school in Waal, en volgezet met vee uit de 
Binnenwaard die onder water was gelopen. Alles was in rep en roer om allerlei 
noodvoorzieningen te treffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende dag werd ik opgeroepen om 's avonds en 's nachts zandzakken te vullen bij 
Nieuwpoort op de zandbaan die daar gestort was voor de aanleg van de Provincialeweg 
N 216 naar het Schoonhovense veer. Deze gevulde zandzakken waren bestemd voor 
versterking van de Peulwijksekade bij Ottoland. Gelukkig hoefde dat maar één nacht, 
maar het was wel vermoeiend.  
 
Na een paar dagen werd het weer rustiger en begon het te vriezen. Het overstroomde 
deel van de Alblasserwaard veranderde in een grote ijsvlakte. 
Aannemersbedrijven zoals Mourik in Groot-Ammers en Verhoef in Langerak werden 
ingeschakeld voor herstel van de ingeslagen breuken en het wegpompen van het water. 
Verhoef had wel ruim 20 pompen, aangedreven door tractoren, ingezet die continu 24 
uur per dag enkele weken achter elkaar in bedrijf waren om de Alblasserwaard droog te 
malen. 
Daarna gingen de geëvacueerde bewoners met hun vee weer terug naar hun eigen 
woning en bedrijf. 
 
Cees Schep 

IJsbreker op de Lek Aannemersbedrijf Mourik 
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Cees Stuij over de watersnoodramp 1953: “Hier aan de noordrand viel het allemaal 
nog wel mee.” Op ons verzoek gaat Cees Stuij nog even terug naar het jaar 1953. Het 
jaar van de watersnoodramp.  
 
“Ach, feitelijk viel het hier aan de noordrand van de Alblasserwaard allemaal wel mee. 
Natuurlijk was het de grote vraag, hoe ver komt het water. 
En buitendijks kwamen ook hier in Langerak huizen onder water te staan. Maar dat was 
niet anders dan tijdens het hoge water in 1995. Met andere woorden, hier, althans niet 
bij ons thuis, was geen sprake van een paniektoestand.  
 
Ik weet nog wel dat een boer uit Goudriaan 
eigenaar was van de Waterschuur in De Poort. 
Die verhuurde hij aan de timmerfabriek van 
Voormolen. Die hadden er een grote voorraad 
hout opgeslagen. Die hebben ze, nog diezelfde 
zondag, helemaal leeggeruimd en vervolgens de 
koeien uit Goudriaan daar ondergebracht. 
Achteraf allemaal werk voor niets.  
 
Het water kwam niet verder dan Bleskensgraaf. 
Een paar dagen later, op donderdag, is de hele evacuatie, die niet nodig bleek, weer 
teruggedraaid. Alle koeien gingen weer naar Goudriaan en het hout kon weer in de 
schuur. Maar goed, natuurlijk moest er in de Binnenwaard voor heel veel vee wel een 
droge plaats worden gezocht. Die koeien werden elders, vaak hier aan de noordrand, 
tijdelijk bij boeren ondergebracht. Elke boer ving er een aantal op. Naargelang hij plaats 
had. De een wat meer de ander wat minder.”  
 
Ed van Tuijl 
 
 

Dijkdoorbraak bij Papendrecht. Het water kwam tot in de 
Brandwijkse polder de Alblasserwaard binnen. 

De Waterschuur 

Op de  Ammersekade net voor de vierde molen, nabij de 
Kikkert  werd de Brandwijkse polder leeg gepompt.  
Op de foto Gert Eijkelenboom en Ida Bohré.  
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Oude Hollandse Waterlinie 
 
Vestingen van de Oude Hollandse waterlinie 1672-1815 
In aanloop naar het jubileumjaar 2022, als de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat, 
besteden we in By Clockgeluy aandacht aan de Oude Hollandse Waterlinie. We brengen daarbij 
elke keer één van de 11 vestingen onder de aandacht te weten Naarden, Muiden, Weesp, 
Nieuwersluis, Woerden, Oudewater, Schoonhoven, Nieuwpoort, Gorinchem, Loevestein en 
Woudrichem. De vestingen zijn immers de meest herkenbare onderdelen van de waterlinie. Ze 
geven niet alleen een beeld van de waterlinie, maar ook van het rijke culturele leven uit de 
Gouden Eeuw.  
 
Wat is de Oude Hollandse Waterlinie? 
De Oude Hollandse Waterlinie was een 
waterlinie voor de verdediging van 
Nederland in de 17e en 18e eeuw. 
Nadat het stellen van inundaties al in 
1573 (Alkmaar), 1574 (Leiden) en 1629 
(de Utrechtse Waterlinie tussen de 
Zuiderzee en de Lek) een effectieve 
verdedigingswijze was gebleken, werd 
in het Rampjaar 1672 in allerijl een 
waterlinie tussen de Zuiderzee en de 
Merwede ingericht om de Franse 
troepen onder Lodewijk XIV tegen te 
houden voor zij ook Nederland zouden 
veroveren. Het vormde enkele eeuwen 
lang, samen met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, de ruggengraat van de 
Nederlandse defensie. In eerste instantie 
was onderwaterzetting de hoofdmoot 
van de verdediging. Het gebied werd in 
1672 daarom vooral met vaartuigen 
verdedigd. Daarna werden er ook 
forten, schansen en bastions gebouwd 
en werden vestingsteden versterkt. Tot 
aan de Napoleontische tijd werd de linie 
een aantal keren naar het oosten 
verlegd, zonder echter de stad Utrecht in 
te sluiten.  
Vanaf 1815 werd een geheel nieuwe 
verdedigingslinie ingericht met deze 
stad als centraal punt: een linie die vanaf 1871 officieel de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie genoemd werd.  
De Oude Hollandse Waterlinie werd twee keer ingezet; beide keren tegen de Fransen. In het 
rampjaar 1672 houdt het water hen met succes tegen, maar in de winter van 1794/95 vriest het 
zo hard dat het Franse leger het ijs oversteekt en heel Nederland bezet. 
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Deel 1: Oude Hollandse Waterlinie - Naarden 
 

Naarden is één van de mooiste voorbeelden van een vestingstad.  
Naarden dateert uit 1350 en is bijna geheel intact gebleven. De vestingstad 
vormde het noordelijkste deel van de Oude Hollandse waterlinie. Het  lag op 
een strategisch punt, door de ligging aan de zeedijk tussen het Naardermeer en 
de Zuiderzee zo werd Naarden van grote militaire betekenis. De weg naar 
Holland en Amsterdam liep over een smalle strook begaanbare grond tussen 
de Zuiderzee en veenmoerassen van de Vecht waarvan het Naardermeer een 

restant is. De vijand die vanuit het oosten wilde komen, kon dus niet om de vesting Naarden 
heen. Eeuwenlang heeft de vesting Naarden daarom een militaire functie gehad. In het rampjaar 
1672 waren de vestingwerken van Naarden zo zwaar verwaarloosd dat Naarden zonder 
tegenstand door de Franse troepen werd ingenomen. Na het verdrijven van de Fransen besloot 
men in 1673 tot de aanleg van nieuwe vestingwerken volgens een geheel nieuwe opzet, een 
unieke combinatie van het verbeterd Oud-Nederlandse en het Nieuw-Nederlandse stelsel. De 
vesting werd vernieuwd en vergroot.  
                         
Naarden lag bij de Zuiderzee en het 
naar zee gekeerde deel van de 
vestingwerken maakte deel uit van de 
zeewaterkering. De zeedijk werd door 
de vesting onderbroken en het naar zee 
gekeerde deel van de vestingwerken 
vulde de onderbreking op. Maar om de 
vesting heen liep een vestinggracht en 
als er geen maatregelen zouden zijn 
genomen had het zeewater bij hoge 
waterstand door de gracht het land 
kunnen binnendringen.  
                                                                                                                        
Naarden Blaeu 1649 
Daarom werd aan weerskanten van de vesting een stenen muur door de vestinggracht gelegd 
op de plaats waar de zeedijk tegen de vesting aansloot. Naarden heeft er twee beren: de 
Westbeer waar de zeedijk aan de westkant tegen de vesting aansluit en de Oostbeer aan de 
andere kant. In 1673 begon men met het herstelwerk. De oude versterking werd aangehouden. 
Er kwamen nieuwe wallen. De oude bolwerken werden vergroot tot drie bastions. Zo werd er in 
een paar jaar tijd rond de oude stadskern een geheel nieuwe vesting gebouwd. In 1789 vond de 
Franse revolutie plaats. Tijdens de oorlog die daarop volgde werd ook Naarden door het Franse 
leger bezet. De Fransen vonden Naarden van grote militaire waarde en legerden er een 
garnizoen. Toen na de Franse nederlaag in de drievolkerenslag bij Leipzig de geallieerde legers 
onze grenzen naderden, werd de vesting door de Franse bezetter in staat van verdediging 
gebracht. Naarden werd één van de laatste militaire steunpunten van de Fransen in Nederland. 
Na maandenlange belegering gaven de Fransen zich in mei 1814 over. Naarden is een van de 
best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral beroemd om zijn unieke stervorm. 
De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. De vesting is 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Petra Deelen 

mailto:RedactieByClockgeluy@outlook.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vestingstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vesting_(verdedigingswerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Hollandse_Waterlinie


By Clockgeluy   

 

 

 
RedactieByClockgeluy@outlook.com 20 20e jaargang, maart 2018 

 
 
 
 
Nieuwtjes  
 
Vitrine bibliotheek Nieuwpoort 
Sinds eind januari 2018 staat er een vitrine in de bibliotheek in Nieuwpoort, waar we als 
HKN gebruik van mogen maken. Op dit moment staat de herdruk van het boek “Weet 
je nog?” met een aantal middenstanders en bedrijfjes tentoongesteld in de vitrine. Vanaf 
de komende tentoonstelling over “Zuinigheid en hergebruik”, zullen we iedere paar 
maanden met deze vitrine aansluiten op het thema van de tentoonstelling in museum 
het stadhuis. 
We danken Hilleke de Bruijn van de bibliotheek in Nieuwpoort hartelijk voor dit leuke 
initiatief. 
 
Boek Oude Hollandse Waterlinie 
Als aanvulling op de ruime collectie boeken die we te koop aanbieden in museum het 
stadhuis, is hier recent het boek “Sterk water: de Hollandse Waterlinie”, door Chris Will 
aan toegevoegd. Dit boek is te koop voor €19,95. 
 
Nieuwe huisstijl en website HKN 
In december 2017 is de nieuwe website van de HKN de lucht in gegaan. Kees van de 
Rest van Eldorado Media heeft deze website voor ons gebouwd. De site is onderdeel 
van een geheel nieuwe en modernere huisstijl. Dus andere uitingen, zoals het logo, de 
posters van de tentoonstellingen en de kaft van BC hebben ook een facelift ondergaan. 
Marije Ladage van Ontwerpstudio GO heeft de huisstijl voor ons ontworpen. 
 
Agenda komende activiteiten 
 
x Dinsdag 20 april: Ledenvergadering en lezing door Kringloop Graafstroom 
x Zaterdag 31 maart: Museum open 
x Maandag 2 april: Museum extra open i.v.m. atelierroute 
x Zaterdag 7 april: Opening tentoonstelling “Zuinigheid en hergebruik” met workshop 
x Zaterdag 5 mei: Overdracht Yad Vashem onderscheiding aan museum Het Stadhuis door 

familie Kortleve uit Groot-Ammers 
x Vrijdag 11 mei: Museum extra open 
x Vrijdag 18 mei: Excursie naar het textielmuseum in Tilburg 
x Vrijdag 21 september: Excursie naar St. Janskerk in Gouda 
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Uitreiking van de Yad Vashem onderscheiding 
Rechtvaardigen onder de Volkeren  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog  was in Groot-Ammers de 
verzetsgroep “De Lek”zeer actief. Tussen 1940 en 1945 zaten 
meer dan 180 personen ondergedoken in Groot-Ammers, van wie 
dertig Joods waren. Het dorp stond daarom bekend als “Het 
Jodendorp”.  Alle onderduikers hebben het eind van de oorlog 
gehaald. Dit kwam mede doordat dominee Oostenbrug leider 
van de verzetsgroep was en de burgemeester en de politie van 
het een en ander op de hoogte waren.  
 
Zo nam het echtpaar Gerrit van der Werken aan het 
Schoonhovenseveer liefdevol Miriam Goren als Joods meisje in 
huis. Zij vond daar onderdak en veiligheid. Hoe vol gevaar dit 
ook was tijdens de Duitse bezettingstijd. Zelf schrijft ze in een 
mail daar het volgende over: 
 
”Wat ik begrijp dat het een bijzonder dorp met bijzondere mensen was. 
In moeilijke tijden werden zoveel mensen geholpen. Dat is beslist niet 
vanzelfsprekend. Wat ik over mijzelf kan vertellen: 
Ik zie me nog binnenkomen, als meisje van bijna elf, in dat mooie huis en de hartelijke ontvangst die ik 
daar kreeg. Ik dacht ik ben in de hemel gekomen. Zo voelde ik mij daar meteen thuis. Datzelfde gevoel had 
ik de hele tijd, al die jaren die ik in huis was bij oom en tante Van de Werken. Na een paar maanden kon ik 
gewoon naar school en mocht ik ook mee naar de kerk. Ik was daar echt een kind in huis.         
 
In een dorp weet iedereen alles van elkaar. Het hebben van onderduikers kon niet verborgen 
blijven. N.S.B-ers was duidelijk te kennen gegeven, dat  verraad zwaar gestraft zou worden. 
Ondanks de relatieve veiligheid in Groot-Ammers, was men toch voorzichtig. De namen van de 
Joodse kinderen waren zo aangepast, dat ze niet Joods klonken.  
 
Na de bevrijding was er op 7 mei een bijeenkomst in de Hervormde Kerk van Groot-Ammers. 
Tijdens deze dienst dankte Opa Jozef Hes de inwoners als volgt: 
 
“Groot-Ammers en hare lieve menschen zullen door ons nimmer worden vergeten. Uw Christelijke liefde 
zal te allen tijde door ons op hoogen prijs worden gestel. Gij, hier allen in Groot-Ammers hebben het gebod 
van naasten liefde in vervulling gebracht. Moge de Voorzienigheid U allen zegenen tot in lengte van 
dagen.”  
Bron: Boekje Herdenkingsdienst 7 mei, archief HKN en Bittere Tranen  
 
Dominee Oostenbrug en zijn vrouw kregen in 1988 de Yad Vashem onderscheiding.  
Op 3 december 1981 had de familie Arie Oskam al deze onderscheiding ontvangen. Vanaf 14 juli 
1942 zat Frits Adelaar bij hen ondergedoken.  
 
Op 4 november is de Yad Vashem titel (Rechtvaardigen onder de volken) postuum toegekend 
aan het echtpaar Gerrit en Co van der Werken. 

Gerrit van der Werken met 
echtgenote Jacoba (Co) Heijboer 

mailto:RedactieByClockgeluy@outlook.com


By Clockgeluy   

 

 

 
RedactieByClockgeluy@outlook.com 22 20e jaargang, maart 2018 

 
Via de Israëlische ambassade zijn familieleden van dit 
echtpaar uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de 
plechtige uitreiking van deze onderscheiding  in de 
bibliotheek van Rotterdam. Als neef en nicht van het 
overleden echtpaar kregen Hennie en Piet Kortleve, 
via Gera Geluk-van de Werke, een uitnodiging  om 
deze uitreiking bij te wonen. Van Hennie en Piet kreeg 
de Historische Kring de vraag of één van ons ook mee 
wilde naar Rotterdam. Koen van ’t Hoog is namens de 
HKN bij de uitreiking geweest. 
 
Op zaterdag 5 mei 2018 dragen Hennie en Piet 
Kortleve de onderscheiding over aan de Historische 
Kring. De onderscheiding krijgt een mooi plekje in het museum. 

 
 
 

Vrijwilligersavond 3 november 2017  
 
De laatste jaren is (meestal) de vrijdagavond na de sluiting van het museumseizoen de avond 
voor de vrijwilligers. De belangrijkste reden van deze avond is natuurlijk om de vrijwilligers te 
bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar. En daarbij is het ook heel leuk om elkaar 
zo’n avond onder een hapje en een drankje te ontmoeten. Het bestuur probeert de vrijwilligers 
meestal te voorzien van zelfgemaakte borrelhapjes etc. Ook Dirk van Krieken heeft zich de 
afgelopen keren niet onbetuigd gelaten met zijn ‘stadhuiskoekjes’ en de lekkere 
bladerdeeghapjes.  
 
De afgelopen jaren is het programma zo veel mogelijk afgestemd op een tentoonstelling van dat 
jaar. En we hebben al een paar keer met elkaar een activiteit gedaan. Dit jaar was dat een bingo, 
georganiseerd door Adrie den Hartog. In plaats van cijfers moesten we de namen uit liedjes van 
vroeger herkennen. Ik heb duidelijk vroeger niet zo opgelet, en moest vaak meeliften op de 
herkenning van anderen. Maar het gaat uiteindelijk om de lol. Er was een groepje, dat wel heel 
goed was en dat zorgde voor de sfeer. 
Bedankt heren. Aan het eind had iedereen 
toch wel bingo.  
En ook gingen alle aanwezigen naar huis met 
een bijenwas kaarsje en potje honing, 
gemaakt door de familie Peet.  
 
Misschien wordt het tijd om een nieuwe 
invulling aan de avond te geven. Geluiden 
daarover hebben mij bereikt. Suggesties zijn 
natuurlijk van harte welkom. 
 
Joke van Leeuwen 

Overhandiging onderscheiding 

Hans Keukelaar 
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"Boy", Ron Mueck. “Hij is wel 
héél groot!”. 

H 
 
 
 
 
 
In deze rubriek geven we u tips van uitjes met een historisch karakter in Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanleiding voor mijn intersse in deze tentoonstelling, is het profielwerkstuk van mijn 
jongste dochter. In 2017 bezochten we tijdens onze vakantie het museum ARoS in 
Arhus, Denemarken. Hier kwamen we oog in oog te staan met een 4,5 meter hoog beeld 
van een knielende jongen, het werk “boy”van Ron Mueck. Helemaal tot in detail 
uitgewerkt; van de haartjes op zijn huid, tot de aderen en botten onder zijn huid; erg 
indrukwekkend! Ook bezochten we later nog het museum Voorlinden in Wassenaar, 
waar het beeld “Couple under an umbrella”staat van dezelfde kunstenaar. 
 
Deze kunststroming is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan in Amerika en 
men maakte in eerste instantie vooral schilderijen van het alledaagse leven in Amerika. 
Vanaf de jaren tachtig waaide het ook over naar andere delen van de wereld. Tot op de 
dag van vandaag wordt er in deze stijl gewerkt, met zeer uiteenlopende uitingsvormen. 
De ontwikkeling van de techniek en fotografie was hierbij erg belangrijk. 

 
Wat: Tentoonstelling Hyperrealisme: Sculptuur 
Waar:  Kunsthal Rotterdam, Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam, 
www.kunsthal.nl 
Wanneer: 10 maart  tot 1 juli 2018  
 

 “Couple under an umbrella", Ron Mueck. "Kijk, hij heeft óók haartjes 
in  zijn neus!” 
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De werken van de 
Nederlander Tjalf Sparnaay 
zijn bijzonder 
indrukwekkend om te zien. 
De schilderijen van 
alledaagse onderwerpen, 
zoals blikjes cola, een broodje 
hamburger e.d. worden vaak 
groter dan levensecht 
afgebeeld, in kleuren en een 
detaillering die overdreven 
écht is geschilderd naar de 
grote meesters zoals 
Vermeer. Het zorgt ervoor 
dat je direct gepakt wordt 
door het werk. 
 

 
 
Wat is er te zien: 
De Kunsthal had vanaf maart 2017 al de tentoonstelling “Hyperrealisme 50 jaar 
schilderkunst” en vanaf maart 2018 dus de tentoonstelling “Hyperrealisme: Sculptuur”. 
De Kunsthal geeft met 35 kunstwerken van 28 kunstenaars een overzicht van de 
ontwikkeling van vijftig jaar hyperrealistische beeldhouwkunst wereldwijd. 
Aan de hand van vijf verschillende 
thema’s (menselijke replica’s, 
dubbelgangers, dimensies, 
deformaties en lichaamsdelen), 
laat de tentoonstelling zien dat de 
manier waarop we naar onze 
lichamen kijken voortdurend 
verandert. 
 
Aangestoken door mijn dochter, 
ga ik met haar deze tentoonstelling 
zeker bekijken, want kunst hoeft 
niet altijd eeuwen oud te zijn, om 
te kunnen fascineren! 
 
Carin den Toom 
 
 

 

Mega realisme van Tjalf Sparnaay;  door formaat, licht en glimmertjes 
méér dan écht weergegeven 

Tony Matelli, "Josh", 2010 
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Kees van der Zwart 

Kaarsjesavond in Nieuwpoort 
 
Als nieuwe inwoner van Nieuwpoort, maakte ik op 13 december de jaarlijkse 
kaarsjesavond mee. Tegen 19.00 uur die avond, met veel regen en wind, kwam ik op de 
Dam. Het was, ondanks het slechte weer al behoorlijk druk.  

 
Na een welkom van de burgemeester, die op het 
bordes voor ons prachtige raadhuis stond, telde deze, 
met alle aanwezigen hardop van 10 tot 1, waarna de 
lichtjes in de grote kerstboom aangingen. Meteen ging 
de straatverlichting uit en werd Nieuwpoort slechts 
verlicht met lampjes, kaarsen en vooral door de vaak 
zeer fraai versierde en verlichte interieurs van vele 
woningen binnen de Veste. 
 

Inspirerende muziek van de Fanfare en de malletband van KNA zorgden voor een 
fantastische sfeer en begeleiding van de lampionnenoptocht. De vele kinderen die 
hieraan meededen, waren niet bang van de regen. 

Ondertussen was ik in het raadhuis aangekomen. 
In de oude raadzaal werd door de Historische 
Kring de net aangevoerde nieuwe druk van het 
boek “Weet je nog”, over de  
Nieuwpoortse en Langerakse middenstand 
aangeboden. Zelf heb ik het boek ook direct 
aangeschaft want het zag er prachtig uit. Een 
absolute aanrader.  
Na een kort verblijf in het warme – en met kaarsen 
verlichte raadhuis, viel de gure wind buiten wel 

tegen, maar in het Arsenaal was het weer warm, licht, druk en gezellig, met de 
kerstmarkt. Ook in de binnentuin was er volop activiteit met stalletjes, draaiorgel en 
vuurkorf. Ook hier lieten de bezoekers zich niet uit het veld slaan door het ongezellige 
winterweer.  
 
Via de Buitenhaven, waar inmiddels een prachtig koor kerstliederen zong en de 
Binnenhaven, waar ik de uitvoering van een schimmenspel passeerde, nodigde de 
Hervormde kerk mij uit. De deur stond wijd open en er klonk muziek. Binnen was het 
druk en gezellig.  
 
Je zou nog veel meer kunnen zien in Nieuwpoort die avond, want er stonden nog veel 
meer deuren open van kerkgebouwen, winkels en woonhuizen. Ik heb bewondering 
voor de energie die er jaarlijks in deze prachtige manifestatie wordt gestoken. Hier kan 
men heel trots op zijn.  

Aansteken kaarsjes door Teus 
Verveer 

Verkoop boek “Weet je nog”. 
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Zaterdag 16 december zijn er door Joke van Leeuwen verschillende prijzen uitgereikt op Het 
Stadhuis. 
 
Namens de gezamenlijke Historische verenigingen in de regio werd er voor Open 
Monumentendag Molenwaard een prijs uitgereikt voor de prijsvraag in de folder aan mevrouw 

van Meerkerk. Verder ontvingen Corine en Lisanne Voets een prijs voor 
het inleveren van de quiz of kleurplaat, behorende bij de tentoonstelling 
“Speelgoed uit vroegere tijden”. 
 
Tenslotte werden er prijzen uitgereikt aan degenen die de knutselkaart 
voor de Kaarsjesavond, waarmee de herdruk van het boek “Weet je 
nog?” te winnen was (en voor kinderen andere leuke prijsjes), hadden 
ingeleverd. De prijswinnaars waren: Emma van den Berg, Tess Mulder, 
Fleur Mulder, Gijs van Amerongen, Jill Leeuwis, Frederique Ooms, 
Linde Jongeneel, Matzy van Harten en Sjanie Ottevanger. 
Degenen die hier niet bij aanwezig konden zijn; de prijsjes zijn nog op te 
halen in de winkel van “J en M Van Drenth schoenen” in Nieuwpoort. 
Iedereen was blij verrast met de gewonnen prijs.  
 

 
Vorige maand werden we opgeschrikt door het bericht van het plotseling overlijden van Piet de 
Jong uit Streefkerk. 

Piet was lid van de Historische Kring en een ras verteller. Door Cees Schep 
werd ik een aantal jaren geleden meegenomen naar zijn thuishaven, de 
schuur Eb en Vloed, waar het altijd warm en gezellig was. Piet kon uren 
praten en als ik dan vroeg of hij dat ook op papier wilde zetten 
antwoordde hij steevast, “schrijven kan ik niet zo goed als praten en iets 
op de computer zetten al helemaal niet”. Nou dat schrijven viel best mee, 
want hij beloofde na enig aandringen toch wat te schrijven en meestal na 
ongeveer een weekje belde hij me dan dat ik een verhaaltje, zoals hij dat 
noemde, kon komen halen. Piet schreef zoals hij praatte, gewoon voor de 
vuist weg, levendig en zonder enige terughoudendheid voor wat betreft 
taalgebruik, grammatica en stijl, waardoor je ook tijdens het typen het 

gevoel had dat Piet naast je zat en het verhaal nog eens vertelde. Na dit digitale verwerken 
mocht ik het aan de redactie van By Clockgeluy mailen. Een aantal verhalen is inmiddels 
gepubliceerd, allemaal over ‘zijn’ Streefkerk. Op de vergadering in januari 2016 ontvouwde hij 
nog zijn plannen om een verhaal over kruidenierswinkeltjes, en in het bijzonder Nel Booij, te 
schrijven. Daar is het helaas niet meer van gekomen. 
 
Een stukje Streefkerkse historie is niet meer. Wij wensen zijn vrouw, familie en vele vrienden 
veel sterkte in het verwerken van het verlies van Piet. 
 

Prijsuitreikingen 16 december  

In memoriam Piet de Jong 

Emma van den Berg is 
trots op de geknutselde 
kerstboom 

Paul Eikelenboom, februari 2018 
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Het kleine huis op de Binnenhaven 
 
Spaarzaam en vooral zuinig leven. Dat stond, zeker in en kort na de tweede 
wereldoorlog, nog altijd hoog in het vaandel. Een gedwongen leefwijze. De 
financiële middelen stonden niet anders toe. Zeker niet het inkomen van een 
boerendaggelder.  
 
De vader van Wim Stigter was zo’n daggelder. Met vrouw en zes kinderen woonde hij 
in het kleine huisje aan de Binnenhaven in Nieuwpoort. Om u een idee te geven. Aan 
het pas gebouwde nieuwe pand op nummer 26 is het kleine huisje weer in ere hersteld. 
Weliswaar in de vorm van een soort aanbouwwoning. Maar precies op de plek waar het 
vroeger stond.      
 
Vandaar dat we met Wim terug gaan in het verleden. Een verleden waarover hij  
opmerkt; “Natuurlijk, we hadden het niet breed. Vader moest keihard werken om zijn 
gezin te onderhouden. Maar ik heb zeker geen slechte jeugd gehad. Ben nooit iets tekort 
gekomen. Het was altijd wel gezellig bij ons thuis. Vaak was het de zoete inval. Altijd 
vriendjes van ons of vriendinnetjes van mijn zussen over de vloer.” 
 

Hoewel de familie Huibregts, eigenaar van het 
prachtige nieuwe pand, desgevraagd laat weten 
dat de inhoud van de aanbouw overeenkomt 
met het huisje van toen, kan Wim Stigter zich 
dat moeilijk voorstellen.  
“Misschien zie ik het verkeerd. Maar in mijn 
beleving hadden we toch iets meer ruimte. Maar 
inderdaad, klein was het wel. Beneden had je de 
woonkamer, een klein keukentje en een gang 
van voor naar achter. Dan een vrij zware trap 
met een touw eraan waarmee je die trap naar 
beneden trok. Zeg maar de zogenaamde 
Vlizotrap. Via de trap naar de bovenverdieping. 
Daar stond een bedstee waar vader en moeder 
sliepen. Verder een open ruimte waar onze zes 
bedden stonden. Het dak bestond uit van die 
sparrenbalkjes waar oud Hollandse pannen op 
lagen. Bepaald niet waterdicht. Zeker als je 
slagregens had. Of als er sneeuw op lag.  Het 

was dus al vroeg in de winter behoorlijk koud. Nee, er werden geen extra dekens 
aangeschaft. Wij kinderen hadden elk één deken. Bij kou gingen er kledingstukken 
overheen. En de aardappelzakken die al leeg waren, werden ook als deken gebruikt. 
Onder de bedstee was een ruimte waar alles werd bewaard dat kon bevriezen. De 
voorraad gedroogde appeltjes en peertjes. De aardappelvoorraad. Dat soort zaken.   

Binnenhaven 22; het kleine huis 
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Ik weet nog goed als de appelvoorraad geschild moest worden om daarna te drogen. Al 
die jongens van toen, die regelmatig over de vloer kwamen, hielpen dan mee. Kisten vol 
werden geschild. Dan de partjes aan een draad rijgen en drogen maar. Zo had je de hele 
winter door fruit.” 
 
Wim, de op een na jongste in een gezin met vier jongens en twee meisjes, kan zich zijn 
jeugd niet anders herinneren dan dat zijn moeder ziek was. Dat was soms wel eens 
behoorlijk ingrijpend. Want dan werd hij doodleuk gedurende enkele weken of zelfs 
maanden bij een familie elders in de Poort ondergebracht. 

“Ik was altijd welkom bij de familie Van der Vlist. Die 
toen nog op de Hoogstraat de textielzaak hadden. Ja, die 
ontfermde zich dan over mij. Ik sliep er en at er. 
Kortom, ik werd gewoon in het gezin opgenomen. En 
wat me vooral is bijgebleven, ik kreeg ook nieuwe 
kleren van ze. Vooral de dochters van Kees van der Vlist 
kwamen regelmatig met een broek, bloes, sokken en 
zelfs een overall uit de winkel. Dan werd ik op de 
keukentafel gezet en moest er gepast worden. Ik was er 
goed mee, dat begrijp je. En die dochters hadden er een 
soort schik in om me als kleine broertje te verwennen.  
Die overall, dat vond ik zo bijzonder. Daar ging ik zelfs 
mee naar school. En ooit kreeg ik zo’n matrozenpakje. 
Dat was natuurlijk het einde.” 

 
 

Die school van Wim was de openbare school aan de Binnenhaven, naast de kerk. Met 
meester Dekkers, meester de Jager en juffrouw Rikkoert. Pal tegenover het kleine huis. 
 
“Over bezuinigen of besparen gesproken”, vervolgt Wim. “We stookten in de winter 
kolen. Van die briketten. Wij noemden dat sloffen. Midden in de kamer werd een 
houten bak geplaatst van zo’n meter bij een halve meter. Daar zaten allemaal vakken in 
waar de gloeiende sloffen in werden gedaan. Bovenin zaten gaten waar de warmte 
uitkwam. Maar ook de zijkanten werden warm van de brandende kolen. Daar kon je 
dan lekker met je voeten tegenaan gaan zitten. Soms rook je wel eens ’n brandlucht en 
dan riep mijn vader: “Wie van jullie zit er weer te lang met zijn kousen tegenaan!” 
“Over warm gesproken”, gaat Wim verder, “in de zomermaanden kon het onder die 
sparrenbalkjes behoorlijk heet worden. Ik was wat astmatisch en had het dan behoorlijk 
benauwd. Nou, daar wisten ze bij ons thuis wel raad mee. Ik sliep dan een aantal 
nachten gewoon buiten. 
Ja, zo ging dat in die tijd. Het bed werd bij ons naast bij Arie Knelis Rozendaal, je weet 
wel, de stadsboerderij waar nu Rozien nog altijd woont, op het pad gezet. Deken erover 
heen en slapen maar. En als ze regen voorspelden kreeg ik een stuk plastic erbij om de 
nacht droog door te komen. Nu onvoorstelbaar. Maar toen vond ik het wel spannend. 

Wim in gekregen overall 
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Vanaf het pad keek je zo op de Binnenhaven. Ik kon zo, zeg maar, lekker lang wakker 
blijven. Zag je de mensen op de Binnenhaven voorbij lopen. Die zwaaiden naar me. Ik 
zwaaide terug. Totdat ik in slaap viel.” 
 
Wim Stigter en zijn vriendjes verveelden zich nooit. “De polder in, naar de Lek, volop 
mogelijkheden. Appeltjes pikken, wie deed het niet? We waren heel ondernemend. Bij 
de timmerfabriek van Voormolen een langwerpig blok hout uit het afval halen. Met een 
ander plankje naar timmerman Aai Roth en vragen of hij er vier wieltjes uit wilde zagen. 
Die aan dat blok getimmerd en we hadden een wagentje. De zelfgemaakte boog met 
rieten pijlen voorzien van een dop van vlierhout. We haalden uiteraard ook 
kattenkwaad uit. Als we weer eens een ruitje ingetrapt hadden, waren we de pineut. 
Gingen we dat bij bakker Van der Heul opbiechten. Z’n zoon zal er ook bij geweest zijn. 
Dan zei de bakker: “Ga maar naar Sterrenburg en laat hem er een nieuwe ruit inzetten. 
De rekening mag naar mij. Maar jullie moeten er wel wat voor doen.” Moesten we een 
stel van die bakblikken schoonkrabben. 
Vaak vreesde ik dat mijn vader er toch wel achter zou komen. Dan wist ik van tevoren 
wat me te wachten stond. Zonder eten naar bed. Vaste prik. Dus, slim als ik was, hield 
ik daar rekening mee. Dan ging ik naar Het Hoofd waar Brokking een 
aardappelstomerij had. Die aardappels werden als veevoer aan de boeren verkocht. Ik 
nam een paar hete aardappels, pelde ze af en ging er dan mee naar Dirk Witzier de 
kruidenier. Die had achter in de schuur altijd een vat zout staan. Zout werd toen nog los 
verkocht. Dat werd in een theekopje of blikje geschept. Zodoende lag er in die schuur op 
de grond altijd wel gemorst zout. Dat schraapte ik bij elkaar, strooide het op de 
aardappels, en at het allemaal smakelijk op. 
Als ik dan thuis te horen kreeg, zonder eten naar bed, dacht ik, gelukkig, want ik kan 
geen hap meer op.” 
 
Wim spijbelde ook wel eens. Dan ging hij met Dirk Slob, de melkrijder, mee met de 
vrachtwagen. Maar die haalde ook bietenblad uit de Hoekse Waard. Dat verkocht hij bij 
de boeren als veevoer. Vooral voor zo’n leuk ritje wilde hij best verzuimen.   
Hij koestert warme herinneringen aan dominee Lokhorst. “Die man was altijd in de 
weer om iets voor ons te organiseren. Een wedstrijdje hardlopen om het gebouwtje 
naast de kerk. De eerste prijs was een reep Kwatta. Die trok hij uit de automaat bij 
bakker Van der Heul. Een andere keer kwam hij weer met een bouwplaat aanzetten. Of 
een boek. 
Als het begon te vriezen en er kwamen ijsbrekers in de Lek dan kregen we ijsvrij. Op 
een keer hoorde ik dat er ijsbrekers voorbij kwamen. Toen heb ik bij burgemeester 
Brouwers aangebeld met de vraag of we ijsvrij kregen. Natuurlijk ging hij daar niet op 
in. Maar ik zei op school dat de burgemeester toestemming had gegeven. Later moest ik 
daarvoor mijn excuses nog gaan aanbieden. Ja, ik maakte het nog wel eens bont. Moest 
ik bij Nelis de Jong op het politiebureau komen en beloven dat ik het nooit meer zou 
doen.” 
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Wim Stigter is er zelf nog steeds verbaasd over als hij vertelt over de eerste weken na de 
watersnood in 1953. “Toen hebben we, geloof het of niet, de eerste dagen 21 mensen uit 
de binnenwaard onderdak geboden. Allemaal familie. Met 29 personen wonen in dat 
huisje. Mensen uit de Poort kwamen spontaan eten brengen. Toen een paar kinderen 
ziek werden, kwam dokter Van Straten. Hij vond de logeerpartij een onhoudbare 
situatie en was bang voor een epidemie. Daarom is er daarna een aantal in het huis van 
Meester Dekkers ondergebracht. 
Ach, ik had er geen moeite mee. Ook later bleef 
ons huis immers een zoete inval. 
“Altijd vriendjes of vriendinnetjes over de vloer. 
Spelletjes doen. Kaarten, domino. En mikado. Van 
die stokjes die je zonder de andere stokjes te 
bewegen, van de hoop af moest pakken. Nee, niet 
gekocht in de winkel. Zelf gemaakt.” 
 
Tot besluit noemt Riet, de vrouw van Wim, nog 
een voorbeeld van besparen. 
In Lopik, waar ik opgroeide, maar dat zal ook wel 
in Nieuwpoort zo zijn geweest, kon je friet kopen 
met mayonaise of met mosterd. Met mayonaise 
kostte een paar centen meer. Met mosterd was 
voor niks. Ik kreeg van mijn ouders altijd friet met 
mosterd!” 
 
Ed van Tuijl   
 
 
 
 
 
H 
 
Wie:  Koen van ‘t Hoog Lid sinds: jaren 90 
 
 
 
Koen voelt zich nog steeds een échte poorter, ook al woont hij sinds zijn 23e al niet meer 
in de poort, maar in Langerak. Hij woonde vroeger op de Buitenhaven en zijn vader was 
kolenboer. 
 
Hij is sinds 3 jaar actief als vrijwilliger bij de HKN, in eerste instantie bij de 
tentoonstellingscommissie, maar op dit moment werkt hij ook met foto-base. De foto’s 
die hij tegen komt in het archief vindt hij heel herkenbaar, omdat dit plaatjes zijn uit zijn  

Wim als marinier met verloofde Riet, 
voor vertrek met de boot naar Curaçao 
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dagelijkse leven als kind en jongere wonend in de poort. Oude foto’s en fotografie 
blijven hem boeien, omdat er door middel van oude foto’s een mooi beeld ontstaat van 
de ontwikkeling van Nieuwpoort en Langerak. Veel van deze beelden zitten nog in zijn 
hoofd en hij kan bij veel foto’s accuraat vertellen, waar deze genomen zijn. Hierdoor kan 
hij veel foto’s in foto-base alsnog van een titel voorzien.  
Verder heeft Koen veel interesse in bouwkunde, met name houtconstructies en hang- en 
sluitwerk. Dit zal waarschijnlijk voortkomen uit zijn opleiding tot timmerman op de 
LTS. Hij heeft tot 2000 als timmerman in de bouw gewerkt en sinds die tijd werkt hij bij 
een ijzerwaren toeleverancier voor de bouw. Thuis draait hij zijn hand niet om voor een 
verbouwing van een badkamer, of het zelf maken van meubels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hij heeft aan hobby’s overigens geen gebrek; samen met zijn vrouw Lenie heeft hij al 
een aantal verre reizen gemaakt naar onder andere Brazilië en Canada. Ze bezichtigen 
hier graag steden en kerken vanwege de architectuur en kunst. De eerstvolgende reis 
gaat naar IJsland. 
Koen leest graag over de tweede Wereldoorlog. Hierbij zoekt hij alle beschreven 
wapens, voertuigen en locaties op in andere boeken en op landkaarten, zodat hij een 
levensecht beeld krijgt van het beschrevene. Door dieper op deze materie in te gaan, en 
details te ontdekken die niet algemeen bekend zijn, ziet hij de oorlog vanuit een ander 
oogpunt. 
Maar zijn grote trots is wel zijn modelspoorbaan. Deze beslaat ongeveer de gehele 
zolderverdieping en er worden regelmatig veranderingen aangebracht aan het 
spoornetwerk.  Tijdens de vorige tentoonstelling “Speelgoed uit vroegere tijden”, 
hebben we een aantal treinen met toebehoren van Koen mogen lenen. 
Koen draagt het stokje van dit interview over aan Adrie Ooms. 

Koen en opa Koen van ’t Hoog  Modelspoorbaan 

Carin den Toom 
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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 voormalige gemeente “Liesveld”. 
Daarbij vragen we uw hulp, dus alle reakties zijn van harte welkom! 
 
Helaas zijn er op voorgaande foto’s geen bruikbare antwoorden binnen gekomen, ook al 
hebben we deze óók op de website geplaatst en op facebook gedeeld. Jammer! 
Daarom proberen we het nu weer met twee nieuwe foto’s. 
 

 
Klassenfoto. Wat we weten: de twee meisjes met     Wie kent de gefotografeerde heren van de “Fa W.  
dezelfde jurkjes aan heten Burggraaf. Maar wie      Kuijl uit Nieuwpoort? 
staan er nog meer op deze foto? 
 
Hans Keukelaar 
 

 
Tegenwoordig gebeurt er weer van alles op het gebied van hergebruiken van spullen. Het 
milieuaspect speelt ongetwijfeld een rol maar het lijkt ook wel een modegril iets in huis te 
hebben wat aan een tweede leven bezig is.  
Voorbeelden te over: van houten pallets worden (tuin)meubels gemaakt, inventieve geesten 
maken van de leren bekleding van oude auto- of 
vliegtuigstoelen prachtige tassen, we scheiden ons 
afval zodat bijvoorbeeld plastic en papier opnieuw 
gebruikt kan worden en bij de Landwinkel leveren we 
de flessen van melk en yoghurt in zodat die na 
reiniging opnieuw kunnen worden gevuld.  
 
Maar hoe ging dat vroeger? Toen werden spullen 
hergebruikt vanuit een heel ander perspectief; het was 

Hergebruik van spullen 

Jannie van der Wal 
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vaak bittere noodzaak. Ik praat hierover met mevrouw Jannie van Loon – Van der Wal.  
 
Mevrouw Van Loon-van der wal is in 1936 op Gelkenes geboren als oudste van wat later een 
groot gezin werd. Vader Van der Wal was bakker van beroep maar omdat hij in de oorlog 
geveld werd door pleuritis en, zoals mevrouw Van Loon-van der Wal het zegt ‘toen de tent 
inging’, kon hij naderhand zijn beroep niet meer uitoefenen en werd hij varkenshandelaar.  
 
Vader ging dus regelmatig op pad en dat betekende dat hij wel eens met meer terugkwam dan 
alleen varkens, klanten gaven hem ook wel eens gebruikte kleding mee.  
Om daar wat zinnigs mee te kunnen doen, moest je wel kunnen naaien en Jannie leerde dat al 
heel jong bij Rie Maat, die een paar huizen voorbij de familie Van der Wal woonde. Rie zat op 
een naaischool en wat zij daar leerde gaf ze door aan Jannie. Die toog iedere woensdagmiddag 
voor privéles naar het zolderkamertje van Rie. Jannie herinnert zich nog dat het kamertje 
verwarmd werd door een oliestel met daarop een kakenblik. Die blikken, gevuld met biscuit, 
waren net na de oorlog gedropt door vliegtuigen en de lege blikken werden op deze manier ook 
weer hergebruikt. 
 
Thuis bracht Jannie de naailessen in de praktijk door bruikbare dingen te maken van de spullen 
die vader meebracht.   
‘Je had in die tijd nog goede kleding en speelkleding en van een oude mantel kon je prima 
speelkleding voor de jongens maken, dat was echt niet zo moeilijk’, vertelt Jannie, ‘en als de stof 
erg mooi was en er was voldoende van, kon er zelfs wel eens een rokje van gemaakt worden’.  
Lakens voor op bed slijten het meest in het midden en om het laken langer te kunnen gebruiken 
werd er ‘gekeerd’; het laken werd door de midden geknipt, de goede voor- en achterzijde 
werden aan elkaar genaaid en het laken kon weer een poosje mee. Een andere mogelijkheid was 
dat er slopen werden gemaakt van de goede delen van het laken. Het laatste stadium in het 
leven van een laken bestond meestal uit het dienen als stof- of poetsdoek.  
 
Ook handdoeken kregen na verloop van tijd een tweede leven; 
mevrouw Van Loon laat een babyslabbetje zien waarin duidelijk de 
band van de handdoek is te herkennen. ‘Je knipte de goede delen 
van de handdoek weg, naaide er een biesje en koordjes aan en je 
had een slabbetje. Maar ook washandjes konden nog wel uit een 
oude handdoek worden genaaid.’ 
 
Leuk is ook het verhaal van de jutezakken. ‘In die tijd had niemand 
een regenjas maar als je van een jutezak de punten in elkaar paste, 
had je een soort puntmuts met een regencape’.   
 
Stukken van oude fietsbanden werden gebruikt om onder klompen 
te plakken tegen het slijten en hilarisch is natuurlijk ook het gebruik 
van krantenpapier als toiletpapier. ‘Zeker in de oorlog was er 
gebrek aan alles en je moest dus wel’, vertelt Jannie, ‘al had dat 
laatste wel tot gevolg dat er hier en daar wat zwart werd door de kranteninkt’.  
 
In de oorlogsjaren werden niet alleen spullen hergebruikt, ook werd van ‘niets’ iets gemaakt. 
Jannie: ‘Normaal gesproken stookten we onze kachel op eierkolen maar die waren er nauwelijks 

Slabbetje van een oude 
handdoek 
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Jam in hergebruikte glazen potten 

meer. Ook in de kolenschuiten op de lek lag voornamelijk 
kolengruis. Mijn vader roeide ’s nachts met enkele andere 
mannen naar zo’n schuit en nam dat gruis mee. Het werd 
aangemaakt met water zodat het ging klonteren en dat werd 
in de kachel gestopt. Het leverde een hele partij gesis op en 
de kachel werd er ook al niet beter van, maar warmte 
hadden we!’  
 
Een van de dingen die Jannie het beste is bijgebleven, is het 
gevoel van voldoening dat je had als je van iets dat 
ogenschijnlijk versleten was of geen waarde meer had, toch 
nog iets bruikbaars en goeds had gemaakt.  
 
‘Tegenwoordig leven we in een heel andere maatschappij 
waarin alles wat niet meer bruikbaar is, wordt weggegooid 
en vervangen en eigenlijk is dat best heel zonde en jammer’.  
Natuurlijk zijn we blij dat krantenpapier niet meer als 
toiletpapier wordt gebruikt, maar dat mensen bewust bezig 
zijn met wat ze weggooien of eventueel kunnen 
hergebruiken,  
is een prima ontwikkeling.  
Al is het alleen maar dat je een oud glazen conservenpotje 
prima kunt gebruiken om te vullen met eigengemaakte jam!    
 
 
Lenie van ‘t Hoog 
 

 

 

 
Het is ons een groot raadsel waar dit voorwerp voor 
heeft gediend. 

De handel kan op en neer maar je ziet niet goed wat 
er gebeurd.  
Het lijkt wel of er iets mee vastgeklemd of 
afgesneden kon worden. 

Wie herkent dit voorwerp of heeft een vermoeden waar 
het voor werd gebruikt? Laat het ons weten! 

 

Onbekend voorwerp 

Jannie van der Wal met evacuees uit 
Wageningen, 11 mei 1945 

Tsjes van der Witte 
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Bijzondere aanwinst 

Dankzij een mail van ons Amsterdamse lid Erik Kon 
zijn wij in het bezit gekomen van een zilveren 
kluwenmandje gemaakt door Cornelis Snel, 
zilversmid uit Nieuwpoort.  Cornelis werd op 21 
november 1779 te Nieuwpoort geboren als zoon van 
Jacob Snel en Geertrui Kuijlenburg. Hij overleed 
daar op 17 januari 1857. Hij was op 8 december 1805 
gehuwd met Maria van der Wouden uit Lekkerland. 
Zij was op 20 januari 1779 daar gedoopt en overleed 
op 25 maart 1840 in Nieuwpoort   

 
                         
Afgelopen periode binnengekomen: 
x Mevr. Klarenbeek; Papier van kaashandel A. van de Werken 

Gzn. 
x K. Voets; Onze IJslandvaarders in de 17e en 18e eeuw, 

Bonnen en stamkaarten uit WOII 6ex, tijdschrift  De Wacht 
uitgegeven tijdens de mobilisatie in 1939. 

x P. de Jong; Blauw vaasje met kogelgat, schoenlepel van 
Meerkerk, kloksleutel en nagel 37. 

x W. Deelen; Fotomateriaal om foto’s te ontwikkelen gebruikt 
in doka. 

x H.P. J. Keukelaar; oude albums Verkade ed.  
x P. Deelen; Houten tol, blokkentoren en boek Brandweer.  
x Mevr. G. Kentie; oud duwsleetje met haar naam Gretha 

Oskam 
x Mevr. Middelkoop; 2 koten, 2 klompjes, 2 blokken puzzels 
x Mevr. Holleman;  scheermes, kop en schotel Streefkerk 
x Mevr. S. de Graaf;  Sokophouders, kleerhanger 
x A. den Besten; Transportkist voor kippeneieren  
x H.G. Pott; Leren polsband 
x Mevr. B. Molenaar; bedrukte katoenen doek Ter herinnering 25 jaar Koning Willem III 
x W. van Eeuwijk;   Klaptafeltje en stoel gebruikt aan boord van de Kapitein Kok  
x Mevr. H. Rozendaal; Rouwkaarten  

 

Herinneringsdoek 25 jr Koning  
Willem III 
 

Klaptafel en stoel van de 
“Kapitein Kok” 

Alle gevers hartelijk dank!     
Hans Keukelaar 
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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  ‘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 € 19,95 

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

 
Prijs € 19,95 

‘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 
Met kaarsjesavond 2017 is de herdruk van het boek 

“Weet je Nog” uitgekomen. 
 

Middenstand vijftiger jaren Nieuwpoort-Langerak 
 
 

Prijs €19,95 

NIEUW IN COLLECTIE 
 

“Sterk water: de Hollandse Waterlinie” 
 

door Chris Will 
 

Prijs €19,95 
 



In dit nummer onder andere:

• Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen

• Cultureel festival Molenwaard

• Opening Struinpad en lezing vleermuizen

• Open Monumentendag, september 2017

• Oude gebruiken

• Camerata Capella in Het Stadhuis

• Recycling

• Watersnoodramp 1953

• Oude Hollandse Waterlinie

• Uitreiking Yad Vashem

• Vrijwilligersavond, november 2017

• Groeten uit historisch Holland

• Kaarsjesavond in Nieuwpoort, december 2017

• In memoriam Piet de Jong

• Het kleine huis op de Binnenhaven

• Vragen aan een vrijwilliger

• Wie kent ze nog?

• Hergebruik van spullen

• Aanwinsten


