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                                                                   Van de redactie 
 
 
Beste lezer, 
 
Het najaar staat alweer voor de deur, na een erg warme, zonnige zomer. Een goed 
moment om weer eens naar buiten te gaan en mee te doen met alle beschreven 
komende activiteiten in deze nieuwe BC van september 2018. 
 
De rode draad in deze editie is, zoals gebruikelijk, de tentoonstelling: “Foto en Film 
in de 20e eeuw”. Een aantal verhalen hebben hiermee te maken, of hebben hier 
raakvlakken mee. Maar uiteraard worden er ook andere onderwerpen aangesneden, 
zoals een verdiepend verhaal over het meisje Miriam Schnitzer die in de Tweede 
Wereldoorlog in Groot-Ammers onder gedoken heeft gezeten en waar de dhr. en 
mevr. van de Werken postuum de Yad Vashem onderscheiding voor hebben 
ontvangen, welke sinds kort in het stadhuis te bewonderen is. 
 
Ook staat in dit nummer deel twee van het verhaal over de Oude Hollandse 
Waterlinie, dit keer de tweede plaats in de linie, Muiden. Verder is er aandacht voor 
oude stripverhalen uit ons archief en wordt de schilder van een mooi schilderij van 
het stadhuis nader besproken. De vaste rubrieken komen ook aan bod. 
 
De nieuwe huisstijl van de HKN (logo, website, maar ook BC) hebben uiteindelijk het 
begin ingeluid van vele veranderingen in de nabije toekomst van de HKN, het 
Stadhuis en het museum, ook al wisten we dat toen nog niet! U bent door het bestuur 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tot dusver, en niet onbelangrijk, uw 
hulp wordt ingeroepen bij het meedenken en realiseren van de toekomstplannen. 
 
Ook voor BC riep ik al regelmatig uw hulp in bij de zoektocht naar namen van 
personen op oude foto’s en bij de vraag naar b.v. de werking van oude onbekende 
voorwerpen. Vooral op de voorgaande BC zijn veel reacties gekomen. Naar deze 
interactie met leden is het bestuur van de HKN ook op zoek! In deze BC daarom 
nogmaals een oproep aan de leden uit de kernen Waal, Langerak, Nieuwpoort, 
Groot-Ammers en Streefkerk; kom ons versterken, er is vast wel een bezigheid waar 
we u voor kunnen inzetten. In de agenda staat 6 oktober nogmaals vermeld om de 
toekomstplannen gezamenlijk verder vorm te geven met de aanwezige leden.  
 
Het is goed en leuk om gebruik te maken van de aanwezige kennis en hulp onder 
onze leden. Kritiek is het makkelijkste om te leveren en hier proberen we, indien 
relevant, ook iets mee te doen. Maar positieve input van betrokkenen is altijd een 
opsteker voor vrijwilligers, want daar doen we het met z’n allen voor! 
Dit laatste zeg ik niet alleen met de pet van redacteur van BC op, maar ook als 
betrokken lid van de HKN! 
 
Veel leesplezier! 
 
Carin den Toom 
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                                                                                  Van het bestuur 
 
 

              
Voor mij is dit de 1e editie van By Clockgeluy waar ik als voorzitter mijn bijdrage aan mag 
leveren. Ik doe dat dan ook met veel plezier. 
Er is veel gaande in en om de Historische Kring Nieuwpoort. Vanaf de laatste ledenvergadering 
is het vol aan de bak. Kortom; nooit een saai moment bij de HKN, zal ik maar zeggen. Voor mij 
als kersverse voorzitter is het soms nog wel wat inkomen, maar echt veel tijd heb ik daar niet 
voor. Er liggen namelijk nogal wat dringende zaken:  
De gemeente heeft een voorstel Herhuisvesting bij de twee gemeenteraden neergelegd. In dit 
huisvestingsplan zit ook het gebruik van het Stadhuis Nieuwpoort. Daarvoor is een verbouwing 
noodzakelijk. 
De gemeente heeft gelukkig al snel de gesprekken met het bestuur van de HKN opgestart. Het 
werd al snel duidelijk dat er daarmee ook minder ruimte voor de HKN beschikbaar zal zijn. 
(door o.a. een lift en een andere ingang).  
De vraag was voor het bestuur van de HKN wat daar de gevolgen voor ons als gebruiker van 
zouden kunnen zijn. Centraal stond natuurlijk de vraag of we deze ontwikkeling tegen konden 
houden. De conclusie van het bestuur was, dat we hier geen invloed op kunnen uitoefenen. Of 
de gemeenteraad moet de plannen nog afkeuren. Gezien de huidige gemeenteraad is dit niet te 
verwachten. Het bestuur van de HKN is daarom meegegaan met de plannen en ziet juist veel 
mogelijkheden voor de toekomst. 
We zijn al snel als partner van de gemeente meegenomen in het ontwerp, we konden zo onze 
eigen wensen kenbaar maken. Dit proces is eigenlijk nog gaande. We houden jullie zoveel 
mogelijk op de hoogte. Ik schat in dat dit pas medio 2019 uitgevoerd gaat worden.  
Tegelijkertijd zijn wij als bestuur druk bezig om na te denken waar wij als Historische Kring 
naar toe willen gaan in de komende 5-10 jaar. Er was grote behoefte om na te denken over een 
nieuw beleidsplan. Er ligt nu een concept bij het bestuur en binnenkort zullen we dit vaststellen 
en gaan voorleggen aan de leden en vrijwilligers. Een grote mijlpaal. 
Een belangrijk onderdeel van dit beleidsplan is ook het gebruik van het stadhuis en de museum-
activiteiten. In samenhang met de plannen van de gemeente willen we ons gaan richten op de 
historie van het stadhuis, ofwel we gaan ons richten op de Oude Hollandse Waterlinie. We 
hebben daarvoor een bureau in de arm genomen die ons helpt deze plannen te verwezenlijken. 
Verder zoeken we aansluiting bij verschillende regionale initiatieven.  
Binnenkort starten wij ook onze sponsor- en wervingscampagne om het nieuwe 
herhuisvestingsplan te kunnen realiseren. U zult daar hopelijk veel van gaan horen. Misschien 
kunnen we zelfs op u rekenen! 
Ik realiseer me dat dit een lang verhaal is, maar er is ook zoveel gaande. Dit staat nog los van de 
nog lopende activiteiten, waaronder de Open Monumentendag, de lopende expositie, het 
komend uitje naar Gouda (de Goudse Glazen, een aanrader). Kortom; een volle agenda. 
Nogmaals wil ik een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers. In ieder geval voor het museum 
en/of rondleidingen.  
Met vriendelijke groet 
 
Bart Toonen, voorzitter HKN 
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Familie Niestadt al vijf generaties de mooiste foto’s 
 
Schoonhoven/Nieuwpoort – We schrijven 1929. Het jaar dat Willem Niestadt in Schoonhoven 
zijn fotozaak opent. Later verkast hij naar Gouda maar in 1957 komt  hij toch weer terug naar de 
Zilverstad. Hij wordt dan ook persfotograaf voor de Schoonhovense Courant. Vooral dat laatste 
zorgt voor extra naamsbekendheid. Kortom, vanaf dat moment is Niestadt de fotograaf voor een 
groot deel van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. Maar ook voor de overkant van de 
Lek. Met name de inwoners van Langerak, Nieuwpoort en Groot-Ammers worden zijn klanten.  
Zij weten de fotostudio aan de Kerkstraat nummer 13 steeds vaker te vinden. 
Vooral op de woensdagochtend. Dan gaan ze naar de markt in Schoonhoven en meteen even bij 
Niestadt langs. Foto’s ontwikkelen en afdrukken. Pasfoto’s laten maken. Een mooie portretfoto 
van de kinderen. En natuurlijk voor de trouwreportages. Niestadt Fotografie wordt een begrip 
in deze regio. 
 
Overigens niet alleen in deze omgeving. Ook elders in het land. Want in het boek ‘De familie 
Niestadt’ dat in 1993 uitkomt, is te lezen dat deze naam staat voor een van de bekendste 
fotografenfamilies van Nederland. Op tal van plaatsen worden door de opeenvolgende 
generaties, fotostudio’s geopend.  
Afkomstig uit Duitsland, vestigt de eerste Niestadt zich in 1830 als kleermaker in het Noord-
Hollandse Sint Maartensbrug.   
Zijn zoon, Gerhard Bernhard Heinrich Niestadt helpt zijn vader in de kleermakerij. Een handige 
knaap die geboeid wordt door de opkomst van de fotografie. Op 16-jarige leeftijd gaat hij 
fotograferen. Zijn eerste toestel heeft hij zelf gemaakt. Met behulp van twee lenzen uit een 
verrekijker die hij op de kermis heeft gekocht. In 1862, als hij twintig jaar is, wordt hij naast 
kleermaker ook daadwerkelijk fotograaf van beroep.  
Daarna vestigen zowat alle volgende generaties zich als fotograaf. In tal van steden door heel 
Nederland. Zonen die de zaak van vader overnemen, maar ook uitbreiden naar meerdere zaken 
in andere steden. Zeg maar, een steeds groter netwerk. 
 

 “Willem, mijn vader, die voluit Wilhelm Heinrich werd 
genoemd en werd geboren in Schiedam, vormde binnen 
onze tak de derde generatie”, vertelt Nieuwpoorter Gerard 
Niestadt. 
“ Daarna nam ik het van hem over. En nu is de zaak in 
handen van onze zoon Stefan Niestadt. Alweer de vijfde 
generatie. Hij werd in 1994 fotograaf en nam in 2005 de zaak 
over.”  
Binnen elk gezin met de naam Niestadt, zo begrijpen we, is 
er altijd wel minstens één zoon die de zaak van vader 
overneemt. Zo werd en wordt de traditie voortgezet.  

Gerard: “Maar er is nog een traditie die in stand wordt 
gehouden. De toekomstige echtgenotes van deze fotografen 
worden in heel veel gevallen ook allemaal fotograaf. Zodra 
ze verkering met een Niestadt kregen, was al snel duidelijk 

dat er voor hen een toekomst als fotograaf in het verschiet lag. Het zal geen dwingende 
verplichting geweest zijn. Maar het werd wel hooglijk gewaardeerd.”  

Willem Niestadt (vader van Gerard 
en man van mevrouw Marie 
Niestadt) 
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 “Dus ook ik werd na mijn trouwen fotograaf”, vult Elly Niestadt, de vrouw van Gerard aan.  
“Net als mijn moeder”, vervolgt Gerard weer. “Veel inwoners, hier uit de Alblasserwaard zullen 
zich haar herinneren. Gek eigenlijk. Ze heette Marie. Toch sprak niemand haar zo aan. Het was 
altijd mevrouw Niestadt. Maar ook wel, moeder Niestadt. De dochter van een rozenkweker. Iets 
heel anders dan het fotowerk dat ze ging doen. Maar ze deed het op een enthousiaste manier. 
Vond het echt leuk. Kon ook heel goed met de klanten overweg.” 
Elly over haar schoonmoeder, “Ze was een vrouw waar je feitelijk geen ruzie mee kon krijgen. 
Ze hield wel van opschieten. Altijd vlug, vlug. Altijd een wervelwind. Ook als ze voor de krant 
een plaat moest maken. Voor de Schoonhovense Courant, 
die toen nog drie keer per week uitkwam, maakte ze veel 
foto’s. En heel veel jaren voor De Zilverstad, een huis aan 
huis blad voor Schoonhoven en omstreken.” 
 
Dat ze als persfotograaf aan de slag ging had overigens een 
bijzondere oorzaak. Aanvankelijk zou dat een job worden 
voor Gerard die als oudste zoon de zaak in de toekomst zou 
gaan voortzetten. Al op jonge leeftijd verrichtte hij de nodige 
hand- en spandiensten.   
“Ik ben in 1946 in Gouda geboren”, duikt de Nieuwpoorter 
weer in zijn verleden. “Ja, ik hielp al heel jong mee in de 
winkel. Binnen de Niestadt dynastie een volstrekt normale 
ontwikkeling. Je leerde het vak immers nergens beter dan in 
de praktijk. Ik werd vrij snel betrokken bij het fotowerk. 
Zoek het maar uit. In het begin had ik amper een idee wat 
diafragma of sluitertijd inhield. Maar daar kwam je vanzelf 
achter. Op mijn dertiende maakte ik mijn eerste persfoto. 
Dat weet ik nog goed. Voor de Schoonhovense Courant. Ik 
moest naar de pont om foto’s te maken van de aankomst van 
Sinterklaas.” 
 
“Gerard zou dus”, zo legt Elly uit, “normaal gesproken ook het krantenwerk voor zijn rekening 
nemen. Een aantal jaren heeft hij dat gedaan. Maar op zijn 26ste kreeg hij een aanval van acute 
reuma. Dat werd vervolgens een chronische vorm. Dus hij kon dit werk niet meer doen. Toen 
heeft mijn schoonmoeder het overgenomen. Deed ze gewoon. Ze had er gevoel voor. 
Bijvoorbeeld bij het uitreiken van onderscheidingen. Dan wist ze op een vriendelijke manier de 
betrokken personen toch vrij snel zo op te stellen dat er een goede overzichtelijke foto van te 
maken was.   
Weet je waar ze ook behoorlijk trots op was. ”Toen Schoonhoven bezoek kreeg van koningin 
Beatrix mocht er bij de ontvangst op het stadhuis van de beveiliging maar één fotograaf 
aanwezig zijn. Burgemeester Schouwenaar hoefde niet lang na te denken over de vraag wie dat 
dan mocht zijn. “Ik wil mevrouw Niestadt. Alleen mevrouw Niestadt”, zei Schouwenaar.  
Nog iets waar ze met veel voldoening op terugkeek, zo begrijpen we uit het verhaal van Gerard 
en Elly, waren de foto’s die ze maakte van al die Nieuwpoorters en Langerakkers in hun 
historische kleding tijdens Nieuwpoort 700. 
Toen hun oudste zoon en zijn vrouw boven de zaak gingen wonen, zochten en kochten 
mevrouw Niestadt en haar man een huis in Langerak. Ze tuinierden graag en huurden een 
stukje bouwland op De Hoven, langs de Noord- Oost wal. Kortom, een toekomst met wat meer 

Mevrouw Niestadt aan het werk 
voor de Schoonhovense Courant 
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rust en regelmaat en hobby’s. Maar niet voor mevrouw Niestadt. Die pendelde dagelijks vanuit 
Langerak naar de zaak. Ze bleef overal volop bij betrokken.  
“Al was ze soms best wel huiverig voor al te snelle ontwikkelingen. Toen we in 1991 zelf een 
ontwikkelapparaat in gebruik namen, liep ze daar de eerste maanden altijd met een grote boog 
omheen”, vertelt Gerard lachend.                    
Mevrouw Niestadt overleed in 2001. 
 
Een bekend Nederlands gezegde luidt : “Wie verre reizen doet, kan veel verhalen.” Nou, tijdens 
ons gesprek wordt al snel duidelijk dat twee mensen die een werkzaam leven in de fotografie 
achter de rug hebben, ook aardig wat smakelijke anekdotes paraat hebben.  
Gerard: “Als ik van die bakvisjes in de zaak kreeg die pasfoto’s moesten laten maken, dan was 
het altijd een gegiebel van jewelste. “O, ben ik dat? Wat stom”, hoorde je dan. Maar twee dagen 
later kwamen ze met een of twee foto’s terug naar de zaak met het verzoek daar een aantal 
vergrotingen van te maken.” 
Elly: “Ik had een keer een trouwreportage aan de Dorpslaan in Nieuwland. Althans zo had een 
medewerkster het, op haar manier, in de agenda genoteerd. “Aan de overkant in N.land”, zo 
stond er. Ik nam aan dat ik dus in Nieuwland moest zijn. Maar op de bewuste dag kom ik 
Nieuwland binnen rijden en vind er nooit een Dorpslaan. Ik vraag het de postbode. Die  zegt: 

“Dorpslaan? Nee, mevrouw die 
hebben we hier niet.” Ik naar de 
zaak gebeld. Wat bleek, moest 
het Nieuw-Lekkerland zijn.  
“Nieuwland en Nieuw-
Lekkerland”, vult Gerard zijn 
vrouw aan. “Kun je zien hoe 
groot ons werkgebied in die tijd 
was. Eigenlijk wel de hele 
Krimpenerwaard en 
Lopikerwaard. We hebben zelfs 
nog een zaak in Lopik erbij 
gehad. Hier in de 
Alblasserwaard kwamen we, 
zeg maar, van Lexmond tot aan 
Oud-Alblas.”        
 

Elly: “Wat ik ook nooit zal vergeten was de stunt met het zwart-wit filmpje. Ik had voor een 
bruiloft mijn camera gepakt. Ik wist dat er nog een rolletje inzat, dus niet meer gecontroleerd. 
Na de huwelijksplechtigheid wordt er nog wat nagepraat. Voor mij het moment om een nieuwe 
film in de camera te doen. Zie ik tot mijn grote schrik dat ik de hele trouwerij in zwart-wit heb 
vastgelegd. De oorzaak is nooit duidelijk geworden. Ik houd het er nog steeds op dat iemand 
het toestel had gebruikt voor een krantenfoto. Die moest toen nog in zwart-wit aangeleverd 
worden. De kranten deden nog niet aan kleurendruk. Hoe het ook zij. Grote paniek. Wat moest 
ik doen. Ik zal het gewoon eerlijk moeten opbiechten, besefte ik. Dus ik zeg: bruidspaar, er is iets 
helemaal fout gegaan. Er zat een zwart-wit filmpje in mijn toestel. We moeten het overdoen. De 
bode zegt, ik geloof dat de trouwambtenaar nog in het gebouw is. Hij rende weg en kon de man 
nog net onderscheppen. Hebben we, voor de foto’s, de hele huwelijksplechtigheid overgedaan. 
Tjonge, wat was ik opgelucht.” 

De fotozaak aan de Kerkstraat 13 in 1991 
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Ze vertellen verder. Over die 90-jarige Rotterdammer, 
oprichter van het Algemeen Dagblad,  die op zijn oude dag 
nog een keer gaat trouwen met een 70-jarige bruid. Hij 
wilde beslist in Schoonhoven trouwen. Ook alle locaties 
waar foto’s gemaakt zouden worden moesten in 
Schoonhoven zijn.   
Steeds meer anekdotes worden verteld. Maar we moeten, 
jammer genoeg, af ronden. 
Een bijzonder feit willen ze nog kwijt. We kregen in 1994 
een uitnodiging om een monumentje te bezoeken dat in Sint 
Maartensbrug werd onthuld. Ter nagedachtenis aan de man 
die daar ruim anderhalve eeuw geleden de eerste fotograaf 
was.   
Een kunstwerk waar je doorheen kunt kijken. Met uitzicht 
precies op het pand, waar het allemaal is begonnen.  
 
Ed van Tuijl     
 

 
 
 

 
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. In dit nummer Muiden en het 
Muiderslot. 
 
Oude Hollandse Waterlinie: Muiden 
 
 
Vestingstad  Muiden.  In 1297 kreeg Muiden stadsrechten. Door de aanwezigheid van 
het Muiderslot werd Muiden vooralsnog niet versterkt. De eerste verdedigingswerken 
van Muiden dateren uit de eerste helft van de 15e eeuw. In 1590 werden de muren 
vervangen door aarden wallen met bastions naar ontwerp van Adriaen Anthonisz.  In 
1590 wordt Muiden een vestingstad met verdedigingswerken. 

1998: Geard en Elly met hun zonen 
(v.l.n.r.) Frank, Stefan en Dave bij 
het Niestadt monumentje in Sint 
Maartensbrug. 
 

mailto:RedactieByClockgeluy@outlook.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/1590
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bastion
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaen_Anthonisz


By Clockgeluy   

 

 

 
RedactieByClockgeluy@outlook.com 8    20e jaargang, september 2018 

In het rampjaar 1672 bewees 
Muiden een echte vestingstad 
te zijn. In dat jaar trokken 
diverse vijandige legers 
naar Amsterdam. Naarden viel 
op 19 juni in vijandelijke 
handen, maar voor Muiden 
werd de vijand tegenhouden, 
mede dankzij de inundatie van 
het gebied tussen Muiden 
en Gorkum. De vesting Muiden 
diende ter afsluiting van de 
Zeedijk en de trekvaart naar 
Naarden. Tevens beschermde 
Muiden de in 1672 in de Vecht gebouwde zee- en inundatiesluizen.                                                                       
De Groote Zeesluis uit 1674 lag in het centrum van Muiden en kon bij oorlog en open 
sluis een heel gebied tot een halve meter onder water zetten. De sluis hoorde bij de 
Oude Hollandse Waterlinie. Muiden vervulde samen met Naarden en Weesp een 
belangrijke rol als vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie.  
 
Het Muiderslot. Eén van de oudsten en best bewaarde kastelen is het Muiderslot. Het 
opvallende verdedigingswerk van de vesting Muiden. Muiderslot is omgeven door een 
slotgracht met ophaalbrug.  
Rond 1285 begon Graaf Floris V met de bouw van een kasteel. Het Muiderslot. Dit 
kasteel lag aan de Vecht ten noorden van de vesting Muiden. 
In 1577 werden in opdracht van Adriaen Anthonisz. wallen met bastions om het kasteel 
gelegd. Als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie kreeg het slot vanaf 1672 een 
overwegend militaire functie en werd het kasteel als kazerne gebruikt door het Franse 
leger. In het begin van de achttiende eeuw werden de bolwerken om het slot 
gemoderniseerd. 

 
Petra Deelen 
 
 
 
  

Muiden 1649 Blaeu 
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Opening Expositie “Zuinigheid en Hergebruik” 
 
Op 7 april is de expositie Zuinigheid en Hergebruik geopend. Ik had de eer om in mijn  rol als 
nieuwe voorzitter deze handeling te mogen verrichten. 
Veel vrijwilligers hebben zich weer ingespannen om een leuke en interessante tentoonstelling 
samen te stellen. En misschien ontgaat het velen, daar gaat veel tijd en energie in zitten. Maar 
vooral ook  liefde voor het historisch besef. Ik wil dan ook nogmaals mijn dank uitspreken voor 
de inzet van alle vrijwilligers. Ze zijn van onschatbare waarde voor de HKN.  
Overigens zijn wij van de Historische Kring permanent op zoek naar vrijwilligers. Zowel 
volwassenen als jeugd zijn van harte welkom om ons te ondersteunen, helpen. Dus geef je gauw 
op bij het bestuur. 
 

De tentoonstelling geeft een 
herkenbaar beeld van hoe vroeger 
hergebruik werd beleefd en 
toegepast. Dat is toch een andere 
invalhoek dan in het  huidig 
tijdsgewricht. Nu gaat het vooral 
om milieubelasting en CO2-
reductie, maar vroeger ging het 
voornamelijk over zuinigheid en 
beperkte financiële middelen. De 
tentoonstelling geeft mijns inziens 
daarbij ook richting aan meer 
bewustwording van hoe wij zouden 
moeten omgaan met materialen en  
producten. 
Met ondersteuning van Korenet, 
Architectenbureau Bikker en de 
Schapekop is een mooi beeld 
gecreëerd. We willen hen dan ook 
hartelijk danken voor hun support. 
Voor de bezoekers en onze gasten 
van het museum is het ook een trip 
door “memory lane”, ikzelf 
ontdekte bijvoorbeeld een van mijn 
eerste LP’s van Bob Dylan. Een 
glimlach komt dan spontaan 
opzetten. Je komt dan meteen in de 
sfeer van mijn jeugd. En dat is voor 
mij een van de belangrijkste 

waarden van deze tentoonstelling. Dat is ook wat geschiedenis met je doet. Niet alleen de 
“vaderlandse geschiedenis” van weleer, maar ook ieders persoonlijke geschiedenis.  
 
Bart Toonen, voorzitter Historische Kring Nieuwpoort 
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Algemene ledenvergadering HKN en lezing Kringloop door 
Jan den Boer op 20 maart 2018 
 
Een impressie 
 
In de mooie raadzaal van  het oude stadhuis van Nieuwpoort was op 20 maart de jaarlijkse 
ledenvergadering. Het moment om de leden bij te praten over wat de HKN het afgelopen jaar 
heeft gedaan. Maar ook welke plannen voor het komende jaar allemaal op tafel liggen en hoe 
dat met vereende krachten moet worden aangepakt. En zeker ook welke plannen en ideeën er 
leven voor de toekomst.   
Het afgelopen jaar zijn er weer veel vrijwilligers volop actief geweest in en rond onze basis, het 
oude stadhuis, en dat alles met de bedoeling om de rijke geschiedenis van Nieuwpoort en 
omgeving levend te houden. We hebben een geheel nieuwe website gekregen, die heel veel 
informatie geeft. Logo en huisstijl zijn vernieuwd. Vele honderden oude foto’s zijn 
gedigitaliseerd en kunnen binnenkort bekeken worden. Er zijn weer twee mooie exposities 
geweest. Er wordt gewerkt aan een echte samenwerking  met onze buren-historische 
verenigingen. Er zijn vele rondleidingen geweest in het museum en daar buiten, in Nieuwpoort. 
In uitvoering is een plan voor excursies en lezingen voor onze leden.  
Met name de activiteit van de werkgroep Oude Hollandse Waterlinie heeft er voor gezorgd dat 
er een belangrijk project wordt ontwikkeld over de OHW. Daarmee krijgt het museum als het 
ware een eigen gezicht.   
Binnen het bestuur zijn er ook veranderingen. Joke van Leeuwen, die het komend jaar nog 
bestuurslid is, droeg de voorzittershamer over aan Bart Toonen. Kees van der Zwart kwam er 
ook bij. Het komend jaar zal het bestuur zeker verder worden aangevuld, want er is heel veel 
werk te doen.  
De komende tijd gaat er veel aandacht uit naar de aanpassing van het oude raadhuis, nu de 
gemeente en de HKN samen dit prachtige gebouw gaan bewonen. Ook de 
“toekomstbestendigheid” van de Historische Kring vraagt veel aandacht. Er gaat veel gebeuren 
en het resultaat wordt om trots op te zijn. Samen met elkaar krijgen we dit voor elkaar. En op de 
volgende ledenvergadering, in 2019, laten we alle vorderingen zien en verwachten we meer 
leden te hebben en meer medewerkers.  
 
 En dan blijkt opnieuw de oude raadzaal een geweldige ruimte te zijn voor de circa 25 
deelnemers aan de algemene ledenvergadering. Want na de pauze stond in het midden van de 
zaal, op het tapijt, de heer Jan den Boer. Hij is de leider van de Kringloopwinkel Graafstroom in 
Goudriaan en hield een verhaal over zijn kringloopwinkel. Uit het verhaal bleek zijn grote  

betrokkenheid voor het werk van de kringloopwinkel. 
De kringloopwinkel in Nederland is niet meer weg te 
denken. Er zijn er honderden. Er zijn duizenden 
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vrijwilligers die de zaak draaiende houden. Er is een enorme, vaak vaste klantenkring. Heel veel 
oud spul krijgt weer een volgend leven. En wat bijvoorbeeld heel leuk is in Goudriaan, is dat 
ook veel mensen dit een ontmoetingsplek vinden, waar ze graag komen en koffiedrinken en 
praten met elkaar. Kortom, Jan den Boer gaf ons een heel interessante kijk in alles in en rond het 
verschijnsel “kringloop”.  
Het was al behoorlijk laat toen de laatsten naar huis gingen na deze interessante en gezellige 
avond. 
 
Kees van der Zwart 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
 Vroeger waren duiven nog helden! 
Als postduiven tegenwoordig al eens de landelijke pers halen, is dat bijna altijd in negatieve zin. 
In het tijdperk voor de draadloze communicatie werden duiven op ruime schaal ingezet als 
postbode, in vredestijd maar vooral in oorlogstijd. 

De hedendaagse postduif komt uit België. Uit verschillende kruisingen ontstond rond 1850 de 
Belgische “reisduif”. In het begin van de 19e eeuw werden al wedvluchten georganiseerd. Ook 
voor militaire toepassingen is vanaf 1870 van deze Belgische duif gebruik gemaakt. 

Postduiven speelden een belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog. Alle betrokken partijen 
maakten gebruik van deze betrouwbare manier om berichten te versturen. Waarschijnlijk zijn er 
meer dan 100.000 duiven gebruikt, waarvan zo’n 95% de boodschap heeft afgeleverd.  
 
Dit hoge succespercentage was het gevolg van twee eigenschappen van de postduif: het 
vermogen om altijd het thuishonk terug te vinden en de hoge vliegsnelheid. Bij gemiddelde 
weersomstandigheden vliegt een duif makkelijk 80 kilometer per uur. Zelfs voor een 
scherpschutter viel het niet mee er een uit de lucht te halen. Sommige roofvogels hadden daar 
minder moeite mee. In de loop van de oorlog werden dan ook valken en haviken naar het front 
gebracht om duiven neer te halen. 

H 
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De duiven deden hun klus vaak 
onder gevaarlijke 
omstandigheden: beschietingen, 
bombardementen. Juist onder die 
hectische oorlogsomstandigheden 
had je ze nodig omdat telefoon en 
telegraaf dan vaak onbruikbaar 
waren. 

De mandjes waarin de vogels 
naar de voorste linies werden 
vervoerd, werden op de rug van 
de postduivenverzorgers 
bevestigd. Net als de 
manschappen stonden ook de 
duiven bloot aan het gevaar van 
verstikking tijdens gasaanvallen. 

Daarom werden gaskastjes meegenomen.  

Ook werden duiven op een andere manier ingezet voor spionagedoeleinden. Al voor de oorlog 
hadden de Duitsers kleine fototoestellen ontwikkeld die bij de duiven voor de borst werden 
bevestigd. Terwijl de duif vloog, was het via een vernuftig mechaniek mogelijk om op bepaalde 
hoogte op diverse plaatsen opnames te maken van het landschap. Dat leverde bijvoorbeeld 
afbeeldingen op van vijandelijke loopgraven.  

Carin den Toom 

 
Bron: http://www.wereldoorlog1418.nl, Postduiven, helden in de Eerste Wereldoorlog 
door Hein Meijerink 

Het vervoer van de duiven naar de (Duitse) loopgraven.  
De achterste man heeft het duivengaskastje op de rug. 

Spionageduiven met de fototoestellen Foto gemaakt door zo'n spionageduif 
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Verhaal van de redding 
 
Miriam Schnitzer was 8 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de Duitsers 
Nederland binnenvielen. Zij en haar ouders, Heinrich en Margaretha (geboren Swaab) 
Schnitzer woonden in Amsterdam. De familie was in goeden doen, en Miriam (die thuis 
“Miri” werd genoemd) had tot dan toe een gelukkige jeugd. Pas tijdens de eerste 
oorlogsjaren begon Miri te begrijpen dat ze Joods was. De familie was niet religieus, dus 
het Joodzijn had geen rol gespeeld in hun familieleven. Langzaam maar zeker begonnen 
de nazi’s de Joodse burgers te isoleren van de rest van de Nederlandse bevolking, hen te 
discrimineren en het sociale leven onmogelijk te maken. Miri mocht niet meer naar haar 
eigen school, en ze ging naar een nieuwe, Joodse school. Al snel werd Miri’s moeder, 
Margaretha, depressief, en op een dag werd ze gearresteerd en gedeporteerd. Ze kwam 
nooit terug. 
 
Miri en haar vriendin werden verstopt. Eerst werden ze naar een huis gebracht voor 
geestelijk gehandicapte kinderen. Mensen hadden hen verteld dat het erg plezierig zou 
zijn, maar ze hadden er in werkelijkheid een hele nare tijd. Er was niets; geen eten en 
geen liefde. Van daar werd Miri naar Brabant gebracht en door een verzetswerker naar 
zijn huis gebracht. Zijn vrouw wilde Miri niet verbergen en maakte haar leven erg 
moeilijk. Miri moest er heel hard werken en bracht het grootste deel van de dag buiten 
door, zelfs in de winterkoude. De ouders van de echtgenoot hadden medelijden met 
haar, en ’s avonds kon ze zich naast hun kachel opwarmen. Zelfs toen de hele familie 
leed aan difterie en Miri voor hen zorgde, bleef de vrouw zeer onvriendelijk tegenover 
haar. Gelukkig behandelde de man en zijn ouders haar goed. 
 
Na een huiszoeking moest Miri deze familie verlaten en ze werd naar een klein dorpje 
gebracht in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, Groot-Ammers, ongeveer twintig 
kilometer van Rotterdam. Hier werd ze hartelijk ontvangen door het echtpaar Van der 
Werken. Gerrit Jacobus 
van der Werken (1899) 
en zijn vrouw Jacoba 
Cornelia (genaamd Co, 
1908) woonde in een 
prachtig groot huis aan 
de dijk, naast de rivier 
de Lek. Het huis had 
dertien kamers en een 
grote tuin. Financieel 
was de familie in 
goeden doen, maar 
Gerrit en Co beleefden 
zeer moeilijke tijden niet 
alleen door de oorlog, Kaashandel van de Werken in Groot-Ammers 
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maar ook omdat hun vier kinderen allemaal erg jong waren gestorven en er waren 
verschillende miskramen geweest. Maar hun pijn weerhield hen niet van het openen 
van hun harten voor Miri, die zij als een dochter behandelden. 
 
Gerrit van de Werken was een kaasmaker; Hij werkte in de zaak van zijn vader en 
woonde naast het kaaspakhuis. Het echtpaar woonde een half uur lopen van het dorp, 
waar Miri naar school ging en op zondagen met de familie in de kerk kwam. Miri had 
een geweldige tijd met hen, hoewel ze natuurlijk zeer bezorgd was over he lot van haar 
ouders. Er was genoeg te eten in het dorp, zelfs tijdens de laatste winter van de oorlog. 
Tijdens Miri’s verblijf werd Co van der Werken tweemaal zwanger en moest rusten. 
Tijdens die periode verhuisde Miri tijdelijk naar een familie in Polsbroek, een dorp aan 
de andere kant van de rivier, maar ze kwam altijd terug naar het echtpaar Van der 
Werken. 
 

In mei 1945 werd het dorp 
bevrijd en Miri zag de 
Canadezen Groot-Ammers 
binnenkomen. Iedereen was blij, 
maar Miri was verdrietig omdat 
ze van het Rode Kruis had 
gehoord dat haar beide ouders in 
de oorlog waren omgekomen. 
Een tante kwam terug van het 
kamp en nam Miri mee, maar 
Miri voelde zich meer op haar 
gemak bij haar “pleegouders,” 
Gerrit en Co van der Werken, en 
ze bezocht ze van tijd tot tijd. Ze 
ging later naar een Joods 

zionistisch kindertehuis in Santpoort, en van daaruit immigreerde Miri alleen in 1948 
naar Israël. Ze trouwde en kreeg twee dochters; Later is ze gescheiden en voedde ze 
haar dochters alleen op. 
 
Miri heeft nooit haar redders Gerrit en Co van der Werken vergeten, en ze bleef ze zelfs 
vanuit Israël schrijven. Ze bezocht hen ook toen ze terug was in Nederland. Op een van 
haar bezoeken ging Miri hen opzoeken, maar vond het huis leeg en verlaten.  
Hoewel het Van de Werken echtpaar kinderloos is gebleven, zullen hun namen niet 
vergeten worden, en hun dappere daden en liefdevolle harten leven voort in de 
getuigenis van Miri. 
 
Op 14 juli 2015 erkende Yad Vashem Gerrit Jacobus en Jacoba Cornelia (Heijboer) van 
de Werken als “Rechtvaardigen onder de Naties”. 
 

Miriam Snitzler; vierde van rechts op de foto met “bloemenjurk” aan. 
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Overdracht YadVashem onderscheiding, zaterdag 5 mei  
 
Zo rond 13.15 uur verzamelen de eerste genodigden zich in het Stadhuis voor de officiële 
overdracht van de aan Piet en Hennie Kortleve, in september vorig jaar, uitgereikte Yad 
Vashem onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’. 
Piet en Hennie hebben deze onderscheiding in ontvangst genomen voor het echtpaar Van 
de Werken omdat die in de oorlog meerdere jaren onderdak hebben geboden aan het Joodse 
meisje Miriam Schnitzer. 
 
In haar welkomstwoord benadrukt Joke van Leeuwen dat deze onderscheiding eigenlijk 
voor de hele Groot-Ammerse gemeenschap is, omdat dankzij hun zwijgen, verschillende 
mensen jarenlang onderduikers verborgen konden houden. Mede dankzij  de 
saamhorigheid van de gemeenschap heeft Miriam de oorlog overleeft. Ze woont nu al vele 
jaren in Israel. 
 
Koen haalt in zijn toespraak een gedenkwaardig moment aan tijdens de uitreiking van de 
onderscheidingen. Rabbijn Albert Ringer stelde de aanwezigen toen de vraag of zij in 
moeilijke tijden de moed zouden kunnen opbrengen met gevaar voor eigen leven 
onbaatzuchtig wat voor een ander te doen. Het eerlijkste antwoord wat daarop te geven is, 
is ‘Ik weet het niet’ waaruit blijkt dat moed niet vanzelfsprekend is, maar eerder een 
uitzondering.  
Hij bedankt Piet en Hennie voor het genereuze gebaar de onderscheiding aan de HKN te 
schenken en nodigt dan iedereen uit voor de onthulling van de vitrine.  
 
De voor deze onderscheiding speciaal aangeschafte vitrine hangt tegen de buitenmuur van 
de overloop op de eerste verdieping. In de vitrine bevinden zich behalve de medaille en de 
oorkonde van Yad Vashem, ook foto’s waarop Miriam tijdens de bevrijding te zien is en 
foto’s van het echtpaar Van de Werken en hun huis aan het Schoonhovense veer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vitrine kan, nadat Piet en Hennie de Nederlandse vlag hebben verwijderd, door iedereen 
bewonderd worden.  Na dit formele gedeelte verloopt de rest van de middag informeel en 
gezellig.  

 

De vitrine is onthuld en de inhoud wordt door Piet Kortleve verder toegelicht. 

Lenie van ‘t Hoog 
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De HKN organiseert per jaar een aantal lezingen en excursies die te maken hebben met 
kunst, cultuur en meer specifiek met architectuur, geschiedenis en ook hoe men in het 
verleden leefde en werkte. Omdat de tentoonstelling ging over zuinigheid en hergebruik, is 
gekozen voor een bezoek aan het Textielmuseum in Tilburg.  
 

Het museum zelf is een fraai voorbeeld van 
een gebouw dat een tweede leven kreeg. Van 
een 140 jarige wolfabriek naar een modern 
textielmuseum, met ook hypermoderne 
machines die op een nieuwe wijze kunnen 
weven, breien, borduren, tuften en laseren. 
Ook kun je de oude weefgetouwen nog 
bewonderen en aan het werk zien. Dus oud 
en nieuw naast elkaar.  
 
We hebben om al die machines heen kunnen 
lopen, en bij een aantal ervan was men bezig 
en kon je van heel dichtbij kijken en vragen 
stellen. Een apart onderdeel van de expositie 
was uitbundige mode uit de twintiger jaren 

van de vorige eeuw. Op een heel beeldende manier was deze mode tentoongesteld. In een 
ander gedeelte van het gebouw kon je kijken naar monumentale textielkunst. Een wat 
minder bekende, maar heel fraaie en uitbundige vorm van kunst van letterlijk groot 
formaat.  
 
Aanvankelijk was gerekend op zo’n 30 deelnemers. Het werden er 13. Toch bleek dat met 
die kleine groep het zowel leuk als gemakkelijk was. Leuk, omdat je heel relaxed met 
iedereen kon communiceren en 
gemakkelijk omdat je uiteraard 
met een paar eigen auto’s ging 
en de totale kosten heel laag 
bleven. Voor mij lijkt een 
streefgetal van 15-20 
deelnemers heel mooi. En er is 
zo ontzettend veel moois te 
zien, ook vlak in de buurt. Dat 
willen we in de toekomst vaak 
gaan organiseren.  
 
 

 
 

Excursie naar Textielmuseum Tilburg op 18 mei 

Het "noppen" van geweven doek / opzoeken van 
weeffouten 

Onze groep bij het programmeren van een borduurmachine 
Kees van der Zwart 
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In deze rubriek geven we u tips van uitjes met een historisch karakter in Nederland. 

 

Op vakantie in Noorwegen bezochten we Ålesund, een stad die in de winter van 1904 bijna 
tot de grond toe afbrandde en vervolgens met behulp van jonge Noorse architecten en de 
financiële steun van o.a. keizer Wilhelm van Duitsland in Art Nouveau (of Jugenstil) stijl 
weer herbouwd werd.  

 
We bezochten het museum “Jugendstil senteret”. Hier werd op een indringende manier aan 
de hand van oude filmpjes getoond dat er in die tijd veel veranderde in de samenleving. De 

H 

2.  

 

Wat: Tentoonstelling “Art Nouveau in Nederland”          
Waar: Gemeente Museum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag, 
www.gemeentemuseum.nl 
Wanneer: 21-4-2018 t/m 28-10-2018 
Wat is er te zien: Ontwikkeling van Art Noveau in Nederland aan het begon van 
de 20e eeuw 
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industrialisering zorgde voor grotere welvaart in meerdere lagen van de bevolking en men 
kreeg hierdoor meer waardering voor mooi vormgegeven voorwerpen en bouwkunst. 
Vrouwen kregen meer rechten en de bevolking in de steden nam toe. 

We bewonderden verder in deze stad de vele panden met Jugendstilgevels en versieringen. 
Opvallend vond ik de toepassing van vrij strakke ornamenten, terwijl in zuidelijke landen 
zoals Frankrijk (de metro in Parijs en de reclameposters van Alfons Mucha) en Spanje (de 
kerk “Sagrada Familia” van Gaudi in Madrid) veel uitbundiger en meer organische vormen 
worden toegepast zijn in de uitvoering. Ambacht en natuur zijn erg belangrijke onderdelen 
in alle uitingen. 

Wij veelal conservatieve Nederlanders passen qua Art Nouveau stijl meer in het rijtje met 
Noorwegen denk ik. Dit is op dit moment te zien in de tentoonstelling “Art Nouveau in 
Nederland” in het Gemeente Museum Den Haag.  

Er wordt een overzicht getoond van Nederlandse Art Nouveau kunstenaars in de periode   
1884 – 1914. Van affiches en boekbanden tot aan complete interieurs. De insteek van de 
tentoonstelling is interdisciplinair en laat de stroming zien in overkoepelende thema’s als 
‘Terug naar de natuur’ en ‘Verlangen naar het Oosten’.  
 

De Impressionisten vonden deze nieuwe 
stroming in de kunst helemaal niets, maar ik ben 
blij dat het gemaakt is en ga zeker een kijkje 
nemen in het Gemeente Museum in Den Haag. 
Op de website is overigens te zien dat er nog 
veel meer te bewonderen is 

Sagrada Familia, Barcelona Metro in Parijs Poster Alfons Mucha 

Carin den Toom 
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H 
 

 

Wie: Adrie Ooms                             Lid sinds: de oprichting 

 

 
Adrie komt van oorsprong uit Groot-
Ammers. Zijn voorvaderen woonden hier al 
voor 1600! Zijn vader was de vierde generatie 
brood- en banketbakker in de Kerkstraat in 
Groot-Ammers. Na het overlijden van zijn 
vader, werd de zaak verkocht aan Dirk van 
der Grijn. Zijn moeder opende met zijn 
jongste broer een kruidenierszaak op de 
Voorstraat.   

Zijn  eerste baantje was brood bezorgen, maar 
dit vond hij niet zo’n leuke bezigheid. Dus 
daarnaast ging hij aan de slag als schilder bij 
IJzerman in Brandwijk, en later bij 
Sterrenburg. Inmiddels werkt hij al 34 jaar als 
zelfstandig schilder, vele jaren had hij ook 
mensen in dienst. Leuke klussen waren de 
auto’s opschilderen van transportbedrijf van 
den Dool, of het onderhoud aan de 
melkfabriek en de woonhuizen in 
Bleskensgraaf.  
 

 

Af en toe doet hij, op 77-jarige leeftijd, nog klusjes bij jarenlange klanten, maar hij is wel 
selectiever, omdat het niet écht meer hoeft. 

Na hun trouwen gingen Adrie en Heiltje aan de Korte Tiendweg in Nieuwpoort wonen; 
dit waren destijds nieuwbouwwoningen en hij verzorgde uiteraard zelf het 
schilderwerk. Er werden 4 kinderen geboren, maar dochter Ingrid overleed op jonge 

Adrie met zijn oudste broer Barend 

Adrie met links zijn toenmalige baas Jan 
IJzerman in Molenaarsgraaf. Jan emigreerde 
later naar Canada 
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leeftijd, wat veel impact heeft gehad op het gezin. In deze moeilijke tijd hadden ze veel 
steun aan buren en vrienden.  
Inmiddels zijn ze al ruim 50 jaar getrouwd en wonen ze alweer 27 jaar binnen de Poort. 
 
Meestal gingen ze met het gezin op vakantie de natuur in, en het liefst de bergen. 
Tegenwoordig is het reisdoel de Zwitserse Alpen om veel te wandelen. Tussen deze 
vakanties door gaat Adrie graag een paar dagen op pad met zijn zoons; dit is inmiddels 
traditie en keert jaarlijks terug. Tuinieren in zijn grote achtertuin doet hij nog steeds met 
heel veel plezier en als het nodig is gaat hij klussen bij de kinderen. 

Adrie is een bezig baasje van de oude stempel en naast 
zijn eigen bedrijf, zat hij in de Vakbond CNV en de 
kerkenraad. Zijn vrouw zorgde voor het grootste 
gedeelte voor het huishouden en de kinderen. Vanaf 
zijn 65e is hij ook vrijwilliger bij de HKN. Naast 
suppoosten, zit hij ook bij de technische commissie. 
Zijn taak is hier o.a. het conserveren van spullen, door 
bijvoorbeeld houten voorwerpen tegen molm te 
behandelen.  
 
Alweer zo’n actieve vrijwilliger van de HKN; leuk om hem eens uitgebreid gesproken te 
hebben! Adrie draagt het stokje over aan Jan van den Berg. 

Carin den Toom 

Open Atelierroute Nieuwpoort, Tweede Paasdag 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Werk van Pim Peet 

Werk van Jeanette Kleijn 

mailto:RedactieByClockgeluy@outlook.com


  By Clockgeluy-  

 

                                                                                                                                                                  . 
20e jaargang, september 2018 21 RedactieByClockgeluy@outlook.com  

Streekparade den Hâneker 14 juni  
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Matzy van Harten 
 

Op de wal met gids Tsjes van der Witte Poseren op het bordes 

Waterlinie belevingsdag 20 juni  
 
 
Zo’n 120 kinderen van groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Nieuwpoort/Langerak, 
Goudriaan en Groot-Ammers genoten van, en leerden over, de Oude Hollandse 
Waterlinie. 
In Nieuwpoort trokken de leerlingen door ons prachtige vestingstadje. Ze ontdekten het 
geheim van de sluis onder het stadhuis en kregen op het Hoofd een demonstratie van 
het leger langs de linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met gidsen van de Historische Kring gingen ze mee over de vestingwallen en zagen met 
eigen ogen de beer en de monniken en kregen uitleg waarvoor deze dienden. 
In het Stadhuis leerden ze van het verteltheater “Trompetter van de Prins” een heuse 
smartlap en vendelzwaaien. 
Terug in Arsenaal gaf Wouter van de Waterlinie (Theatermaker Michiel van de 
Burgt) de jeugd een lesje geschiedenis over het Rampjaar 1672.  
Met wethouder Piet Vat eindigde de ochtend door gezamenlijk een quiz op te lossen. Al 
met al een geslaagde ochtend voor de leerlingen. We hopen deze dag in een volgend 
jaar te herhalen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leger langs de linie Trompetter van de prins in het Stadhuis 
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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 gefotografeerde plaats in de gemeente “Liesveld”. Daarbij 
vragen we uw hulp, dus alle reacties zijn van harte welkom! 
 

Van de volgende 2 foto’s weten we graag 
wie erop staan. De eerste lijkt een foto te zijn 
uit de jaren 80-90 van de vorige eeuw, te 
zien aan de kleding. 
 
De tweede foto is een veel ouder kiekje van 
een bruidspaar met gasten. 
 
 
 
 

 
Oplossing Foto’s BC1: Volgens mevrouw Teuni Verschoor uit Groot Ammers staan op 
onderstaande foto met de auto, van links naar rechts: Wim Kuyl, Jilles den Hartog en Wim 
v.d. Werken. Wim woonde aan de Binnenhaven waar nu Huybrechts zit, Jilles in Langerak  
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H 
 
 
 
 

in de Kerkbuurt en Wim is een zoon van 
Freek. Volgens Dhr. Bep van Hof staan van 
links naar rechts op de foto: Wim Kuyl, 
verhuisd naar Axel in Zeeuws Vlaanderen. 
Zijn kaashandel is door zijn zoon 
overgenomen. Daarnaast Bé Rozendaal, 
bijnaam “de kroot” en  
rechts Wim van der Werken, later 
gemeentesecretaris. Dit komt niet geheel 
overeen met wat mevr. Verschoor ons 
vertelde. Wie weet hoe het zit? 

Op de andere foto, een klassenfoto met in ieder geval twee meisjes van Burggraaf (in geruite 
jurkjes) erop, kregen we een aantal namen van Piet en Hennie Kortleve: 
De foto is naast het schoolhuis in de Kerkstraat en op de achtergrond het raadhuis. 
Het meisje in de 2de rij , precies in het midden met donker jurkje is Tijn de Kovel. 
Jongens zittend 3 de van links, is Herman Bouter. Die 2 zijn later met elkaar getrouwd. 
Jongens zittend 2 de van rechts met matrozen pakje is Arnold Eijkelenboom. 
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Deze foto staat al een tijdje op onze website, 
maar helaas hebben we nog geen namen 
ontvangen van de afgebeelde heren. Wie 
heeft alsnog de oplossing? 
 
Onze bedoeling is om regelmatig 
wisselende (onbekende) foto’s op onze 
website te gaan plaatsen. Deze komen dan 
ook op facebook te staan. Uw rol als lid 
hierin is dat u aan ons door kan geven wie 
er geportretteerd is/zijn. Wij kunnen de 
foto, inclusief de namen en eventueel 
nadere informatie dan in ons 
fotoprogramma Fotobase opslaan voor het 
nageslacht.   
 
Mogelijk kunnen we in de nabije toekomst 
het bestand met de foto’s via onze website  
toegankelijk maken voor onze leden. Het is 

dan leuk als we zoveel mogelijk informatie kunnen vermelden bij de oude plaatjes. De 
Fotobase werkgroep, bestaande uit Hans Keukelaar, Kees Deelen en Koen van ’t Hoog 
werken hard aan het compleet maken van de verzamelde gegevens bij de foto’s. 
 
 
 
Rectificatie BC1: 
 

Blz 17: Het verhaal over de 
Watersnoodramp 1953. In het bijschrift bij 
de foto kloppen de namen niet helemaal en 
moeten zijn: Gert Eikelenboom en Ria 
Bohre. Ida is de moeder. 
 
Blz 21: In het verhaal over de uitreiking 
van de Yad Vashem onderscheiding 
Rechtvaardigen onder de volken, zijn een 
paar foutjes geslopen. Miriam haar naam 
was in die tijd nog Schnitzer en niet Goren. 

Goren is haar naam na haar huwelijk. Haar onderduiknaam was Merie Smit.  
Op 4 november 2015 is de Yad Vashem titel in Israël postuum toegekend aan het 
echtpaar van de Werken. Op 14 september 2017 is de onderscheiding in Rotterdam 
uitgereikt aan Hennie en Piet Kortleve. 
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Opening tentoonstelling “Foto en Film in de 20e eeuw” 
 
Zaterdag 14 juli 2018.  Om 13.30 uur heet HKN voorzitter 
Bart Toonen iedereen welkom. 
 
Hij bedankt Carin den Toom, Dirk van Krieken en Wim 
Deelen voor het vele werk dat zij hebben verzet voor deze 
tentoonstelling. Dan geeft hij het woord aan Gerard Niestadt. 
 
De heer Niestadt, al heel lang woonachtig in Langerak en met 
een fotozaak in Schoonhoven, vertelt wat over de 
geschiedenis van de  fotografie.  
 
Jarenlang speelde Duitsland in de vorm van de firma’s Leitz 
en Zeiss daarin een grote rol. Het was de tijd van grote 
apparaten met mensen erachter met een doek over hun 
hoofd. Daarna kwamen de toestellen met cassettes of rolletjes 
van 16 of 35 mm. die ontwikkeld en afgedrukt moesten 
worden. De dia’s stammen ook uit die tijd en veel mensen 
kennen nog wel de rekken met raampjes die door een 
apparaat werden geschoven. Het waren toen bedrijven als 
Kodak, Polaroid en Agfa die de toon aangaven.  
 
Tegenwoordig hebben Japanse bedrijven (Canon, Ricoh, Fuji, Minolta, JVC, Nikon, Pentax, 
Sony, Panasonic, Olympus) in hoge mate de markt overgenomen en is digitale fotografie 
gemeengoed geworden. De heer Niestadt vertelt dat hij pas op een bijeenkomst was en daar 
constateerde dat ongeveer 80% van de aanwezigen foto’s maakten met hun mobiele telefoon. 
  
De tentoonstelling laat een mooi beeld zien van de ontwikkeling van zowel foto- als 
filmcamera’s, van oude toestellen met platen die belicht moesten worden tot moderne digitale 
spiegelreflex- en compact camera’s. Ook leuk is dat het ontwikkelproces van vroeger te zien is 
met de diverse baden en spoelmiddelen. De tentoongestelde items zullen ongetwijfeld tot de 
verbeelding spreken van al die mensen, en zeker niet alleen professionals maar ook amateurs, 
die er nog steeds genoegen in scheppen met een echte camera, mooie foto’s te maken.   
 
Lenie van ‘t Hoog 

Bart Toonen en Gerard Niestadt 
tijdens de opening 

Toehoorders tijdens de opening 
Onderwerp van de tentoonstelling  in actie 
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Piet van Meerkerk en zijn meesterlijke fotocomposities 
 
Streefkerk – Piet van Meerkerk uit Streefkerk, 66 jaar jong, maakte bijna dertig jaar lang de 
mooiste natuurfoto’s. Prachtige composities waarvoor hij vaak akelig vroeg zijn bed uit 
kwam. Composities die hij soms alleen maar goed op de plaat kon krijgen door er desnoods 
plat voor op zijn buik te gaan liggen in het natte gras.  
Kortom, de foto’s van Piet gingen altijd verder dan het kiekje dat wij, gewone Nederlanders, 
maken. Bij Piet was en is het kunst met een grote K.  
Met de komst van de digitale camera, ging de lol er een beetje af. Daarom komt hij vandaag 
de dag amper nog aan fotograferen toe.  
Maar d’r over vertellen doet hij nog altijd vol vuur. Het verhaal, dat trots wordt   
ondersteund met bijzondere natuurkalenders, met afbeeldingen in het bekende blad 
Grasduinen en met zijn mooiste platen, ingelijst in een pass Partout, waardoor ze nog beter 
tot hun recht komen. Composities waarvoor je oog moet hebben. Dat laatste heeft hij als 
geen ander.  
 
Piet, zoals heel Streefkerk hem kent, met dat karakteristieke lange haar. Een markante kop 
die wel iets weg heeft van een indiaan. Minder zwart, dat wel. Maar toch! 
Het blijkt niet zo’n verkeerde gedachte. Want naast het fotograferen is hij toch vooral 
tekenaar. Met onder meer een passie voor het tekenen van indrukwekkende 

indianenkoppen. Hij is lid van 
twee verenigingen die zich bezig 
houden met het wel en wee van 
de indianenstammen in Noord 
Amerika. Vanaf het verre 
verleden tot aan de huidige 
nazaten. Die net als hun 
voorvaderen ook nu nog, zeg 
maar gerust super slecht worden 
behandeld door de blanke 
medemens. 
De verenigingen steunen een 
aantal hulpprojecten voor deze 
indianen. 

 
Mooi tekenen doet Piet al vanaf een paar jaar na zijn geboorte. Op de lagere school was zijn 
aangeboren talent al duidelijk zichtbaar. Zijn tekenkunst werd vooral aangemoedigd door 
meester Sonke. Als het aan het hoofd van de school had gelegen, was zijn getalenteerde 
leerling het pad van de kunstenaar opgegaan. 
“Meester Sonke had het er altijd maar over dat ik naar de Kunstacademie moest gaan”, 
steekt Piet van wal. “Dat begreep ik wel. Maar de Kunstacademie, dat was niks voor mij. 
Daar was ik veel te bleu voor. Dat hoefde voor mij niet. 
Ik maakte de ambachtsschool af en ging hier op het dorp bij De Jong en van Aartrijk 
werken. De timmerfabriek. Ik heb mijn hele verdere leven in de kozijnen gezeten. 

Piet tekent prachtige indianenkoppen. Foto: Wim Deelen  
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Trouwens, Hans de Jong, die het bedrijf nu aan zijn zonen heeft overgedaan, was vanaf de 
lagere school een goede vriend van me. Dat is nog altijd zo.  
Niet naar de academie dus. Maar ik heb later wel de cursus van de Nederlandse school voor 
Tekenonderwijs gedaan. Ik slaagde met het eindcijfer 8 ½.” 
 
Vanuit het dorp verhuisde de ouders van Piet met hun vier zonen in 1960 naar het huisje, 
onder aan de dijk, op het adres Boezem nummer 1. Piet en ook zijn jongste broer, wonen er 
nog steeds.   
“Ja we hadden thuis alleen maar jongens. Niet zo verwonderlijk want van mijn moeders 
kant zijn bijna alleen maar zonen geboren. Ik heb een enkele nicht, maar  héél veel neven. 
Allemaal jongens, jongens en nog eens jongens.” 
Het staat allemaal los van zijn natuurfoto’s. Maar Piet wil het even kwijt. Uiteraard met een 
brede grijns. 
We sturen hem weer richting fotocomposities.  
“Ik ben er in 1980 mee begonnen”, vervolgt hij. “Op het dorp gingen we het 700-jarig 
bestaan van Streefkerk vieren. Arie Pieter de Ruijter, toen wethouder, vroeg aan een aantal 
creatieve dorpsgenoten en ook aan mij of we misschien een expositie wilden inrichten. Toen 
is de kunstenaarsvereniging Streefkerk opgericht. 
Ik wilde naast mijn tekeningen graag foto’s exposeren. Later deed ik dat regelmatig. Aan de 
ene wand tekeningen. Aan de andere wand mijn foto’s.” 
 
Net als in zijn jongensjaren 
was de Streefkerker, 
naarmate hij ouder werd, 
eigenlijk altijd wel in de 
polder te vinden. Vanaf 1980 
altijd gewapend met zijn  
fotoapparatuur.       
“Vaak zag ik een mooi 
plaatje in de natuur. 
Bijvoorbeeld een bloem, een 
paddenstoel of een 
landschap. Dan dacht ik bij 
mezelf, hier kom ik 
morgenvroeg terug om een 
mooie foto te maken.  
In de vroege ochtend, met 
wat ochtendnevel, wordt 
zo’n plaat veel mooier. En ja, ik moest voor die plant, bloem of paddenstoel, plat op mijn 
buik. Dan kun je zo’n object veel spannender vastleggen. Ik nam een paar plastic 
vuilniszakken mee. Spreidde die uit op de grond zodat ik niet teveel last had van het natte 
gras. Het kwam wel eens voor dat er op een vroege zondagmorgen een toerist voorbij kwam 
fietsen. Dan zag ik hem denken, wat ligt die man daar te doen. Niet dat ik me er wat van 
aantrok. Alles in het teken van de optimale foto. Kijk, zoals deze plaat van een Egelskop. De 
bloemen zijn een soort stekelige bolletjes. Vandaar de naam Egelskop. Bij de plant die ik 

Een aantal werkstukken. Mooie compositie foto’s en tekeningen. 
Foto: Wim Deelen 
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tegenkwam vormde de stand van de bloemen hele bijzondere lijnen. Vandaar dat zo’n foto 
gewoon heel spannend wordt. Dat lijnenspel moet je natuurlijk wel zien. En kijk, deze 
rietstengels in het ijs. Toen de molens weer gingen malen, werd het water onder het ijs 
weggetrokken. Het ijs zakte iets mee en ineens zag je allemaal sterretjes aan de onderkant 
van de rietstengels. Dat is een hele mooie foto geworden.” 
Piet laat een aantal vergezichten in de polder zien. Met zo’n boeiende horizon waar een 
paard, een molen of zomaar een boom nou net voor de mooiste compositie zorgt.  
“Dat moet je zien”, legt hij nog een keer uit. “Het moet net even iets anders zijn dan wat je 
meestal op een foto ziet.  
Dit hier is een compositie gemaakt in Kinderdijk. Niet het overbekende plaatje met zoveel 
mogelijk molens op een rij. Dat is al honderdduizend keer gedaan. Dit is toch veel mooier. 
Niet dan? 
En deze plaat. Een ondergaande zon. Maar zo gefotografeerd dat het spiegelbeeld, onder 
dat brugje door,  precies in lijn met de echte zon staat. Maar ook die boom vormt op dat 
moment een mooi contrast. Op de juiste plaats waar ik hem hebben wil. Daarvoor moet je 
dan soms een hele tijd wachten. En op het juiste moment afdrukken. De ideale plaat krijg je 
maar één keer voor de lens. Wacht je iets te lang dan ben je mooi te laat. 
Ik maakte de meeste landschapsfoto’s in Oostelijke richting. Waarom? Omdat je in de waard 
naar het westen toe veel last hebt van horizonvervuiling. Dan zie ik wel een mooi plaatje. 
Maar dan staat er weer een windmolen of een hoogspanningsmast in de weg. Jammer, maar 
helaas.” 
 

Van Meerkerk werd bekend 
vanwege zijn fotokunst. 
Drukkerijen benaderden hem 
met de vraag of hij voor een 
kalender de nodige foto’s kon 
aanleveren.  
Hij laat kalenders van 2000 
tot en met 2003 zien   
We vinden ze prachtig. Maar 
de kunstenaar in Piet is er 
minder blij mee. Het jaartal 
staat voor zijn gevoel wat 
storend op de foto afgedrukt. 
Daardoor valt de kracht van 
de compositie een beetje weg. 

Maar hij snapt wel dat het commerciële aspect voor de drukker ook een rol heeft gespeeld.  
Het bekende natuurblad Grasduinen stuurde een journalist op hem af voor een mooi 
verhaal. Uiteraard gelardeerd met zijn foto’s. 
Piet toont het artikel. De journalist beschrijft hoe hij voor dag en dauw met Piet erop uit 
trekt. 
“Want”, aldus het artikel. “Piet van Meerkerk is zonder twijfel de onbetwiste kampioen 
dauwtrapper van de hele Alblasserwaard.  
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“Het was de tijd van de dia’s”, vervolgt hij met een beetje weemoed in zijn stem. “Toen was 
het nog spannend. Als de post kwam met het eindresultaat. Nu met die digitale fotografie is 
er eigenlijk niks meer aan. Dat vind ik tenminste. Je kunt dingen weghalen die je niet 
bevallen. Je maakt desnoods een stuk of vijfentwintig foto’s. Dan zit er altijd wel een bij 
zoals je hem hebben wilde.  
Nee, allemaal niks voor mij. Maar wie weet. Zeg nooit, nooit. Misschien begin ik er nog wel 
eens aan.” 
Kortom, voorlopig heeft Piet zijn fotoperiode afgesloten. Hij richt zich helemaal op zijn 
tekeningen. Maakt sinds jaar en dag de voorplaat van het blad Onze Waard van de natuur- 
en vogelwacht Alblasserwaard. Dit jaar maakte hij zijn honderdste. Hij is tot erelid van deze 
vereniging benoemd. Daar is hij best wel trots op. In Het Kontakt werd er uitvoerig over 
bericht. 
Maar, zoals we al schreven, naast de natuur zal hij ook zijn indianenkoppen blijven tekenen. 
Zou hij niet eens op bezoek willen naar de voormalige gebieden van de Sioux of de Apache 
indianen?  
“O zeker wel”, zegt Piet tot slot. “Maar dat zit er niet in. Daarvoor zou ik immers moeten 
vliegen. En een vliegtuig, daar krijgen ze deze jongen niet in. Met geen twintig paarden en 
nog voor geen miljoen!”     
Hij meent wat hij zegt. Dat is duidelijk. 
 
Ed van Tuijl          
 

OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP 
     
De Historische Kring Nieuwpoort  is druk bezig om voor de komende jaren de 
vereniging en het museum goed op de kaart te zetten. De ontwikkelingen en plannen 
rondom het museum/Stadhuis  zijn veelbelovend. Daar wil je toch deel van uit 
maken?  
 
We zoeken daarom dringend nieuwe en enthousiaste vrijwilligers die zich met de 
diverse werkgroepen willen gaan bezighouden.  
 
We zoeken: 
¾ Suppoosten voor het museum 
¾  Gidsen die rondleidingen in de vestingstad/museum kunnen doen 
¾ Vrijwilligers die goed de weg weten op het internet (bijvoorbeeld bij genealogisch 

onderzoek) 
¾ Vrijwilligers die bij activiteiten kunnen bijspringen 
¾ Vrijwilligers die zich willen inzetten voor promotie, PR en sponsoring 

Leeftijd is niet van belang. Enthousiasme des te meer. Ook voor jongeren kan het zeer 
interessant zijn om bij te dragen aan de Historische Kring. 
Geef je snel op en doe mee! Reageren kan via het contactformulier op onze website, of 
bel één van de bestuursleden (contactgegevens voorin deze BC). 

Prijsuitreiking door voorzitter Joke van Leeuwen 
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Boekbespreking 
 
Bulletje en Bonestaak 

 
Tijdens inventarisatie van het archief trof 
ik een aantal stripverhalen aan, die mij 
erg bekend voorkwamen. Vooral de 
avonturen van Bulletje en Boonestaak 
riepen herinneringen op aan regenachtige 
zondagmiddagen rond 1955. 
 
 
 
 
 
 

  

Bulletje en Boonestaak (destijds: De wereldreis van Bulletje en Boonestaak) was een van de 
eerste Nederlandse strips die een groot succes kenden. 

Van 2 mei 1922 tot en met 17 november 1937 verscheen deze socialistisch 
geëngageerde tekststrip, getekend door de in 1914 voor de Eerste Wereldoorlog uit 
België gevluchte Vlaming George van Raemdonck en met teksten van de bekende 
schrijver A.M. de Jong, in de Nederlandse kranten Het Volk en later ook Voorwaarts. 
Bulletje en Boonestaak werden de favorieten van socialistisch Nederland en het succes 
berustte mede op het feit dat de makers geen zoetsappige pedagogische verhaallijn 
inbouwden. Het was dan ook de eerste strip waartegen moralisten waarschuwden. Het 
beeldverhaal werd als zedenbedervend beschouwd, aangezien de stripfiguren scholden, 
kotsten en soms zelfs in hun blote billen liepen. Latere uitgaven werden dan ook 
meestal in gecensureerde vorm uitgebracht. 
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De daarnaast uitgegeven boekjes (66 zijn bekend) kwamen tot een totale oplage van 
176.441. Bulletje en Boonestaak verscheen als eerste Nederlandse strip in 1924 in een 
andere taal (Duits) en daarna in 1926 ook in het Frans (Fil de Fer et Boule de Gomme). 

 
Pijpje drop 
 
Ook Pijpje Drop kwam bekend voor.  

 
Eén van de eerste reclame-stripfiguren is 
'Pijpje Drop', van P. Koenen. De avonturen 
van dit negertje trof men aan in De 
Automaat, het blad van de olieman, die in 
die tijd de brandstof nog huis aan huis 
verspreidde.  
 
De Automaat neemt een aparte plaats 
onder de tijdschriften in. Uitgebracht als 
het wekelijkse reclameblad van de "N.V. 
Maatschappij tot detailverkoop van 

petroleum", zou het blaadje (en de firma die het uitgaf) al lang vergeten zijn, ware het 
niet, dat het de strip 'Pijpje Drop' (1930) bevatte, met aan bet slot de ijzersterke slogan: 
'Hoe 't verder Pijpje Drop vergaat, staat in de volgende Automaat'. 
 
In de huidige multiculturele maatschappij staan we wat vreemd te kijken bij inhoud en 
strekking van deze verhaaltjes; destijds was dit onschuldig vermaak zeer populair. 
Bovendien gaf het grafische zwart-witgebruik reliëf aan de strip - vooral de combinatie 
van negertje en koksmaat, zoals te zien in 'Gitje en Witje' van Peter Lutz, was bij 
tekenaars geliefd. 

 
Rob Anders 
 
Bron: Archief Museum Het Stadhuis, Nieuwpoort 
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Stadsgezicht Nieuwpoort, 1923 

. H 
 
E.A. Jansen, kunstschilder 

 
Toen ik onlangs op internet zocht naar een schilderijtje van Nieuwpoort, kwam ik onderstaand 
tafereel tegen: een fraai gezicht op het stadhuis van Nieuwpoort uit 1923. Te koop bij Galerie 
Trompenburgh. Hoewel er vaker schilderijen gemaakt worden van ons prachtige stadhuis, geeft 
dit schilderij een bijzondere sfeer weer en ik werd nieuwsgierig naar de maker. Dankzij internet 
heb ik een kleindochter in Denver, Colorado weten te bereiken en zij heeft mij deze biografie 
van haar grootvader toegezonden: 
 
E.A. Jansen (2 februari 1877 – 5 juli 1957) 
Egbertus Antonie JANSEN werd op 2 februari 1877 in Kralingen geboren. Hij was de oudste van 
vijf kinderen. Zijn vader Pieter Jansen was palfenier bij een welgestelde familie in Rotterdam. 
Zijn moeder Maria kwam van oorsprong uit Zeeland. In 1890, toen hij 13 jaar was, bezocht E.A. 
Jansen al de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. 
Aanvankelijk volgde hij avondlessen, later ook dagcursussen. In mei 1898 won hij de eerste prijs 
in Handtekenen, een mooie zilveren medaille, voor de best getekende naaktfiguur. Deze 
naaktfiguur stelde een Griek voor die een scherf bekeek. Deze tekening werd eigendom van de 
Academie en is bij het bombardement van Rotterdam in 1940 verloren gegaan. De bekende 
kunstschilder Kees van Dongen was een studiegenoot aan de Academie en 2 weken ouder dan 

Allemaal Familie 
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E.A. Jansen.  Aan de Academie behaalde E.A. Jansen de bevoegdheid in hand- en decoratief 
tekenen en later, toen hij in Tiel woonde, behaalde hij hiervan de middelbare acte.  
 
Het eigenlijke schilderen heeft E.A. Jansen min of meer zichzelf aangeleerd. De Academie gaf 
daarin een kleine opleiding, maar dat was hem niet genoeg. In zijn vrije tijd trok hij er dan ook 
graag op uit, vaak samen met zijn leraar Dirk Ezerman van wie hij het landschap schilderen 
heeft geleerd.  
Na zijn studie gaat hij op het atelier van de grote schouwburg in Rotterdam werken waar de 
heer Pautsma toen de decors maakte. E.A. Jansen heeft daar heel veel geleerd, veel decors van 
hem hebben in de schouwburg in Rotterdam dienst gedaan.  
In 1899 verhuist E.A. Jansen naar Tiel waar hij leraar aan de ambachtsschool wordt. In 1905 
begint hij ook met het geven van boetseerlessen aan metaalbewerkers.  
In Tiel leert hij de 11 jaar jongere Grietje van Kuijk kennen en op 3 augustus 1909 trouwen 
Bertus en Grietje in Tiel. In Gorinchem worden 2 zonen geboren, Pieter en Hendrik Egbertus. 
 
In 1913 verhuist E.A.Jansen naar Gorinchem waar hij leraar wordt aan de Rijks HBS. Hij geeft 
ook les aan de Avondschool voor Nijverheidsonderwijs in decoratief tekenen. In 1921 wordt hij 
ook leraar handtekenen aan het Gymnasium. Hij verzorgt regelmatig de decors voor de grote 
toneeluitvoeringen van de Rijks HBS, het Gymnasium en van de toenmalige Dilettantenclub. Tot 
zijn 65e is E.A. Jansen werkzaam als leraar bij de Rijks HBS en het Gymnasium, in februari 1942 
gaat hij met pensioen en kan zich dan helemaal aan de schilderkunst wijden. 
 

E.A. Jansen was een veelzijdig kunstenaar. Zo ontwierp hij het 
smeedijzeren hek om de Julianaboom in Tiel. Dit hek werd 
volgens zijn tekeningen en kleimodellen gesmeed. Hij maakte 
ook de ontwerpen voor beeldhouwwerk aan kasten en andere 
meubelen, ontwierp de stoelen van de raadzaal in Tiel, het 
torenkruis van de kerk in Wamel, alsmede ontwerpen  voor 
glas-in-lood. Hij maakte ook enorm grote wandschilderingen 
die kwamen te hangen in de salons van passagiersschepen.   
In Gorinchem exposeerde E.A. Jansen regelmatig in de etalage 
van Boekhandel Van Knierum.  
E.A. Jansen heeft veel schilderijen gemaakt in opdracht van 
Nederlanders die naar de Verenigde Staten waren verhuisd. 
Die schilderijen werden met een schip van de Holland 
Amerika Lijn naar de VS verscheept.  

 
Ter ere van zijn 80e verjaardag werd er in Gorinchem een Eretentoonstelling voor E.A.Jansen 
georganiseerd die gehouden werd in de kantine van de Technische School te Gorinchem op 
20,22,23 en 24 april 1957. Voor deze tentoonstelling zijn een 50-tal schilderijen verzameld uit 
particulier bezit.  
 
Werk van E.A.Jansen is te vinden in het Streekmuseum in Tiel en in het museum in Gorinchem. 
E.A. Jansen is op 5 juli 1957 onverwachts tijdens een vakantie in Mannheim Duitsland 
overleden. 
 
Matzy van Harten 

Dhr. E.A. Jansen aan het werk 
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                                                                                              Agenda activiteiten 
 
 
 
x 7-9-2018 Open Monumenten Klassendag 
x 8-9-2018 Open Monumentendag 
x 9-9-2018 Optreden ensemble Camerata Capelle in Het Stadhuis 
x 15-9-18 Vesting wandeling Nieuwpoort 
x 21-9-2018 Excursie naar St. Janskerk in Gouda 
x 6-10-2018 Bijeenkomst werkgroepen, vrijwilligers en bestuur 
x 9-11-2018 Vrijwilligersavond 
x 15-11-2018 Lezing over Maarten van Rossum door Sander Wassing 

 
Zie de toelichting op bovenstaande activiteiten in onze Nieuwsbrief! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen periode binnengekomen: 
x P. de Jong, Vuurkruidstraat; Blauw vaasje met kogelgat, schoenlepel (Meerkerk tel 385), 

kloksleutel 37 
x Koos Voets, Achterland; Oud boekscheepsvaart en visvangst (walvisvangst), bonnen en 

stamkaart WO2, 6x “De Wacht”mobilisatie 1939, lei en griffels, div flesjes, 2 roerscheppen en 
koeling voor melkbussen, salpeterfles 

x Mevr Klarenbeek, Langerak; Oude papieren kaashandel A vd Werken 
x Willie vd Wal, Langerak; 3 fietsplaatjes 1939-1940, 1933-1934, zilverbon 2,50 
x Petra Deelen, Nieuwpoort; Canvas doek en 2 foto’s van Langerak en Nieuwpoort 
x Bert Kippers, Nieuwpoort; Diverse kleding gebruikt voor toneelvoorstelling 
x VAS; archief ondernemersvereniging 
x Willem Aarts; div. distributiebonnen oorlog 
x A. Huisman-Stam; klerenhangers Joh. Kars, gehaakte kleedjes 
x B. den Hartog; Kleding gedragen bij Nieuwpoort 700 
x A. den Besten; Bruidsuiker doos/ houten kistje 
x Fam. Kortleve, Groot-Ammers; Roomlepel met kerk Groot-Ammers uit 1930, handdoek en 

asbak loodgietsbedrijf Kerkstraat Groot-Ammers 
x Mevr. Zwijnenburg, Gouda; Koolschaaf, klok van levensverzekeringsmaatschappij, 

sigarenvorm Handelsvereniging vh B. Stuiver nr 6683 
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x Vlier den Butter, Streefkerk; 2x Zwitsal fles, 2x Zwitsal speldendoos,  
x Bob Molenaar; stamboekje, kartonnetje wol, foto’s en diverse documenten 
x Fam. Brouwers, Ammerstol via Commissie NP 735; oude kaart 1953 met 1 febr. 1953 

Watersnood 
x J. Reym, Groot-Ammers; kleding 60-er jaren, sunlight zeep, zaklantaarn (eerste oplader), 

asbak, weckketel, thermometer, div. boeken, documenten en gebruiksvoorwerpen 
x Fam. G. Buys; ansichtkaarten en rouwkaarten NP 
x Jos Hummelink; 2 ingelijste luchtfoto’s van de vesting NP 
x D van Wijk, Langerak; oude documenten  
x Mevr. J. de Jong; archief Vereniging vrouwen van nu 
x Mevr. Bakker, Ameide; 2 eigens winkel Boer 
x Mevr. Wil Middelkoop; eerste boekje na trouwen, dec 1960 
x H. van Buren, Capelle ad IJssel; kleerhangertje Baardwijks dames- en herenconfectie, foto en 

documenten de Vries 
x C. vd Ham-Schippers, Graafland; mutsje Pierhagen-Slob, schortje, oorlogsboeken 

Wilhelmina, schenkkurk, textielkaarten 
x Mary Prins; ansichtkaarten Groot-Ammers 
x J. Korevaar, Langerak; puzzels OBS de Knotwilg, rouw- trouw- en geboortekaartjes, oude 

foto’s, oude boeken, fotolijstjes 
x N.N.; boekje Schippersschool 1910, doos met kaartjes stopwol 
x Gé Rijke, Nieuwpoort; div. topografische kaarten 
x D. van Wijk-vd Berg, Langerak; oude documenten 
x Mevr. Brand, Streefkerk; doodshemd 
x Jan Kaasschieter; div accessoires en kledingstukken 
x Harm Pott, Streefkerk; kloet, gasaansteker (1930) en 2 nagels 
x Marrie Tukker; foto Kon. Juliana en burgemeester Brouwer en familiefoto 
x Kees Schep; herdenkingsmunt BV zilver- en staalwarenindustire 1980  
x Jannite Meems-Schep; tafelkleed, geschenk Kees Schep en Geertje Blokland 1956 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Onbekend voorwerp 
 

Op het onbekende voorwerp uit de vorige BC kwamen vele 
oplossingen, o.a. van Nel den Braven, Dick de Heer, Sjaak Baardwijk 
en Piet Kortleve. Waarvoor onze dank!  
 
Volgens u allen betreft het hier een apparaatje om een zeis te “haren”, 
of scherp te maken. Van Piet Kortleve kwam de meest uitgebreide 
omschrijving:  
 
De meeste oudere boeren konden het scherp maken vroeger zelf door 
er met een hamer op te tikken tot de zeis weer scherp was. Dat heette 

een haartuig en dat bestond uit een kruin en een hamertje. Konden ze het niet, dan gebruikten 
ze dit haarapparaat. Maar met dit apparaat werd het niet zo scherp; het zelf uittikten werkte 
veel beter 
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In dit nummer onder andere:

• Familie Niestadt al vijf generaties de mooiste foto’s

• Deel 2: Oude Hollandse Waterlinie, Muiden

• Opening expositie “Zuinigheid en hergebruik”

• Impressie Ledenvergadering en lezing Kringloopwinkel

• Oude gebruiken; inzet duiven eerste WO

• Verhaal van de redding

• Overdracht Yad Vashem onderscheiding

• Excursie Textielmuseum Tilburg

• Groeten uit Historisch Holland

• Vragen aan een vrijwilliger; Adrie Ooms

• Streekparade den Hâneker

• Waterlinie belevingsdag

• Wie kent ze nog?

• Opening tentoonstelling “Foto en Film in de 20e eeuw”

• Piet van Meerkerk en zijn meesterlijke fotocomposities

• Boekbespreking: Bulletje en Bonestaak en Pijpje Drop

• Allemaal familie; schilder A.E. Jansen

• Aanwinsten


