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                                                                   Van de redactie 
 
 
Beste lezer, 
 
Het is alweer 2019 en het jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie (2022) 
komt al in zicht. Het Rampjaar 1672 is in dat jaar 350 jaar geleden. De HKN heeft hier 
veel mee te maken, omdat Nieuwpoort een vestingstadje is die behoort tot deze 
OHWL. Als stille getuige is o.a. de inundatiesluis onder het Stadhuis nog steeds 
aanwezig. 
  
Veel mensen zijn hier niet van op de hoogte en daarom ziet de HKN het tot haar taak 
om de geschiedenis hiervan verder uit te dragen. Met de aanpassingen aan het 
museum zal dit een belangrijk thema worden, maar ook in BC besteden we hier 
aandacht aan. Dit keer het derde deel over de vestingen langs de OHWL. 
 
De komende tentoonstelling zal van 30 maart t/m 31 oktober getoond worden in het 
Stadhuis en gaat over “Visserij en Walvisvaart”. In dit nummer een groot aantal 
verhalen die op dit thema aansluiten; over de visclubs in Nieuwpoort en Groot-
Ammers, beroepsvisser Monteban, de zichtbare tekenen van de walvisvaart vanuit 
Nieuwpoort en nog veel meer. 
 
In de vaste rubrieken “Oude gebruiken”, en “Groeten uit Holland” gaat het, naast de 
visserij, ook over sieraden van vroeger en nu en de makers hiervan. Onze Twin city 
buurgemeente en Zilverstad Schoonhoven zou hierbij voor de hand liggen, maar we 
zijn in Spanje en Berg en Dal geweest.  
 
“Wie kent ze nog” levert inmiddels meer reacties op van onze lezers en dit vinden 
we uiteraard heel fijn. We hebben tenslotte nog “vrachten” met foto’s, waarvan we 
de herkomst niet geheel weten! Verder heeft de HKN op facebook sinds kort, naast 
“Nieuwpoort zoals het was”, ook “Groot-Ammers zoals het was” en “Streefkerk 
zoals het was”. Leuk om te volgen en voor ons handig om aanvullende informatie 
over foto’s te ontvangen voor ons fotoarchief! 
 
Naast deze vaste rubrieken, ook verschillende verslagen over activiteiten in de 
afgelopen periode. Het verslag van de lezing over het leven van Maarten van 
Rossum (niet die van de “Slimste mens”) geeft goed weer hoe het er aan toe ging 
rond 1500. Nieuwpoort en haar inwoners hadden het destijds zwaar te verduren.  
 
Ik wil u er nog op wijzen dat het emailadres van By Clockgeluy aangepast is naar: 
ByClockgeluy@HistorischeKringNieuwpoort.nl. 
 
Voor u ligt  een gevarieerd aanbod van “leesvoer”, voor jong en oud, man en vrouw. 
En dit zeg ik niet zonder trots! 
Veel leesplezier! 
 
Carin den Toom
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                                                                                  Van het bestuur 
 
 

              
De afgelopen maanden is het bestuurlijk erg druk en inspannend geweest.  Vanuit sommige 
vrijwilligers is terecht ook aangegeven dat het bestuur te weinig zichtbaar was en soms nog 
is. 
 
Ondanks dat dit goed verklaarbaar was, vindt het bestuur het ook zelf erg vervelend dat we 
ons te weinig konden laten zien. Dat wil overigens niet zeggen dat we stil hebben gezeten. 
Integendeel. 
 
Binnen het bestuur zijn intensieve en soms vervelende gesprekken gevoerd over de koers en 
inzet. Dat is nooit prettig en goed, maar uiteindelijk wel noodzakelijk om verder te kunnen 
komen. Zo’n discussie kent echter nooit winnaars maar wel verliezers. Dat doet geen recht 
aan ieders inzet en betrokkenheid. Dit heeft natuurlijk het effect dat je dan teveel naar 
binnen gekeerd bent. Dit is natuurlijk niet goed en ongewenst. We kunnen nu zeggen dat 
deze situatie gelukkig achter de rug is. We kunnen nu weer vooruit gaan kijken. 
 
In de tussentijd staan de ontwikkelingen niet stil. De voorgaande gemeenteraad heeft de 
begroting goedgekeurd waarin het stadhuis weer volledig wordt gerestaureerd en de 
instandhouding weer kan worden gegarandeerd. Totale kosten zijn geraamd op € 900.000. 
 
Voor december mocht de HKN wel meepraten, maar veel was voor ons ook nog 
onduidelijk. Gelukkig zijn we vanaf januari 2019 toegetreden tot de bouwcommissie. 
Hierdoor zijn we goed in staat om onze invloed vanuit de HKN ten volle te benutten. Met 
de architect en ambtenaren mogen Cees van de Zwart en ik participeren. Ook in financieel 
opzicht kunnen we profiteren van de samenwerking met de gemeente. We schatten wel  in 
dat de verbouwing pas in 2020 kan plaatsvinden. Gelukkig voor het jubileumjaar 2021. 
 
Tegelijkertijd zijn we druk bezig om subsidies en fondsen te verwerven voor de 
herinrichting van het museum. We streven er naar om volledig aan te sluiten bij de 
jubileumactiviteiten van de Oude Hollandse Waterlinie en een prachtige permanente 
expositie te realiseren. Een belevingsmuseum waarin ook de jeugd de nodige aandacht zal 
gaan krijgen. We gaan de geschiedenis interactief en aantrekkelijk brengen. Maar er moet 
nog veel gaan gebeuren. 
 
Mochten er nog vrijwilligers het leuk vinden om ons te ondersteunen bij de diverse 
projecten, geef je snel op. We kunnen iedereen goed gebruiken. Ieders talenten kunnen we 
gericht inzetten voor de diverse activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Toonen, voorzitter HKN 
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Elke dag vis in de pan 
 
Beroepsvisser Henk Monteban 
 
Nieuwpoort –In praktisch elk dorp in de Alblasserwaard was vroeger een beroepsvisser 
actief. In Nieuwpoort is dat rond de eeuwwisseling van 1800 naar 1900 een Monteban. 
Aanvankelijk Jan Monteban. Daarna trad zoon Henk Monteban in zijn voetsporen. 
Om wat meer over hem en zijn werk te weten te komen, doen we navraag bij een aantal 
inwoners. Uiteraard gaan we ook langs bij een van zijn kleinkinderen. 
Maar om te beginnen kunnen we putten uit reeds geschreven artikelen. 
Bijvoorbeeld via de berichtgeving in de Schoonhovensche Courant in de periode van 
1910 tot 1921. Zo schrijft de Nieuwpoortse correspondent in de krant van 23 maart 1914: 
De vishandelaar J. Monteban alhier, die voor de 10 eerstvolgende jaren van de gemeente heeft 
gepacht de visserij in onze grachten, heeft ter verbetering van de visstand een 200-tal jonge 
edelkarpers aangekocht.  
 
In die tijd was Jan Monteban (1864-1924) dus nog de beroepsvisser. Dat kunnen we ook 
opmaken uit een eerder krantenbericht op 4 augustus 1910.  
Daarin staat: Een ongeluk dat goed afliep had dinsdag op de rivier bij onze gemeente plaats. Een 
der zoons van vishandelaar J. Monteban alhier, zou met de roeiboot een boodschap gaan doen en - 
om te spoediger zijn doel te bereiken - wilde hij zich met een sleep doen meetrekken. Reeds had hij 
het touw aan een der schepen bevestigd toen dit plotseling brak en de roeiboot juist voor één der 
volgende boten dreef en verpletterd werd. Monteban zelf wist zich aan een afhangend anker vast 
te grijpen en kwam met de schrik vrij. De roeiboot was echter vernield.  
Hoewel de zoon in het bericht niet met zijn voornaam wordt genoemd, kunnen we 
aannemen dat dit Henk Monteban geweest moet zijn.  
Trouwens, de toekomstige opvolger van zijn vader zal op 4 mei 1911, dan nog altijd pas 
19 jaar jong, een heldendaad verrichten.  
Want dan staat in de Schoonhovensche Courant te lezen: Maandagmiddag viel het jongste 
dochtertje van den postbode L. Roth alhier, in een onbewaakt ogenblik in één der diepe grachten 
om onze gemeente. Reeds was de kleine op het punt te zinken, toen de 19-jarige Hendrik 
Monteban, die zich toevallig in de nabijheid bevond, het ongeval bemerkte, toesnelde en zich 
terstond te water begaf, waardoor hij het genoegen mocht smaken de kleine behouden op het droge 
te brengen. 
 
Maar nu over het bestaan van Henk Monteban als de Nieuwpoortse beroepsvisser. 
Geboren in 1891 en overleden in 1967. In het boek ‘WEET JE NOG?’ staat te lezen dat 
deze beroepsvisser en vishandelaar vooral op de rivier zijn vis ving. 
Hij pachtte de Lek vanaf het Schoonhovense Veer tot aan het Tienhovense Veer. Alles bij 
elkaar viste hij met 80 snoekfuiken en zo tussen de 300 en 400 palingfuiken. Die 
palingfuiken brachten hem per week toch wel 250 pond paling op. In de winter werd 
met de zogenaamde zegen, dat was een groot sleepnet van 375 meter lang, op de Lek op 
witvis gevist. Met name brasem, bliek en voorn. Overigens was deze vis niet bedoeld 
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voor consumptie. Monteban verkocht ze met name aan sportvisverenigingen die de vis 
op hun beurt weer gingen uitzetten in het eigen viswater.  
In de Stede Nieuwpoort 3 verhaalt de schrijver Gerrit Stigter dat de beroepsvisser ook 
vis uit het binnenwater verhandelde. Die kocht hij voornamelijk bij watermolenaars uit 
omliggende polders.  
 
Stigter: ”Naast de grote aanlegsteiger van de veerboot 
van de Reederij o/d Lek zie je op enige meters van de 
vaste wal, een zwart geteerd visvlot. Daarin een viertal 
bewegende viskaren, grote houten bakken met gaten 
waarin levende vis wordt bewaard. Aan het vlot 
vastgemaakt ligt een grote ijzeren roeiboot met in het 
midden een ingebouwde visbun, het is een 
zalmschouw. Een groot zeil maakt duidelijk dat deze 
boot ook als zeilboot geschikt is. 
Met deze boot vist Kees Monteban met zijn fuiken 
vooral tussen de kribben. 
In combinatie met andere vissers wordt zo nu en dan 
bij de Tienhovense Waard zalm gevangen. Samen met 
een Langerakse molenaar worden tweemaal per jaar de 
stadsgrachten met de zegen opgevist. 
Maar Monteban pacht ook deze grachten, waarin hij 
altijd met fuiken en doggers vist. Deze doggers zijn 
rood of wit geverfde drijfhoutjes met daaraan een 
vislijn en meerdere haken.”  
Overigens is hij niet de enige die in de grachten vist, begrijpen we uit het verhaal. Er zijn 
ook Poorters met stroopneigingen die in de avond of zelfs ’s nachts stekken uit zetten. 
Dat zijn in de oever gestoken houten pennen met daaraan een lijn en aas. Een verboden 
vistuig! 
De vis van de veerman wordt gedeeltelijk aan burgers verkocht, maar voor het grootste 
deel aan handelaren in Rotterdam en Utrecht. In ijs verpakt in daarvoor van ruwe teen 
gebreide ovale manden met platte deksels. Die worden, hoe kan het ook anders, 
vervoerd met de raderboten van de Reederij o/d Lek. 
Altijd zag je Henk Monteban door het Nieuwpoortse en Langerakse straatbeeld fietsen 
met die grote mand voorop 
 
Stigter noemt hem dus ook ‘de veerman’ 
Daarmee geeft hij aan dat Henk Monteban nog een nevenfunctie had. Ook andere 
inwoners kunnen zich dat nog goed voor de geest halen. Als de boot er aan kwam, was 
hij de man die allerlei zaken aan de wal moest voorbereiden. Hij zette dranghekken neer 
waarachter het vee dat met de boot mee moest, kon worden opgesteld. Hij pakte de 
trossen aan die vanaf de boot werden geworpen om het schip vast te leggen aan de wal. 
En vertrok de boot weer dan gooide hij de trossen los. 

Trouwfoto uit 1912 Henk 
Monteban en Maria van ’t Hoog 
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Kortom, Monteban was, zeg maar, een soort eigentijdse grondsteward 
 
Kinderen van Henk Monteban zijn niet meer in leven. Dus om wat meer over onze 
beroepsvisser als persoon te weten te komen, benaderen we mevrouw Nel Besemer - de 
Rooij, een van de kleinkinderen. Zij raadpleegt op haar beurt een aantal nichtjes en 
concludeert dat ‘Opa Monteban’ altijd graag met zijn kleinkinderen in de weer was.  

“Hij was stapelgek op ons. Hij was een fijne, leuke, lieve en 
een ondeugende opa.” 
“Mijn moeder was Jans Monteban, zijn tweede kind”, 
vervolgt ze. “Zij trad op 8 maart 1939 met mijn vader, Cees 
de Rooij, in het huwelijk. Wij herinneren ons Henk 
Monteban natuurlijk enkel als de opa met de fiets met die 
enorme mand voorop. Daarin nam hij ons dan overal mee 
naartoe. In de mand, deksel dicht en fietsen maar. Het rook 
wel altijd naar vis. We vonden het reuze spannend. Ik 
herinner me dat bij opa thuis altijd een pannetje op een 
oliestel stond waarin vis gebakken werd. Snoek of paling of 
snoekbaars. Er was daar elke dag vis in de pan.  
Achter het huis, aan de Buitenhaven nummer 25, hingen de 
netten te drogen. Hij zat ze te repareren of hij was ze aan het 
tanen in zo’n speciale taanketel. Van dat bruinachtige water 
dat een paar uur in het net moest trekken. 
We mochten er ook wel eens een keertje logeren. Nou ja, een 
nachtje slapen. Op vakantie naar opa en oma. Van de 
Wilhelminastraat in Langerak naar de Buitenhaven in 

Nieuwpoort. Ach, zover gingen die vakanties van ons nog niet. Maar het was een 
feestje. Want dan mocht je mee met de zalmschouw de Lek op, fuiken lichten. Die 
stonden tot aan de Hoge Schuur in Langerak. Opa roeien, dat was, zeker tegen de 
stroom in, best zwaar.  
Opa Monteban kan ik me vooral voor de geest halen met die pet op en altijd gekleed in 
een manchester broek, vest en jas.  
Ik mocht mee om vis op te halen bij de Langerakse molen waar de familie De Groot 
woonde en verder door naar de molen in Goudriaan bij Van Houwelingen. Of mee 
helpen in zijn groentetuin. Hij had, waar nu de Vuurkruidstraat is, een grote lap grond 
waar hij groenten en aardappelen teelde.  
Zoals ik in het begin al zei, hij kon ondeugend zijn. Hij moest met ons altijd een spelletje 
domino spelen. “Kom we gaan een potje dominieken”, zei hij dan. 
Maar het was wel bijzonder dat hij van al zijn kleinkinderen altijd won. Geen van ons 
heeft hem ooit verslagen. Dus hij zal wel een speciaal truckje toegepast hebben. En dan 
die pruimtabak die hij altijd in zijn mond had. Dan moest je je ogen dichtdoen omdat je 
wat kreeg. Juist ja, stond je ineens met die pruim in je handen. Getverderrie. Wij 
griezelen.” 
 

Henk Monteban als de bekende 
verschijning in het straatbeeld 
van Nieuwpoort 
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Dat we in de genealogie lezen dat Henk Monteban in Capelle a/d IJssel is overleden, 
wordt door kleindochter Nel als volgt toegelicht.  
“Toen oma overleed was opa al aan het dementeren. Hij is toen meteen bij ons aan de 
Wilhelminastraat in huis gekomen. Mijn moeder ging hem verzorgen. Maar toen mijn 
vader ernstig ziek werd, kon ze dat allemaal niet meer bijbenen. Opa moest naar een 
zorginstelling. In de regio was echter geen enkele opnamemogelijkheid. Toen heeft 
dokter Kentie ervoor gezorgd dat hij in Scheveningen terecht kon. Later kwam in 
Capelle a/d IJssel een plek vrij waardoor het voor ons als familie allemaal iets minder 
ver weg was. Daar is hij ook gestorven. Maar hij werd uiteraard in Nieuwpoort 
begraven. Opa was weer thuis! 
 
Ed van Tuijl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genealogie van Henk Monteban. 
 
Wie bij de Historische Kring een kijkje neemt in het genealogiebestand van de 
voorgangers en nazaten van beroepsvisser Henk Monteban die ontdekt al snel dat het 
vooral ’n hele grote familie was. Vaak vrij grote gezinnen. Met andere woorden, de 
stamboom groeide al snel groter en groter. 
 
De helaas veel te jong gestorven Henk Doorn uit Nieuwpoort, zelf getrouwd met 
Stannie Monteban, zocht het helemaal uit. Een enorm werk waarmee hij het verborgen 
verleden van zijn schoonfamilie ontrafelde.  
De voorvaderen van de Montebannen kwamen uit Frankrijk. De naam werd toen nog 
geschreven als Montauban 
De oudste Montauban in het bestand van de Historische Kring is Jan Montauban, die 
geboren is rond 1585 in Nijmegen. Hij trouwde met Adriana Adriaanse Cortenoort. Hij 
is overleden op 18 augustus 1650. 
Daarna waren de volgende generaties Herman Montauban (geb. 1615) die meester 
schoenmaker werd in Gorinchem. Zijn vrouw was eigenaresse van een 
zeilmakerswinkel in Gorinchem. Daarna volgt in de stamreeks Adriaen Montauban 
(geb. 1655) die overleed in Leerbroek. De volgende generatie Hermanus Montauban die 

Allemaal Familie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKqobWlsDKAhUGKQ8KHbr4Cx8QjRwIBw&url=http://members.home.nl/jacobmulder/&bvm=bv.112454388,d.ZWU&psig=AFQjCNHrdZabqW1oIlcOYZwsbTNLP3-9CA&ust=1453646787305139
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in 1695 in Leerbroek werd geboren, kwam in Sliedrecht terecht. Hij overleed vrij jong op 
43-jarige leeftijd. 
 
Dan wordt de volgende, Corstian (geb. 1733), de eerste die zijn naam schrijft als 
Monteban. Deze in Sliedrecht geboren Monteban is de man die naar Nieuwpoort komt. 
Hij overlijdt daar in 1807. 
De volgende generatie die in Nieuwpoort overlijdt is Hermanus Monteban. Dat is in 
1852, hij is dan 88 jaar oud. 
De in 1796 in Nieuwpoort geboren Corstiaan Monteban overlijdt 11 jaar later dan zijn 
vader. Op 66-jarige leeftijd.  
De dan volgende generatie is Jan Monteban die in 1830 wordt geboren. Hij overlijdt 73 
jaar oud in 1904.  
En tenslotte komen we terecht bij Jan Monteban, de vader van onze beroepsvisser Henk 
Monteban.          
 
De stamvader dus van Henk Monteban en al zijn broers en zussen was Jan Monteban 
die werd geboren in 1864. Hij trouwde met Teuntje de Groot uit Langerak geboren in 
1862. Ze kregen negen kinderen. In volgorde van leeftijd waren dat Willemijntje 
(geb.1890), Henk (geb.1891), Jan (geb. 1892), Cornelis (geb. 1894), Corstiaan (geb. 1897), 
Arie (geb. 1900), Alida (geb.1902) en tenslotte Jan Teunis die in 1904 ter wereld kwam 
maar slechts twee maanden oud werd. Daarna werd in 1905 nog een zoon geboren die 
ook de naam Jan Teunis kreeg. Maar ook deze zoon overleed toen hij pas zes maanden 
oud was. 

Volgen we de lijn van Henk Monteban die dus geboren 
werd in 1891 dan blijkt dat hij in 1912 trouwde met 
Maria van ’t Hoog, geboren in Giessendam, maar 
getogen in Nieuwpoort. We zien dat het echtpaar zes 
kinderen kreeg. Henk overleed in 1978 in Capelle a/d 
IJssel, hij was toen 87 jaar oud. Hij werd begraven in 
Nieuwpoort. Maria overleed op 1 mei 1967 in Utrecht 
op 75-jarige leeftijd. Ook zij werd begraven in 
Nieuwpoort. 
Hun zes kinderen waren in volgorde van leeftijd 
Teuntje (Thea) Monteban (geb. 1913), Jannigje (Jans) 
Monteban (geb. 1914), Willemijntje (geb. 1915), Annigje 
(Anna) Maria (geb. 1919), Alida (geb. 1925) en tenslotte 
Jan Monteban (geb. 1932)   
Dit jongste kind, Jan Monteban, trouwde met 
Boudewina Boer, de weduwe van Daaf Draaijer. Jan 
overleed op 19 maart 2014 in Dordrecht. Hij was toen 
81 jaar oud. 
 

Henk Montebans echtgenote, Maria 
van ‘t Hoog 
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Een andere lijn is die van Cees Monteban. De zoon van Jan en Teuntje die werd geboren 
in 1894. Een dochter van Cees, Teuni Stigter – Monteban woont vandaag de dag nog in 
Streefkerk.  
De familielijn van Cornelis is ook de familielijn die uitkomt bij Henk Doorn die de 
stamboom van zijn schoonfamilie helemaal uitzocht.  
Cees trouwde in 1918 met Pietertje Maasland uit Langerak. Het gezin kreeg 15 kinderen. 
Het eerste kind, Jan Monteban overleed al na 8 maanden. Het tweede kind, ook een 
jongen, geboren in 1920, werd eveneens Jan genoemd. Daarna volgden Arie (Aai) en 
Teuntje die slechts 7 jaar werd. Toen kwamen Lijsbert (Lijsje) en daarna Willemijntje 
(Mijntje), Pieter Cornelis (Piet), Alida (Alie), Hendrik en Corstiaan die twee jaar oud 
werd. Het elfde kind, ook een jongen werd vervolgens weer Corstiaan (Cors) genoemd. 
Teuntje (Teunie), werd geboren in 1932. Dit is dus de dochter die nu nog in Streefkerk 
woont. Het dertiende kind, Pietertje, overleed op 1-jarige leeftijd. Tenslotte kwamen nog 
Grietje (Gretha) en in 1937 het laatste kind, Cornelis (Cees)  
 
De zoon, Jan Monteban, geboren op 31 augustus 1920, trouwde op 16 oktober 1958 in 
Nieuwpoort met Antonia Camphuisen. Zij werd geboren op 23 augustus 1924 in 
Ketanen Modjokerto in het voormalige Indië.  
Het gezin van Jan en Antonia bestond uit de kinderen Constantia (Stannie), Cornelis 
(Cees), Pietertje en Geertruda (Trudi)  
 
Kortom, een tweetal familielijnen binnen het geslacht Monteban. Uiteraard kan het hele 
overzicht via de Historische Kring worden ingezien. Ook voor uitgebreide informatie 
over uw eigen familie of een andere familie waarin u geïnteresseerd bent, kunt u terecht 
bij de Historische Kring. Dat kan via het mailadres: 
Genealogie@HistorischeKringNieuwpoort.nl 
 
Ed van Tuijl 
(genealogiegegevens aangeleverd door Harm Pott) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cheque Coöperatiefonds Rabobank Open Monumentendag 

Uitreiking cheque 
van het Coöperatie-
fonds van de 
Rabobank voor de 
Open Monumenten-
dag, door Dhr. Van 
Spijk aan Joke van 
Leeuwen. 

mailto:Genealogie@HistorischeKringNieuwpoort.nl
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Matzy van Harten 

Open Monumenten klassendag, 8 september 2018 
 
Open Monumenten Klassendag 2018 was een groot succes 
 
Net als voorgaand jaar werd de Open Monumenten Klassendag 
samen met de HV Binnenwaard en HV West-Alblasserwaard 
georganiseerd. Hierdoor kregen de scholen in de gemeente 
Molenwaard een keuze uit vele monumenten die bezocht 
konden worden. 
 
In totaal hebben 10 scholen meegedaan. 17 groepen met in totaal 310 leerlingen hebben 
een molen, een gemaal, een kerk, een stadhuis, boerderij of begraafplaats bezocht. 
In Nieuwpoort heeft een groep leerlingen van CBS De Bron uit Molenaarsgraaf een 
bezoek gebracht aan Museum Het Stadhuis. Piny Ooms en Matzy van Harten hebben de 
groepen het stadhuis van Nieuwpoort van binnen en van buiten laten zien. 
‘Wij vonden het heel leuk en werden gastvrij ontvangen. Wat ik zelf jammer vind, maar daar is 
niets aan te veranderen, is dat het al zo vroeg in het schooljaar valt. Je bent nog met heel veel 
dingen druk aan het opstarten en dan is er alweer een uitje. Maar we hebben er allen van genoten 
hoor ! 

 
Dit jaar kon ook de 
Nederlands Hervormde 
Kerk van Nieuwpoort 
bezocht worden. 38 
leerlingen van de 
Rehobothschool uit Groot-
Ammers werden 
ontvangen door Ds. Baan, 
Jaap van der Vlies (orgel) 
en onze eigen vrijwilliger 
Teus Verveer.  
 
 
 
 

 
De leerkracht mailde ons na afloop: ‘De wijze zoals wij ontvangen zijn bij de Ned. Herv. Kerk 
te Nieuwpoort en hoe het was georganiseerd....helemaal top! Echt over nagedacht én ondanks de 
grote groep (38) is iedereen tot leren gekomen. Complimenten!’ 
 
Fijn om te zien dat de kinderen warm lopen voor ons erfgoed en het belang om de 
monumenten kunnen ervaren. Dank aan alle vrijwilligers die deze Open Monumenten 
Klassendag mogelijk hebben gemaakt! 

Orgel spelen met Jaap van der 
Vlies in de Ned. Hervormde 
Kerk 

Teus Verveer geeft uitleg 
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Open Monumentendag in 2018 en 2019 
 
 

Zaterdag 8 september 2018 was het Open 
Monumentendag. De drie historische 
verenigingen in Molenwaard (Binnenwaard, 
West Alblasserwaard en de Historische Kring 
Nieuwpoort) hadden weer een gezamenlijk 
programma opgesteld, samen met de 
gemeente Molenwaard. Daarbij was ook 

subsidie gekregen uit het coöperatiefonds van de Rabobanken Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden en Merwestroom, dus er was een mooi programma mogelijk. 
 
Het thema in 2018 was In Europa. Zoals elk jaar 
was een groot aantal monumenten te bezoeken, 
deze waren vermeld in de brochure die huis 
aan huis is verspreid. Ook werden er 
volksverhalen verteld door professionele 
vertellers van De Verhalencompagnie op vier 
locaties in Molenwaard en bestond de 
mogelijkheid voor een rondleiding in het 
Waardhuis in Kinderdijk. Hiervoor was zoveel 
belangstelling, dat we proberen dit in 2019 
opnieuw te regelen. Op vrijdag 7 september 
was de Open Monumenten Klassendag. Op 
vijftien locaties werden klassen ontvangen en 
rondgeleid. In totaal hebben 492 leerlingen (24 
groepen) meegedaan, een flinke toename in het 
aantal leerlingen en ontvangende locaties. 
Erfgoed leeft onder de scholen, dat blijkt.  
 

Het thema voor 2019 is geworden Oud Vermaak in de Nieuwe Gemeente 
Molenlanden. Het wordt deze keer een organisatie van de zes historische 
verenigingen in Molenlanden en hopelijk de gemeente Molenlanden. Op 
dit moment wordt er druk gedacht over de activiteiten die in de diverse 
kernen mogelijk zijn. Weet u nog activiteiten die we in uw dorp of stad 
naar boven kunnen halen, laat het graag weten via 
info@historischekringnieuwpoort.nl. 
 

De datum voor de Open Monumentendag is dit jaar 14 september. De OMD klassendag 
wordt gehouden op vrijdag 13 september. Daarover worden de scholen zeer binnenkort 
geïnformeerd. 

 

“Grootvader vertelt:, Albert Anker 

Joke van Leeuwen 
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De familie Oom. Een familie van Commandeurs op de Groenlandse Walvisvaart 
 
Adraen Oom was van 1709-1735 commandeur van de walvisvaart bij verschillende 
reders. In totaal ving hij 99 walvissen in 27 reizen. Adraen kreeg 10 kinderen, waarvan 2 
zonen ook commandeur werden bij de walvisvaart. Ook zijn kleinzoon Adriaan  
(Adamszn) werd commandeur bij de walvisvaart. Er waren in totaal 8 leden van de 
familie Oom, waarvan de meesten in Nieuwpoort woonden, als Commandeur op de 
Walvisvaart werkzaam. 
 
Adreaen woonde eerst met zijn gezin in Langerak en vanaf 1716 in Nieuwpoort. Van 
1729-1732 was hij schepen van Nieuwpoort en van 1737-1738 burgemeester. 
 
In 1704 werd Jurriaan (Adraenszn) Oom geboren te Nieuwpoort.  Jurriaan werd de 
succesvolste Commandeur van de familie. Hij voer voor diverse rederijen uit Zaandam, 
in de periode 1735-1771. In 37 barre reizen ving hij in totaal 152 walvissen. 
 
In 1741 verkocht Neeltje Emlichen haar huis aan de Buitenhaven te Nieuwpoort aan de 
Commandeur Jurriaan Oom. Het huis aan de Buitenhaven 14 dateert van de eerste helft 
van de 16e eeuw. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Jurriaan de decoratieve sculpturen 
laten plaatsen op de geveluiteinden. 

 
Een walvis met 
daarnaast een baal 
gebonden spek en 
een vat met traan, 
als verwijzing naar 
zijn beroep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omstreeks 1790 hield de Groenlandse Walvisvaart op te bestaan. 
 
Petra Deelen 

De walvisvaart vanuit Nieuwpoort 
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Rondje Bleskensgraaf op Open Monumentendag, 9-9-2018 
 
Na bestudering van de folder van de gezamenlijke 
historische verenigingen uit de regio, van de 
activiteiten op OMD dit jaar, besluiten we naar 
Bleskensgraaf af te reizen. 
 
In het kader van het thema van dit jaar “Verhalen uit 
Europa”, bezoeken we hier verhalenverteller Janneke 
Tanja in de beeldentuin van Jaap Kroep, aan de 
Heulenslag 29. Dit blijkt een schitterende landelijke 
locatie te zijn. In de boomgaard, met o.a. kweeperen, 
wordt het verhaal van Pygmalion (en Aphrodite) uit de 
Griekse mythologie verteld.  
 

Dit verhaal wordt meeslepend verteld en iedereen 
hangt aan haar lippen tijdens het verhaal over de 
ongelukkige beeldhouwer Pygmalion, die verliefd 
wordt op zijn zelf gecreëerde beeld van een 
schitterende vrouw. Omdat deze “vrouw” geen enkele 
reactie geeft, wordt hij steeds ongelukkiger, totdat de 
goden zich er mee bemoeien en het verhaal uiteindelijk 
goed afloopt. Janneke vertelt dat “My fair lady” 
gebaseerd is op dit eeuwenoude verhaal; Een 
denkbeeld wat waarheid wordt. 
 

Hierna gaan we naar de druk bezochte boerenmarkt bij boerderij Gijbeland met 
museum “Het Voorhuis”. Hier is de tentoonstelling “Gouden herinneringen in 
Poëziealbum en Sieraad” te zien. Het oudste album komt uit 1905! Het Voorhuis ademt 
de historie van het boerenleven uit vervlogen tijden uit de regio. De boerderij stond 
oorspronkelijk langs de Graaf, maar toen 
deze tegen de grond moest voor 
nieuwbouw, werd het gebouw steentje 
voor steentje afgebroken en weer 
opgebouwd. Dit is zo’n 11 jaar geleden 
gerealiseerd op de huidige locatie. Mooi 
dat het op deze manier bewaard is 
gebleven voor het nageslacht. 
Op onze prangende vraag, waarom de 
bedstee tegenover de voordeur in de 
opkamer is gesitueerd, krijgen we een 
duidelijk antwoord. Deze “voordeur” 

Pygmalion uit de Griekse 
mythologie 

Verhalenverteller Janneke Tanja in 
de beeldentuin 
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Matzy van Harten 

werd alleen bij hoog water gebruikt en ging dus vrijwel nooit open. De “voordeur” op 
de lager gelegen verdieping werd echter ook vrijwel nooit gebruikt; alleen bij bruiloften 
en partijen. Iedereen kwam gewoon achterom, zoals we vaak nog steeds gewend zijn in 
de polder! 
 
Leuk om in de regio dit soort activiteiten en musea te bezoeken. Dus volgend jaar weer 
een ander rondje! 
 
Carin den Toom  
 
Party van de Prins: Prinsenconcert op 9 september 2018 
 

De laatste jaren verzorgt de Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie elk jaar een klassiek concert in Het Stadhuis van 
Nieuwpoort. Dit concert is voor iedereen gratis toegankelijk. 
Evenals vorig jaar was Camerata Capelle uitgenodigd om te 
komen spelen. 
 
Camerata Capelle is een ensemble samengesteld uit 
professionele en semiprofessionele musici. Het ensemble 
legt zich toe op het repertoire uit de barok en de klassieke 
periode. Bij de concerten in het kader van het 
Waterliniefestival treedt het op in de combinatie sopraan, 
hobo d’amore, fluit, fagot, strijkers en klavecimbel. 

 
Ditmaal werd een programma met werken van o.m. Händel, Bach en Vivaldi 
uitgevoerd, m.m.v. sopraan Christa Lips  en hoboïste Marjola Uitendaal. 
Christa Lips (sopraan) is actrice, zangeres en stemactrice en kreeg haar opleiding voor 
zang en viool aan het conservatorium in Hilversum. Marjola Uitendaal (hobo) studeerde 
aan het conservatorium van Utrecht en vervolgde haar opleiding aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam, het Koninklijk Conservatorium in Brussel en aan de 
Musikhochschule in Hannover. 
 
Op deze zondagmiddag kregen we 4 stukken te horen: 
1.Concert  voor klavecimbel in bes groot, opus 4 nr. 6 van Georg Friedrich Händel                                                                                                                                          
2. Concert voor piccolo, strijkers en continuo RV 344 - Antonio Vivaldi 
3. Cantate "La Rosa"  - Atillio Ariosti  
4. Concert voor hobo d’amore, strijkers en continuo BWV 1055 - Johan Sebastian Bach 
 
Daar zaten we dan op zondagmiddag om 16.00 uur in het Stadhuis van Nieuwpoort! Zo 
kort bij huis en zo’n mooi concert! Wat een voorrecht om gratis en voor niets hierbij te 
zijn. De zaal is niet groot en zat dus helemaal vol. Was je er niet bij, dan heb je wat 
gemist! Misschien volgend jaar? 
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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 Weesp. 
 
 
Oude Hollandse Waterlinie: Weesp 
 

 
Vanwege de strategische ligging aan de Vecht heeft Weesp een belangrijke rol gespeeld 
in de bescherming van Holland als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Dat 
Weesp een belangrijke vestingstad was, blijkt onder meer uit de vestinggracht, het Fort 
van Weesp en het Fort aan de Ossenmarkt. 
 

  
Weesp 1649 Blaeu 
 
De oudste omwalling van Weesp dateert van ca 1355. In de 15e eeuw vonden 
verbeteringen plaats. Tijdens de tachtigjarige oorlog 1568-1648 ontwikkelde Weesp zich 
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tot vesting. De fortificaties, wallen, grachten en bolwerken werden grotendeels in 1673 
aangelegd. De vesting werd echter nooit voltooid. Vier bastions die in het ontwerpplan 
zaten werden niet gebouwd, waarschijnlijk door geldgebrek. Twee singels markeren 
de plaats waar deze bastions zouden komen. De vesting Weesp diende als doel ter 
bescherming van de beide Vechtoevers. In 1673, na de Franse belegering onder 
Lodewijk XIV, werd Weesp met het torenfort aan de Ossenmarkt en in de omgeving 
liggende forten onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Later ook van de Stelling 
van Amsterdam. 
Samen met Naarden moest Weesp de stad Amsterdam beschermen. 
Weesp behoorde tot zowel de oude als de nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 
 
Twin City Stadswandelingen 15 en 16 september 2018 
 
Op zaterdag 15 september voer het voetveer “Af en Toe” tussen de Twin Cities 
Nieuwpoort en Schoonhoven. Aan beide zijden van de Lek was er dit weekend het 
één en ander te beleven. 

  

Een verslagje in het gastenboek van het Stadhuis 

Petra Deelen 
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Nazomeren in Schoonhoven 
 
Dit weekend ging ik naar het nazomerfestival in Schoonhoven. Met heel veel plezier 
woon ik nu een kleine twee jaar in Nieuwpoort. Met daar tegenover, aan de andere kant 
van de Lek, het voor mij bekende Schoonhoven, daar bracht ik mijn vroege jeugd door. 
Het was dus heel logisch dat ik op die prachtige middag ging genieten in Schoonhoven. 
Het leek me leuk naar het Arto Theater te gaan, dat kende ik nog niet.  

 
Wat was het weer leuk om langs 
de Haven te lopen, waar ik de 
laatste tijd veel kom, maar waar 
ik ook al bijna 60 jaar geleden 
liep. Er liepen heel wat mensen 
geheel ontspannen te wandelen, 
de terrasjes begonnen zich al te 
vullen, het carillon van het 
Stadhuis liet zich horen, de zon 
scheen heerlijk, en ik liep met 
mijn geliefde over de Haven 
richting Korte Dijk en het Arto 
Theater, want daar zou om 15.00 
uur een activiteit beginnen.  

 
Uit de verte zag je in het charmante straatje, een zijstraat van de Korte Dijk, waar de 
ingang van het Arto Theater moest zijn. Een groep heren en een dame. Allen heel hip en 
ook een beetje chique gekleed. Het waren ongetwijfeld de muzikanten die zouden 
optreden, maar het zouden ook onderwijsmensen, of advocaten geweest kunnen zijn en 
misschien waren ze dat ook wel. Bij muziek maken is echter alleen van belang of je 
talent hebt en gevoel kunt overbrengen.  
 
En dat kon de Red Salmon Blues Band 
in dat fantastische, kleine en gezellige 
Arto Theater. Een uur lang hebben 
geliefde en ik genoten van die 
inspirerende bluesmuziek. Voor ons 
was het een geweldige happening. 
Dus ga vooral naar het Arto Theater 
als daar iets interessants is. Ga 
regelmatig naar onze buren in 
Schoonhoven want dat is tenslotte 
onze twin-city. Schoonhoven en 
Nieuwpoort zijn een uniek paar. 

 
De Red Salmon Blues Band in het Arto Theater 

Cees van der Zwart 
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HSV de Karper, de club met het mooiste viswater 
 
In deze uitgave van By Clockgeluy, met het thema visvangst, mag uiteraard de 
sportvisserij niet ontbreken. En dan met name de verhalen van de 
Hengelsportvereniging De Karper Nieuwpoort/Langerak en de hengelsportvereniging 
Groot-Ammers en omstreken. 
Wat De Karper betreft praten we met Bas den Hartog en Cees de Bondt. De eerste is al 
vanaf de oprichting in 1956 lid. Hij was 48 jaar lang bestuurslid en ging zich, na het 
volgen van de benodigde cursussen, toeleggen op het visstand beheer en het 
waterbeheer van en voor De Karper. 
De Bondt meldde zich enige jaren na de oprichting aan. Hij was, alles bij elkaar, ruim 45 
jaar bestuurslid en door de jaren heen het adres waar sportvissers van buitenaf een 
dagkaart konden halen. Verder was en is hij altijd in de weer om het viswater schoon en 
bevisbaar te houden.  
Beiden mogen zich, samen met oud-voorzitter Rien van den Berg, erelid van de 
vereniging noemen. Alle twee kregen ze voor dit vrijwilligerswerk een Koninklijke 
onderscheiding  
 
Uit het verhaal van het tweetal wordt duidelijk dat op 14 juni 1956 een aantal 
Nieuwpoortse mannen zich verzamelden in de horloge- en klokkenwinkel van Jan de 
Jong aan de Binnenhaven. Met één duidelijk doel voor ogen, een hengelsportvereniging 
oprichten. De groep bestond uit Bas Vermeulen, Teus Huyzer, Gijs Buijs, Rudolf Koch, 

Manus Rozendaal, Hannes Terlouw en Jan de 
Jong zelf.  
Al snel kwam het tot een 
oprichtingsvergadering en werden alle andere 
formaliteiten verricht. De Poort had een 
visvereniging. 
Bas den Hartog: “Ik was 14 jaar. Vandaar dat 
ik, en met mij een aantal leeftijdgenoten, als 
jeugdlid mocht toetreden. De eerste voorzitter 
was Piet Sprong. Leden van het eerste uur die 
nu nog in leven zijn en tijdens de viering van 
het 60-jarig bestaan werden gehuldigd zijn 
Teun Ouwerkerk, Klaas Renes, Peter 
Kersbergen en Job van Vliet. 
 

Overigens ontstond er nog wel een wat vreemde situatie. Het viswater, de Westgracht, 
viel onder de toen nog zelfstandige gemeente Nieuwpoort. Daarom konden enkel 
inwoners van Nieuwpoort lid worden. Je begrijpt dat de sportvissers uit Langerak 
woest waren dat ze niet in de gracht konden gaan vissen.  

Jan Karsch vangt in 1966 een snoek van 1 
meter en 9 centimeter. De dan nog 
piepjonge Teun Ouwerkerk wil ook wel op 
de foto. 

 

Î Lees het vervolg van dit verhaal over HSV de Karper op de website van de 
HistorischeKring; www.historischekringnieuwpoort.nl 
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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 het kader van de visserij, gaat het dit keer over “peuren”. Dit is één van de oudste 
vormen van vissen op paling. 

Volgens Wikipedia: Bij het peuren wordt de paling niet gevangen door middel van 
een vishaak, maar met een peur. Dit is een hoeveelheid wormen, meestal zo'n 30 stuks, 
aaneengeregen met garen tot een grote ring. De peur wordt daarbij met een draad 
bijeengebonden. Boven in de peur wordt aan de peurlijn een kegelvormig stuk lood 
(tussen de 20 tot 125 gram) geplaatst. Door de peur met de peurstok vlak boven de 
bodem op en neer te bewegen waaiert deze als een kwast uit, waarbij de geur van de 
wormen wordt verspreid. Dit geurspoor trekt de paling aan. Vaak gebeurt het peuren 's 
nachts, de visser houdt dan een lichtbron boven de peur. Het licht trekt de paling aan 
waardoor de paling heel makkelijk te vangen is. 

 
 
 
 

 
 

 
Het icoon van de Nederlandse wateren is de paling of aal. Even Hollands als klompen, 
tulpen en kaas. Het lijkt onvoorstelbaar dat de paling uit ons land verdwijnt. Grote kans, 

H 

Afb. links: De Leidsche peurder, 
houtgravure uit 1841. 

Afb. rechts: Een peur. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vishaak
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want het dier is ernstig bedreigd. In vijftig jaar tijd is de palingstand in ons land met 
meer dan 90 procent teruggelopen. 

De aal is ziek, vervuild, dramatisch in aantal afgenomen en staat als ernstig bedreigd op 
de Rode lijst van de World Conservation Union IUCN. Met ingang van 2007 is een 
Europese verordening van kracht die de lidstaten verplicht tot het nemen van drastische 
maatregelen voor het herstel van de aalstand in Europa.  
 
De precieze oorzaak van de snelle achteruitgang van de aalstand is niet bekend. 
Migratiebelemmeringen, habitatverlies, visvermalende gemalen, waterkrachtcentrales 
en visserij hebben op de huidige lage aalstand een verwoestend effect. Parasieten, 
ziekten, water- en bodemvervuiling met o.a. dioxines en PCB’s lijken de genadeslag te 
geven.  

Maatregelen voor het herstel van de aalstand laten vanuit de Tweede Kamer een aantal 
jaren op zich wachten.  

In verband met dioxines en 
andere gifstoffen in paling 
wordt het vanaf 1 april 2011 
voor iedereen (dus ook voor 
beroepsvissers) wettelijk 
verboden om op een aantal 
binnenwateren op aal te 
vissen met aaldogger, 
aalfuik, aalhoekwant, 
aalkistje, aalzegen, ankerkuil, 
electro-visapparaat, de peur, 
visfuik en de kreeftenkorf.  

Sportvissers moeten op grond van de vergunningsvoorwaarden tegenwoordig de 
paling direct terugzetten. Voor beroepsvissers geldt een minimummaat van 28 cm. 

Om volwassen paling de kans te geven naar zee te trekken om zich voort te planten, 
geldt er van 1 september tot en met 30 november een wettelijke gesloten tijd voor het 
gebruik van diverse aalvistuigen. 

De intrek van glasaal bedraagt heden ten dage slechts enkele procenten van de intrek in 
de periode 1960-1980. De aal bevindt zich dus nog steeds in bijzonder zwaar weer. Op 
basis van de huidige kennis en beschikbare data is de verwachting dat er op zijn minst 
tientallen jaren nodig zijn om dit te herstellen. 
 
Het vroegere romantische beeld van het peuren, wordt wreed 
verstoord door de bedreiging van deze vissoort. Het stropen 
moet mijns inziens dan ook fors worden beboet, zoals 
Sportvisserij Nederland ook schrijft op hun website. 

 
Carin den Toom 
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Wat een prachtig gebouw is de Sint-Janskerk in Gouda 
 
Op vrijdagmiddag 21 september verzamelden zich 20 enthousiaste deelnemers op Het 
Hoofd in Nieuwpoort voor de Gouda excursie. Met enkele auto’s reden we naar de 
parkeerplaats Klein Amerika in Gouda en liepen het laatste stukje door de mooie 
binnenstad naar de Sint-Janskerk. Daar wachtten onze twee gidsen, Jan van der Zwart 
en Maurits Tompot ons op in de imponerende kerkruimte.  
 

 
De lengte van 123m kerkgebouw, de tientallen 
zeer grote en felgekleurde ramen, het prachtige 
licht dat daardoor naar binnen viel en de 
geheimzinnige sfeer in zo’n grote kerk, maakten 
veel indruk op ons.  
 
Aan de hand van de grote maquette kon Maurits ons al veel uitleggen en daarna gingen 
we op pad. Aan de andere zijde van de kerkruimte, in het koor, gingen we zitten bij het 
grote koororgel, waar Jan een mooi romantisch Frans orgelwerk liet horen. Hij kreeg 
veel aandacht bij de uitgebreide uitleg over de techniek en de klankmogelijkheden van 
het orgel. Er werden heel veel vragen gesteld en hij kon alles op aanschouwelijke wijze 
beantwoorden. Veel korte improvisaties ondersteunden zijn verhaal. 
 
In het koor begon de uitleg over de beroemde gebrandschilderde ramen van Crabeth, de 
zogenaamde “Goudse glazen”. Maurits nam ons mee in het verhaal dat de glazen ons 
vertelden en over de boodschap die Crabeth ons via deze glazen vertelde. Maurits 
lichtte de inhoud van een paar van de 72 ramen toe. Er valt heel veel over deze ramen te 
vertellen en dat deed Maurits goed. Wat wij ons niet hadden gerealiseerd, was dat de 
glazen met elkaar een ‘bijbels stripverhaal’ vertelden. In veel Rooms Katholieke kerken 

Maquette van de Sint-Janskerk 

Goudse glazen van Crabeth 
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hangt in het koor, boven het altaar, een groot drieluik met voorstellingen. Dat was hier 
niet nodig, drie ramen in het koor namen die functie over.   
 
De tocht voerde verder langs het oude kabinetorgel. Jan gaf uitleg en een korte 
demonstatie bespelingen. We konden genieten van de heel bijzondere “oude” klanken.  
 

Op weg naar het hoofdorgel, kwamen we 
langs een schilderij van het oude interieur 
van de kerk. Het was een kopie van het 
origineel, maar wel een heel goede kopie. 
We zagen daar onder andere hoe een 
helpersknecht een graf delft, midden in de 
kerk. Zand en botten liggen er naast. Men 
moest zelfs oppassen dat de altijd 
aanwezige honden in de kerk er niet met 
de botten vandoor gingen. Anders dan 
nu, stonden de kerkdeuren altijd gewoon 
open, de kerk was een openbare plek. 
Honden, die waarschijnlijk afkwamen op 
de “lucht” van de begraven lijken, werden 

zo veel mogelijk geweerd door bewakers met een knuppel, de zogenaamde 
“hondenslagers”. Op het eerder genoemde schilderij is ook het prachtige transeptorgel 
te zien. Dit orgel is helaas verloren gegaan. Jan van der Zwart heeft de lege orgelkast 
wel teruggevonden in een oude kerk. Het treurige was dat het een bergplaats was 
geworden voor kunstkerstbomen. Wel wat anders….  
 
De afsluiting van deze excursie was een 
bezoek aan het waardevolle Moreau 
hoofdorgel uit 1736. Jan gaf diverse korte 
improvisaties om dit fraaie instrument te 
demonstreren. Voor velen was dit 
waarschijnlijk de eerste keer om zo’n 
immens orgel van dichtbij te zien en op 
de geheimzinnige orgelverdieping te 
lopen. Het orgel oogt ontzettend groot 
van dichtbij en het klinkt ook heel anders 
dan wanneer je beneden zit. Een 
bijzondere ervaring. En het is prachtig 
gemaakt qua meubelmakers werk.   
We konden weer een blik werpen in een 
heel mooi en bijzonder gebouw, de Sint-Janskerk in Gouda. De Historische Kring 
Nieuwpoort wil graag veel meer van de ons omringende prachtige cultuur aan de 
HKN-leden en belangstellenden laten zien. 

Het oude interieur van de kerk 

Moreau orgel uit 1736 

Cees van der Zwart 
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Bijeenkomst vrijwilligers op 6 oktober 2018 
 
Op 6 oktober 2018 kwam er een grote groep vrijwilligers naar Goudriaan. We mochten 
gebruikmaken van de prachtige RUIMTE van Rijkus Krabbedam. Hiervoor heeft hij 
inmiddels een presentje mogen ontvangen. 
 
Het was een prachtige, maar ook een warme dag. De opkomst was goed en de sfeer was 
ontspannen. 
 
De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over het nieuwe 
beleidsplan van het bestuur.  Hiervoor had Bart Toonen een presentatie voorbereid. De 
rode draad van deze presentatie ging voornamelijk over de toekomst. Hoe zorgen we 
dat de vereniging voort blijft bestaan. Het is daarom belangrijk om keuzes te maken in 
de koers van de HKN. Met name het aansluiten bij de Oude Hollandse Waterlinie is 
daarin een belangrijk voorstel. Hiervoor zijn al veel initiatieven gaande. Aanvragen voor 
fondsen en sponsoring zijn in volle gang gezet.  
 

Tevens werd er stilgestaan bij de 
plannen van de gemeente m.b.t. de 
verbouwing. Er waren hiervoor op 
dat moment nog weinig duidelijke en 
concrete plannen.  
 
Carin en Rianne hadden de lunch 
verzorgd. Waarvoor onze grote dank. 
Deze werd met smaak genuttigd. Er 
werd gezellig gepraat. Het was 
prettig om te zien dat de banden weer 
werden aangehaald, maar ook 
nieuwe contacten kwamen tot stand. 
Een groep om trots op te zijn. 

 
Na de lunch ging men in groepjes aan de gang om te praten over verschillende thema’s. 
Voornamelijk om te kijken wat we verder kunnen ontwikkelen. Marketing, ICT, 
werving vrijwilligers, etc. Dit leverde mooie ideeën en plannen op.  
 
Deze ideeën en aanvullingen zijn in het beleidsplan toegevoegd.  
 
Het bestuur kijkt terug op een waardevolle en gezellige dag. Iedereen bedankt voor zijn 
enthousiaste inzet. 
 
Bart Toonen, voorzitter 
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 Vrijwilligersavond 9 november 2018 
 
De vrijwilligersavond kreeg een creatieve invulling onder leiding van Ilona Visser van 
Gallerij H48. We gingen aan de slag met naald en draad (al een hele onderneming voor 
menigeen om de draad in de naald te krijgen), een foto en tule. Vooral de borrelnoot als 
kokosnoot was een leuke vinding! De resultaten waren zeer de moeite waard en het was 
een gezellige avond. Ilona hartelijk dank voor je begeleiding! 
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 Speksnijder 
 
Over het ontstaan van de naam Speksnijder zijn de meningen nogal verdeeld. Er is een 
wijd verspreide anekdote dat deze naam verbonden is met de walvisvaart. Dit wordt 
o.a. vermeld in het beroemde 19e eeuwse boek "Moby Dick". 

De visserij en de (zee)vaart is in onze streek vroeger al heel belangrijk geweest. Tussen 
1630 en 1750 blijken veel inwoners van o.a. Ammerstol, Lekkerkerk, Nieuwpoort, 
Krimpen aan de Lek, Schoonhoven en Bergambacht naar zee te zijn gegaan. Zo voer 
men ook regelmatig uit naar Groenland om op walvissen te jagen. Aan boord van deze 
zeilschepen waren o.a. harpoeniers, stierders, een chirurgijn, een bootsman, een 
timmerman, een kok, lijnschieters en een speksnijder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men zou verwachten dat de speksnijder de man was die de repen spek van de gevangen 
walvissen sneed. Dit spek werd later gekookt in een traankokerij. Dit is echter niet zo, de 
speksnijder was de hoofdharpoenier. (bron: Meertens instituut) 

In die dagen beperkte het gezag van de kapitein zich tot de besturing en het algemeen 
beheer van het schip, De speksnijder of hoofdharpoenier had de zeggenschap over de 
walvisjacht, en alles wat daarmee samenhangt.  

Volgens zeggen is de naam speksnijder hierdoor later een familienaam geworden. In 
onze streek komt hij dan ook heel veel voor. Het leuke is dat veel van deze mensen nog 
steeds iets van doen hebben met schepen, scheepsbouw, water of vissen. 

Anderen echter, verwijzen het bovenstaande weer naar het land der fabeltjes. Volgens 
hen werden er al Speksnijders in o.a. doop- en gemeenteregisters ingeschreven, lang 

Het flensen ofwel afspekken van een walvis, detail uit de 
Walvischvangst van H. Kobell, 1778. 

Afb. uit Moby Dick, van 
Herman Melville uit 1851. 
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voordat de Hollanders er voor het eerst met walvisschepen op uittrokken. Volgens hen 
zijn de Speksnijders altijd kleine boeren en landbezitters rond Groot-Ammers geweest. 
De naam Speksnijder is waarschijnlijk ontstaan doordat een van onze voorouders zich 
onderscheidde in het slachten van varkens of iets dergelijks. 

Gevonden naamsvermeldingen: 
Bastiaen Bastiaenz Specksnijder, geb. Ammers-Gravenland, stemgerechtigd Groot-
Ammers 1660, ort. Nieuwpoort 1643 < Bastiaen Adriaenz, won. Groot-Ammers, 
belijdenis 1643 (& Magdaleentje NN)(<) Jan Gijsbertsz speksnijder, jm. Van Groot-
Ammers, huw. Goudriaan 1674<Gijbert Adriaenz, won Groot-Ammers, beleend met 
land van zijn broer Bastiaen.  (bron: Slootweg-1997,p48,89) 

Mocht één van u daadwerkelijk weten waar de naam Speksnijder vandaan komt, dan 
horen we dit graag! 

Redactie BC 

 
 
H 
 

 

Wie: Jan van den Berg                            

 

Jan is via zijn buurman, Hans Keukelaar, zo’n 9 
jaar geleden bij de HKN terecht gekomen, ze 
waren toen al jaren lid.  Sinds hij met pensioen 
is, helpt hij de technische commissie op 
maandagmiddag met allerhande klussen aan de 
collectie en in het depot. Het werk bestaat o.a. uit 
sorteren en uitzoeken, sjouwen, regelmatig 
behandelen tegen houtworm en het weer 
opbergen van gebruikte voorwerpen in b.v. een 
tentoonstelling. Sinds ze een laptop tot hun 
beschikking hebben, waar nummer, beschrijving 
en afbeelding van de voorwerpen instaan, 
inclusief standplaats in het depot, is het 
opbergen en opzoeken van de voorwerpen een 
fluitje van een cent en erg overzichtelijk geworden. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwistdiw5cLKAhXGfhoKHSyQDHUQjRwIBw&url=http://www.schrijvenomtebeklijven.nl/category/tekstschrijver-3/&bvm=bv.112454388,d.ZWU&psig=AFQjCNHEm_HsTeiq5kkCD7m6ZUPl_P0y_A&ust=1453736681284110
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H 
 

 

 

 

Alleen bij harde wind en als het ijskoud is, “spijbelen” de heren van de maandaggroep, 
Teus Verveer, Adri Ooms, Huib van der Graaf en Jan, weleens.  Het is eigenlijk altijd 
gezellig, ook al is het vaak zwaar werk en ondanks dat ze door het overlijden van 
Rozien Rozendaal de koffie bij haar erg missen. 

Toen de zolder van het Stadhuis een aantal jaren geleden helemaal leeg moest, vanwege 
de behandeling van het dak met gas tegen houtworm, was dit een monsterklus, omdat 
alles twee keer verplaatst moest worden. Met de verbouwing van het Stadhuis en 
museum in het vooruitzicht is dit mogelijk ook weer aan de orde. Deze veranderingen 
binnen de HKN vindt Jan wel spannend, maar wacht hij rustig af. 

Naast zijn hobby bij de HKN, tafeltennist Jan ook nog regelmatig. Ook hier is hij altijd 
voor allerhande hand- en spandiensten inzetbaar. 

Voordat Jan (meer) tijd kreeg voor zijn hobby’s, werkte hij voor verschillende 
werkgevers. Als leerschool werkte hij bij constructiebedrijf Kloos in Kinderdijk, daarna 
ging hij in militaire dienst. Vervolgens werkte hij bij Renes in Nieuwpoort. Hier 
repareerde hij auto elektronica en andere onderdelen. Toen hij hier op een gegeven 
moment een beetje op uitgekeken was, ging hij de uitdaging aan bij een klein Chemie 
bedrijf in Amsterdam, Langerak en later in Geertruidenberg. Hier mengde hij een 
chemische samenstelling die werd gebruikt op b.v. olieplatforms om water uit olie te 
halen. Hier zat hij veel voor in het buitenland. 

Jan woont zijn hele leven al in Nieuwpoort, vroeger bij het Schoonhovens veer. Hij heeft 
samen met Corrie 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Normaal blijven ze met vakanties liefst 
binnen Europa, maar omdat een kleindochter stage loopt op Curaçao, gaan ze voor deze 
gelegenheid een verre reis maken in april.  

Zo te beluisteren is Jan op zijn 74e nog een bezig baasje en geniet hij volop van de 
alledaagse bezigheden rondom huis. Bovendien is hij een fijne en waardevolle 
vrijwilliger voor de HKN!  Jan draagt het stokje over aan Huib van der Graaf 

Carin den Toom 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwistdiw5cLKAhXGfhoKHSyQDHUQjRwIBw&url=http://www.schrijvenomtebeklijven.nl/category/tekstschrijver-3/&bvm=bv.112454388,d.ZWU&psig=AFQjCNHEm_HsTeiq5kkCD7m6ZUPl_P0y_A&ust=1453736681284110
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Wat: Expositie Sieraden; makers en dragers     
Waar: Afrika Museum, Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal, 
www.afrikamuseum.nl 
Iedere zondag is er om 13 en om 14.30 uur een rondleiding en 
is de sieradenwerkplaats geopend van 12 tot 16.00 uur. 

Wanneer: Expositie loopt t/m 2 juni 2019 
Wat is er te zien: Oude en hedendaagse sieraden van over de hele wereld. 

H 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

Mijn opleiding aan de Vakschool in Schoonhoven zal zeker de basis hebben gevormd van mijn 
interesse in sieraden en het maken ervan. Uit ervaring weet ik hoe lastig het is om een mooi en 
draagbaar sieraad van zilver of goud te vervaardigen, maar minder kostbare sieraden van 
alternatieve materialen vind ik zeker zo mooi. En het verhaal achter het sieraad is vaak nog 
mooier! 

Een aantal jaren geleden bezocht 
ik in Figueres in Spanje het “Dali 
Theatre Museum”. Bij het werk 
van Dali denk je waarschijnlijk in 
eerste instantie aan zijn 
absurdistische schilderijen. Maar 
in dit museum is ook een zeer 
mooie collectie van zijn sieraden 
en siervoorwerpen te bezichtigen.  

 
In een apart toegankelijk deel van het museum is 
in beeld gebracht waar zijn inspiratie vandaan 
kwam, worden de schetsen en ontwerpen getoond 
en kun je vervolgens de uitvoering in vaak zeer 
overdadige materialen, zoals zilver, goud, 
gekleurde edelstenen en vergulde en zilveren 
objecten bewonderen. Het is allemaal heel erg 
over de top, net als zijn overige kunstuitingen. 
Maar zó prachtig gemaakt! 

De volharding der herinnering, 1931 Salvador Dali 
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Nijmegen zwaar getroffen werd door een bombardement van de geallieerden in de Tweede 

Wereldoorlog.                                                   Carin den Toom 

 

 In het deel van het museum waar de vaste 
tentoonstelling van Afrikaanse sieraden staat, wordt 
duidelijk dat de vele versieringen van het lichaam een 
belangrijke rol spelen in het (vroegere) dagelijks leven in 

Afrika. Sieraden zijn vaak een statussymbool of geven aan in welke levensfase men zich bevindt. 
Amuletten worden vervaardigd om geluk te brengen bij uiteenlopende gebeurtenissen, zoals 
bijvoorbeeld een geboorte.  

Tijdens ons bezoek was een deel van het museum gesloten, vanwege een verbouwing. Ook is 
het buitenmuseum in de winter niet ingericht. Dus mijn advies is om een bezoek aan dit 
museum te plannen na telefonisch contact en combineer het met wandelen in de omliggende 
prachtige natuur en een bezoek aan Nijmegen. Het was 22-2-2019 overigens 75 jaar geleden dat  

Ontwerpschets van Dali 

Halssieraad van 
Sanaa Gateja uit 

Uganda van kralen 
van oude 

tijdschriften, 2005 

Ontwerp uitgevoerd als tafelstuk 

Voorbeeld van combinatie van 
eeuwenoude technieken met hedendaagse 

materialen. Armband “Two cars”, 
Robert Baines, zilver, verf, 

poedercoating, plastic giraffen, 
speelgoedauto’s, filigrain, galvaniseren, 

2012 

De huidige expositie in het Afrika Museum is minder 
overdadig, maar zeker ook de moeite waard én dichter 
bij huis. Wat bijzonder is aan deze expositie, is dat de 
geschiedenis van het sieraad en de huidige ontwerpen 
door elkaar getoond worden van over de hele wereld. 
Er is een indeling naar materiaal en dit varieert van 
zaden en pitten, via veren, mensenhaar, schelpen en 
stenen, tot edelstenen en edele metalen. Er worden 
diverse technieken getoond en uitgelegd en de makers 
komen ook aan bod. 
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Î Lees het vervolg van dit verhaal over HSV Groot-Ammers op de website van de 
HistorischeKring; www.historischekringnieuwpoort.nl 

HSV Groot-Ammers geeft voorlichting aan jonge sportvissers 
 

Hengelsportvereniging Groot-Ammers is met 500 leden, wat aantal betreft, te 
vergelijken met De Karper. Maar wat het daadwerkelijk beoefenen van de vissport 
betreft, toch heel anders. Terwijl bij de Karper het overgrote deel bestaat uit trouwe 
donateurs die de club willen steunen, zijn die 500 van Ammers echte hengelaars.  
“Maar”, zegt voorzitter Wout Sterk, “ook wij hebben twee soorten leden. Slechts een 
klein aantal neemt deel aan het vissen van wedstrijden binnen clubverband. Wat dat 
betreft dus hetzelfde als in de Poort. Maar de anderen zijn echte sportvissers. Ze komen 
van heinde en verre. Ze zijn bij ons lid geworden om in heel Nederland te mogen vissen. 
Wij zijn, in tegenstelling tot De Karper, vanaf de oprichting aangesloten bij de Federatie 
Zuid-West Nederland. Een van de vier afdelingen van Sportvisserij Nederland. Dus 
onze leden kunnen beschikken over de landelijke vispas. Vergelijkbaar met wat 
voorheen de zogenaamde ‘grote vergunning’ werd genoemd.  
Overigens hebben we de laatste jaren steeds meer buitenlandse leden in kunnen 
schrijven. Veel Belgen en Duitsers. Maar ook andere nationaliteiten. 
Er is binnen de hengelsport de laatste jaren veel veranderd. Waar mag je nou wel vissen 
of waar heb je een extra vergunning nodig. Het is er allemaal niet eenvoudiger op 
geworden. Wij geven onze leden zoveel mogelijk voorlichting. Maar het blijft soms 
ingewikkeld. Met name de handhavers zelf weten niet altijd hoe het zit. Ik ga er echter 
van uit dat het in de toekomst nog verder gestroomlijnd wordt.  
Maar goed, als ik ergens wil vissen en ik weet niet zeker of ik daar als lid van Ammers 
mijn gang kan gaan, dan raadpleeg ik op mijn telefoon even de visplanner, de app van 
Sportvisserij Nederland. Krijg ik meteen antwoord. Als het water in donkerblauw 
verschijnt, mag ik er vissen. Verschijnt het in lichtblauw dan is het verboden viswater. 
En staat het in roodbruin dan mogen daar alleen de leden van de betreffende 
hengelsportvereniging vissen.    

  
 
 
 

Mannen van HSV Groot-Ammers geven 
voorlichting in de klas 

Jeugd na de theorieles klaar voor het echte werk. 
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“Blaken en branden is het sieraad van de oorlog” 
(lijfspreuk van de vermaarde krijgsheer Maarten van Rossum, die leefde van ca. 1490-1557) 
 
Op 15 november gaf historicus Sander Wassing ons een kijkje in het leven van Maarten 
van Rossum, zijn plundertochten en de gevolgen hiervan voor de bevolking in deze 
regio tegen de achtergrond van de politieke verhoudingen in die tijd. 

 
Zoals de lijfspreuk al doet vermoeden ging het 
er indertijd niet echt zachtzinnig aan toe. 
1/3 van de Jonge edelen  maakten zich voordat 
ze 25 jaar waren schuldig aan een 
geweldsdelict. Er bestond zelfs een handboek 
voor jonge edelen, waarin het “recht” van 
geweld, het dragen van wapens, het vechten in 
harnas en het gebruiken van een lans 
beschreven wordt. 
Ook belangrijk was de kennis van de 
familiegeschiedenis; ofwel de edele wortels en 
de daden der voorouders, die zij minstens 
moesten evenaren of liever nog overtreffen. 
Hierbij was ook je plaats in het gezin 
belangrijk. Als 1e zoon kreeg je het 
leeuwendeel van de bezittingen en als 2e zoon 
werd je over het alg. geestelijke, moest je een 
goede partij huwen of je verdienstelijk maken 
in het leger. 
 

Zo ook, Maarten, hij groeide op als 2e zoon in de Bommelerwaard en trad toe tot het 
leger van de Hertog van Gelre. 
Er bestond in die tijd een vete tussen de hertog van Gelre en Karel V (1500-1558), die 
samen met de hertogen van Bourgondië, naast Brabant, Holland en Zeeland alle andere 
Nederlandse provincies/hertogdommen aan zijn gezag wilde onderwerpen. De gewone 
man kreeg hiervoor door berovingen, plundering en brandschatting de rekening 
gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. 
 
Volgens de bronnen van het Hof van Holland bestaat Nieuwpoort omstreeks 1504 uit 
aarden wallen, een gracht, twee poorten en telt het samen met Langerak 120 huizen. De 
grootste bedreiging vormt de opgeslagen munitie. In mei 1514 breekt er dan ook brand 
uit en wordt ¾ deel van de houten huizen verwoest. 
Rond die tijd komt ook Maarten van Rossum voor het eerst in de bronnen voor en wel 
op 29-8-1516 als hij als gewapende ruiter met 400 man voor de poorten van Nieuwpoort 
staat. De stadswachten worden omgekocht en er volgt een bezetting van twee weken. 
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Stadhouder Hendrik van Nassau grijpt in en er worden 17 mannen krijgsgevangen 
genomen, waarvan er 10 in Nieuwpoort opgehangen worden. 

 
De andere 7 worden afgevoerd naar Den Haag, waar zij zonder 
proces onthoofd worden. Omdat de Hertog van Gelre ontkent 
opdracht gegeven te hebben voor de inname, worden zij nl. 
gezien als struikrovers. Maarten van Rossum weet te ontkomen, 
maar moet tot zijn grote schande/vernedering zijn zwaard en 
harnas achterlaten. 20 jaar later, zal hij hiervoor de onkosten 
indienen bij de hertog van Gelre! 
 
In 1517 komen de Geldersen o.l.v. Grote Pier op hun tocht naar 
het Zuiden vanuit Friesland, via Medemblik, Culemborg en 
Asperen met 150 man weer terug naar Nieuwpoort. Na 
brandstichting blijven er nog 6 huizen over. 
Of dit allemaal nog niet genoeg is breekt door het contact met de 
soldaten de pest uit en in 1519 is nog maar de helft van de 
bevolking over. 
 

In 1523 worden Leiden en den Haag belegerd door de Gelderse troepen. Van daaruit 
trekken ze opnieuw de Alblasserwaard in tot aan de Kanselpoort in Gorinchem, van 
Rossum is hierbij niet aanwezig. 
 
In de navolgende jaren wordt Nieuwpoort nog verschillende malen aangevallen, maar 
het is niet bekend of van Rossum hierbij aanwezig was. Inmiddels is hij dan 
opgeklommen van een gewapende ruiter met 200 man onder zich tot veldmaarschalk in 
het leger van de hertog van Gelre. In die hoedanigheid verzamelt hij in 1542 ruim 15.000 
man om Brabant binnen te vallen. 
Het platteland wordt hierbij voor een groot gedeelte platgebrand. Het lukt echter niet 
om de steden Antwerpen en Leuven in te nemen. 
Als Karel V uiteindelijk het hertogdom Gelre verovert, vraagt hij Maarten van Rossum 
in 1550 om bij hem (zijn oorspronkelijke vijand)  in dienst te treden en tegen Frankrijk 
ten strijde te trekken. Ook hier verwerft hij weer een angstaanjagende reputatie als gesel 
van de boerenbevolking tot hij in 1557 overlijdt aan de pest. 
 
Dat Maarten door al zijn plunderingen niet onbemiddeld is gebleven bewijzen een 
aantal gebouwen, die tegenwoordig nog te bewonderen zijn: Het Maarten van 
Rossumhuis in Zaltbommel, Kasteel de Cannenburgh en het Duivelshuis in Arnhem. 
Tijdens de boeiende lezing werden bovendien prenten, houtsneden en  een aantal 
schilderijen, o.a. van Jeroen Bosch en de belegering van Antwerpen getoond, waarin 
overduidelijk de tijdsgeest en gevolgen van het gebruikte geweld zichtbaar waren. 
 
Sylvia Buijt 

Kaart Nieuwpoort met  
galg ca. 1560  “Jacob  
van Deventer” 
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In memoriam Jos Hummelink 
 
Begin oktober bereikte mij het bericht dat ons oud bestuurslid Jos Hummelink was overleden. 

Jos heeft vele jaren samen met Iny in de Waterschuur gewoond. 
Getooid met zijn onafscheidelijke alpinopet behoorde hij tot een 
bekende Nieuwpoorter. Hij was een begenadigd  amateurkunstenaar. 
Een door hem gemaakt schilderij van het oude haventje en een portret 
van Willem Sterrenburg zijn door hem aan onze vereniging 
geschonken. Zij behoren tot een kostbare nagedachtenis aan hem.  
 
Moest er gerestaureerd  worden dan deden wij nooit tevergeefs een 
beroep op hem. Vakbekwaam bezig met pen en penseel heeft hij zo het 
oude familiewapen van Liesveld weer op de leeuw in de hal van het 
Stadhuis aangebracht. Waren er oorkondes nodig dan was Jos bereid 
deze tot ware kunststukjes van kalligrafie uit te voeren  

 
Samen met Fré Heerens organiseerde hij de excursies en lezingen voor onze vereniging. Iedere 
donderdagmorgen konden wij genieten van zijn smeuïge verhalen.  
Hij vertegenwoordigde onze vereniging ook in de monumentencommissie van de gemeente. 
Voor hem was het belangrijk dat binnen de vesting er op de juiste wijze met kleuren op de 
gevels werd om gegaan. 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.  
 
In 2018 moesten we ook afscheid nemen van Jacky Renes. Zij volgde in de begin jaren van de 
Historische Kring Gerda van Geenhuizen op als secretaresse. Een taak die Jacky vele jaren 
nauwgezet heeft uitgevoerd. Ook aan haar nabestaanden onze deelname met dit verlies. Ook 
was er een afscheid van twee van onze geliefde suppoosten uit de begin periode van ons 
museum Rie Bos en Sineke Suur. Nooit om een praatje verlegen, altijd opgewekt, ontvingen zij 
de bezoekers aan ons museum. Familie van de overledenen, onze deelname gaat naar jullie uit 
bij dit verlies.   
 
 
Clubkascampagne  
 
Als u lid bent van de Rabobank, kunt u ook dit jaar weer een stem 
uitbrengen op uw favoriete clubs in de regio. Wij willen u vragen 
hierbij dit jaar ook weer aan de Historische Kring Nieuwpoort te 
denken. 
 
De opbrengst zal dit jaar besteed worden aan de 
educatie van kinderen om ons erfgoed aan hen over te brengen, 
onder andere met de tentoonstelling "Visserij en Walvisvaart". 
Ook wordt er dit jaar weer een Waterliniedag georganiseerd.  
 
 
U ontvangt een brief van de Rabobank en kunt stemmen van 19 maart t/m 2 april 2019.  

Hans Keukelaar 
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De Nieuwpoortse visserstrui 
 
De Schapekop gaat dit jaar haar 35 jarig jubileum vieren. De roots van De Schapekop 
liggen in Nieuwpoort en 32 jaar hebben we met veel plezier de winkel in Nieuwpoort 
gehad. 

Daaraan denkend, en ook aan de historie van Nieuwpoort, gingen we oude foto’s 
bekijken. Ik zelf heet, zoals velen van jullie weten, Schippers van mijn meisjesnaam en 
dacht: “zijn mijn voorvaderen walvisvaarders geweest, of vissers? Zijn er foto’s van 
Nieuwpoortse vissers met een visserstrui aan?” Want wat is nu leuker dan dat 
Nieuwpoort ook een visserstrui heeft, net zoals zoveel andere plaatsen in Nederland. 

Lang gezocht, maar helaas geen foto’s gevonden. Eén foto hebben we gevonden van een 
visser met een trui aan, maar deze had een zogenaamde schipperstrui aan (een trui met 
rits) dus dit was ook niet bruikbaar. Toen zijn wij zelf een trui gaan ontwerpen. We 
wilden de trui zo origineel mogelijk maken. 

De Nieuwpoortse visserstrui is gebreid van 100% wol van onze shetlandschapen. Deze 
schapen grazen net buiten Nieuwpoort in de Alblasserwaardse polder.  

De van nature ecrukleurige wol is geverfd met indigo, dit is een natuurlijk pigment 
afkomstig van de indigoplant uit India. Deze indigo was lange tijd de enige kleur blauw 
tot ongeveer 1900. Het model is een zogenaamd t-model met een ronde hals. De trui is 
ook “vast” gebreid (komt er niet veel wind doorheen) en van nature is ze 
waterafstotend. 

De patronen die er in voorkomen zijn veel traditionele 
visserstrui-patronen, allemaal in reliëf gebreid zoals 
kabels (deze verbeelden de touwen) vlaggetjes, visnet, 
zandribbel, harpoenen, touwladder en een godoog of 
diamant. 

 

Het bijzondere aan deze trui is dat op het voorpand bij 
de pas, 2 boven elkaar staande torentjes zijn gebreid 
ook in reliëf steek (de torentjes van de kerk en van het 
stadhuis, deze markante gebouwen zijn van verre te 
zien) en op het rugpand rechtsonder staat de afkorting 
NP, dat staat voor Nieuwpoort. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden naar de trui? Ze is op 12 en 13 april, tijdens het Brei- en 
Haakfestival, te bewonderen in “Het Arsenaal” want dan viert De Schapekop haar 35 
jarig jubileum. Uiteraard kunt u ook een pakket met wol en patroon van de 
Nieuwpoortse visserstrui kopen.  

Patroon van de torentjes van 
Nieuwpoort 
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Vanwege de tentoonstelling van de HKN over de visserij en walvisvaart, hangt de trui 
vanaf het Brei- en Haakfestival in de het Stadhuis.  

Voor de tentoonstelling, hebben we op verzoek van de 
tentoonstellingscommissie, een tweetal schippersmutsen 
gebreid, waarvan één met het logo van de HKN erop. Deze 
zijn te bewonderen in de tentoonstelling. En toen we toch aan 
het ontwerpen waren, hebben we ook nog een Nieuwpoorts 
vest ontworpen, in Nieuwpoortse kleuren en met 
Nieuwpoortse afbeeldingen.   

 

U bent hartelijk welkom op ons “Brei-Haakfestival” op 12 en 13 april en bij de 
tentoonstelling “Visserij en walvisvaart”, vanaf 30 maart, beide in Nieuwpoort. 

Carina van der Ham-Schippers 

 
Kaarsjesavond 12 december 2018 
 
Elk jaar verheugen wij ons weer op de Kaarsjesavond. Zomaar laat opblijven op een 
schooldag. ’s Avonds, met extra warme kleding aan, door de met kaarsverlichte straten 
van de vestingstad wandelen. Omringd met kerstmuziek, wandelend met een lampion, 
ondertussen smullend van een vers gebakken stroopwafel of oliebol. Dit jaar was overal 
wel iets te beleven. Zo ook in het Stadhuis. Nadat we eerst even alle kerstmannen 
hadden bewonderd beklommen we achter elkaar de trap. Ook hier was het schaars 
verlicht met kaarslicht. Precies de goede sfeer om geboeid te kunnen luisteren naar de 
verhalenvertelster. Jassen los, wanten uit, mutsen en sjaals af. Even bijkomen en 
genieten. 
 

Met twee kleine belletjes begon de 
verhalenvertelster haar verhaal. “De 
belofte van de harpspeler”. Haar manier 
van vertellen was bijna magisch. Niet 
alleen leuk voor de kinderen, maar zelf zat 
ik ook echt geboeid te luisteren. Even weg 
uit de beslommeringen van de dag werden 
we meegenomen met de harpspeler. De 
koning had gehoord van de wonderlijke 
klanken en wilde zo graag luisteren naar 
de mooie muziek van de harpspeler, dat 

hij besloot niet meer te eten en te drinken tot zijn komst. De harpspeler wilde de koning 
best helpen. Het was een hele eer, maar het was ook bijna kerstmis. Hij beloofde zijn 
gezin op tijd terug te zijn, zodat ze samen kerstliederen konden zingen en genieten van 
de overheerlijke kerstpudding. Net zoals alle voorgaande jaren. Eenmaal bij de koning 
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speelde en zong hij. Iedereen in het paleis luisterde naar de prachtige klanken. De dag 
voor kerst zei de Koning dat hij niet moest vertrekken. Hij beloofde hem van alles, maar 
de harpspeler wilde naar huis. Dat had hij zijn gezin beloofd. Geen goud of juwelen 
konden dat veranderen.   
 
De verhalenvertelster liet de sneeuwvlokken als kleine belletjes in de zaal neerdalen. Ze 
blies de storm de zaal in. En zo liepen we mee met de harpspeler op de ijzige koude 
avond voor kerst in de hoop op tijd terug te zijn bij zijn gezin. Zodat hij samen met hen 
kon genieten van de kerstpudding en liederen kon zingen bij de haard. Bij het klinken 
van de belletjes was het verhaal afgelopen. De betovering van het verhaal verbroken.  
 
Mede geraakt door het moraal van het verhaal was kaarsjesavond ook dit jaar weer een 
sfeervolle ervaring.  
 
Op naar Kaarsjesavond 2019. Benieuwd of er dan weer zo’n bijzonder cadeautje op ons 
pad komt. 
 
Hartelijke groet, 
Rianne van der Rest-Muijs 
 
 
Agenda komende activiteiten 2019 
 
 
Di 26 maart  Algemene ledenvergadering 20.00 uur, inloop vanaf 

19.30 uur, Het Stadhuis 
Za 30 maart  
(t/m 31 okt) 

Opening Tentoonstelling Visserij 
en Walvisvaart 

13.30 uur, Het Stadhuis 

12 en 13 
april 

Brei- en haakfestival  

3 juli Waterliniedag 
 

 

 
 
Voor de komende Excursie naar het “Belasting en Douanemuseum” en 
de Lezing over de “Zalmvisserij”, ontvangt u als lid een mail. Verder 
kunt u onze website en facebook in de gaten houden. 
 
Mochten wij uw emailadres nog niet hebben, dan kunt u dit doorgeven 
aan: administratie@historischekringnieuwpoort.nl 
 

mailto:administratie@historischekringnieuwpoort.nl
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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 voormalige 
gemeente “Liesveld”. Daarbij vragen we uw hulp, dus alle reacties zijn van harte 
welkom! 
 
Tegenwoordig zijn er ook weer veel transportfietsen in gebruik. Maar deze is duidelijk 
van oudere leeftijd. Wie weet wat de naam van deze jongen met fiets is en waar en 
wanneer deze foto gemaakt is? Van de klassenfoto horen we liefst zoveel mogelijk 
namen en het jaartal van de opname. 
 

 
 
 
Toevoeging aan oplossing foto BC1 2018: 
 

Volgens Willem Roth: “Wat Bep van Hof zegt over 
de personen bij de auto is juist, de middelste 
persoon is Bé Rozendaal”. 
“Echter was "de kroot" niet zijn bijnaam. Zijn broer 
Aart werd "de kroot" genoemd”. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilnuX16NPKAhUBORoKHQf3ANIQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/stock-foto/antiek_schilderij.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFIGZG854kngIGJm2o9yVW3O2zhOA&ust=1454321743932370
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS1uar9NPKAhVFthQKHfdRC9wQjRwIBw&url=http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2967460/2011/10/14/Mona-Lisa-is-geen-portret.dhtml&bvm=bv.113034660,d.d24&psig=AFQjCNG8jwEgVlU9Im5HB2Bced7nPUX7NA&ust=1454324692266093
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H 
 
 
 
 
Oplossingen foto’s BC2 2018:  

 
Een reactie van Hennie Kortleve: “Wie deze mensen zijn 
weet ik niet, maar het is in het toenmalige 
Gemeentehuis. September 1994. De tekeningen waren 
van het plan Gruttostraat in Groot-Ammers, waar 
belangstellenden naar konden komen kijken”. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing klassenfoto BC2 2018, Volgens Huub van Buren: 
Links juffouw Lely, rechts meester Glastuin. 
Achterste rij: 1e van links, Huibert (Huib) van Buren 1919 (mijn vader, 3e van links 
Gerrit Eegdeman, 4e van links Cor van Wijnen, 5e van links Cor Eegdeman,  
6e van links, zijn neef Henk van Buren. 
Achterste rij meisjes:, 3e van links, zus van Huibert, Jacoba (Koba) van  
Buren 1917. 
Voorste rij zittend: 5e van links, broer van Huibert, Jan Cornelis  
Kees) van Buren 1921 (autohandel). 
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Bijzondere aanwinst in 2e  halfjaar 2018: Plaatsnaambord Groot-Ammers  
 
Tijdens het uitbaggeren van de sloot achter zijn huis, haalde Piet Kortleve dit verroeste 
gietijzeren plaatsnaambord van Groot-Ammers omhoog. Zijn eerste gedachte was:  
“ Wat moet ik hier nou mee?” En dus kwam dit bord bij de kliko te staan als oud ijzer.  
 
Bij iemand, die het zag staan, kwam gelukkig de gedachte op dat het misschien wel wat 
zou zijn voor museum Het Stadhuis. En dit was zo! Dankzij de medewerking van 
Andries van der Graaf veranderde het brok roest in een pronkstuk voor het museum. 
Daarvoor onze hartelijke dank Andries.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongeschonden was het niet te voorschijn gekomen, maar tevens bleek dat het bord in 
het verleden al eens doormidden was gebroken. Er is toen geprobeerd om gietijzer te 
lassen, maar dit bleek toen nog niet mogelijk. Het werd hersteld door boven en onder 
een reep ijzer met klinknagels vast te klinken.  
 
Dan was de vraag: Hoe oud zou dit bord zijn? 

Piet Kortleve bezig met baggeren  
 

Gietijzeren plaatsnaambord vqn rond 1922 kwam zo 
tevoorschijn   
 

Na grondige opknapbeurt  
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Bij navraag bij de A.N.W.B. kregen we het volgende antwoord:    
Met de komst van de fietser en de automobilist in het begin van 1900 werd het nodig bepaalde 
verkeersmaatregen te nemen om alles binnen de bebouwde kom van de gemeente veilig te laten 
verlopen. Aan het begin en eind van iedere gemeentegrens verscheen een paal met een bord dat de 
maximumsnelheid aangaf. De opgerichte Algemene Nederlandse Fietsrijders Bond kreeg echter te 
maken met het feit dat fietsers en automobilisten niet wisten voor welke gemeente dit 
snelheidsbord gold. De gemeenten werden verzocht om aan deze paal met snelheidsbeperking ook 
een bord met de plaatsnaam te bevestigen.  
 
Vermoedelijk is dit rond 1922 in Groot-Ammers gebeurd.  
 
Harm Pott en Hans Keukelaar 
 
 
Afgelopen periode verder binnengekomen: 
 
x 2 ingelijste merklappen gemaakt door Jeanne Oskam-Kortleve, 2 geboortekaartjes,  

C.M. Kentie, Schoonhoven 

x Geboorte-, verlovings-, trouw- en overlijdenskaarten, Mevr Burggraaf, Langerak 

x 2x Hooivork, 1940-1950, Koos Voets, Langerak 

x Geldbeurs en sigarenkoker1940, Sjanie Ottevanger, Nieuwpoort 

x Trouwjurk, boekje 700 jaar dijkzorg, Mevr Swijnenburg, Streefkerk 

x 6 geborduurde tegels, 1947-1987, Ineke de Regt, Streefkerk 

x Koperen ketel, pot groen aardewerk, doofpot, Jaap Buis, Nieuwpoort 

x Tekening “huisjes aan de dijk” gemaakt door G.J. vd Hoff, Piet en Hennie Kortleve, 

Groot-Ammers 

x Hoge zijden handschoenen in doos, bontmuts, babydekentje, A. vd Graaf 

x Stamboom Stigter, 29-11-2000, Mevr Stigter-Monteban, Streefkerk 

x Weegschaal, 2 bloeddrukmeters, medicijnmallen, Huisartsenpraktijk Nieuwpoort 

x Theepot met 2 borden, schaaltje en roomkannetje, Adrie Ooms, Nieuwpoort 

x 3 borden Delfts blauw, 2 witte borden, 3 kop en schotels van Houten, 2 bekers, 1 

soepkom, 1 kop met schotel Liesveld, Mevr Haak- den Butter, Streefkerk 

x 13 apothekers flessen, 2 witte flessen, 1 potje inkt, Hans Keukelaar, Nieuwpoort 

 
Alle gevers hartelijk dank. 
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