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                                                                   Van de redactie 
 
 
 
 
Beste lezer, 
 
De eerder verspreide nieuwsbrief in juli heeft de stand van zaken op dat moment al 
aardig weergegeven. Met de zomervakantie ertussen is hierin inmiddels nog niet 
heel veel veranderd. 
 
Mocht u deze nieuwsbrief per mail hebben gemist, dan heeft u geluk, want hij is 
nogmaals bijgevoegd bij deze BC! Een belangrijke opdracht aan u in deze brief, is het 
aanleveren van nieuwe bestuursleden, dus reageer massaal! 
 
Wat ondertussen wel veranderd is, is de datum van de lezing over de zalmvisserij. 
Deze wordt verplaatst naar 9 oktober, in het IJsclubgebouw te Streefkerk. Zie verder 
de agenda van de komende activiteiten verderop in dit nummer. 
 
Naast nog wat extra nieuws, worden er in deze BC weer een heel aantal 
onderwerpen aangesneden. Zoals de watersnoodramp van 1953. Fantastisch vertolkt 
in het toneelstuk “Brouwersdam” door Stichting 700+ en alle vrijwilligers, in de 
feesttent van Oranjetrouw op 2 mei. Dit onderwerp komt u in een drietal verhalen 
tegen. Iets wat afgelopen jaar, 65 jaar geleden was, leeft nog voort in de opgetekende 
verhalen. Gelukkig ontkwamen we destijds in dit deel van Nederland voor het 
grootste gedeelte aan deze ramp. 
 
Verder kunt u als “Oral History” het verhaal lezen over de familie Booij van de 
sigaren uit Streefkerk, en de familie Middelkoop van de bakkerij in Nieuwpoort. 
 
Van de familie Stuij uit Langerak is een geborduurd tafelkleed onderzocht en de 
bevindingen zijn opgetekend in een boeiend verhaal met ondersteunende (kleuren) 
foto’s. 
 
Van al onze activiteiten in de afgelopen periode is er uiteraard een verslag 
opgenomen. Leuk om te lezen is, dat er voor de activiteiten van kinderen (scholen), 
iedere keer zo’n grote opkomst is. Daar doen we het bij de HKN allemaal voor!  
Nu nog wat meer deelnemers aan de activiteiten voor onze volwassen leden (de 
afgelopen ALV uitgesloten dan)! 
 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Carin den Toom 
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                                                                                  Van het bestuur 
 
 
 
Wat gaat de tijd ongelooflijk snel. En wat komt er veel op ons af!! De verbouwing van het 
Stadhuis en het legaat dat we hebben gekregen van de familie Rozendaal. Het zijn ingrijpende 
zaken waar ook veel geld mee is gemoeid.  
Gelukkig is voor de verbouwing van het Stadhuis al een flink bedrag toegezegd, met het 
vooruitzicht op nog een bijdrage van de provincie. Financieel lijkt het allemaal in orde te komen, 
maar artistiek gezien staan we nog aan het begin van de klus. Ook moeten we besluiten hoe we 
het museum straks willen laten draaien qua openingstijden, btw-plicht en museumkaart. De 
gebruikersovereenkomst met de gemeente moet ook nog worden vastgesteld. Er zijn dus nog 
wel wat “problemen” die om een oplossing vragen. 
 
Met betrekking tot het al dan niet accepteren van het legaat van de familie Rozendaal is het 
nodige werk verzet. Er is gekeken bij andere musea hoe zij één en ander hebben geregeld. We 
hebben van deskundigen in de stad spontane hulp aangeboden gekregen en geaccepteerd. 
Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Eén ding is in elk geval duidelijk. Als het om de 
centen gaat, zijn er andere bedragen in het geding dan wij gewend zijn binnen de HKN. Het 
gaat om heel wat grotere bedragen dan het investeren in een vitrinekast of laptop! Het rapport 
van de commissie is binnenkort beschikbaar voor het bestuur. Het bestuur doet vervolgens een 
voorstel aan de leden in een extra ledenvergadering, die in ieder geval later zal zijn dan de 
aangekondigde 15 oktober. Zodra we daar meer kijk op hebben maken we een nieuwe datum 
bekend via de mail en wordt er uiteraard ook een officiële uitnodiging verzonden met agenda. 
Op de agenda komt ook de vaststelling van het beleidsplan. Het voorgestelde beleidsplan is nu 
al te vinden op de website.  
 
Helaas is het ons nog niet gelukt om nieuwe bestuurders te vinden. Wij hopen dat u het ons 
gemakkelijker maakt door volgens u geschikte kandidaten in te dienen. Als u een specifieke taak 
op het oog heeft voor de betreffende persoon, geeft u dit dan alstublieft ook aan. De 
beschikbaarheid van de betreffende persoon hoeft u niet te checken, daar gaan wij wel 
achteraan.  
 
Vanaf deze plek nogmaals de felicitaties aan onze leden, Dirk van Krieken en Harry van 
Meerkerk die dit jaar een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Dirk is nog steeds actief 
als vrijwilliger en Harry heeft zijn onderscheiding mede te danken aan zijn 
bestuurslidmaatschap van de HKN.  
 
Verder wil ik alle vrijwilligers oproepen om naar de bijeenkomst voor de vrijwilligers te komen 
als afscheid van het seizoen. Omdat we dit keer ook afscheid nemen van het museum in de 
huidige vorm, wordt de vrijwilligersavond in een iets ander jasje gestoken. De bijeenkomst is op 
de laatste openingsdag van het museum van dit seizoen, op zaterdag 26 oktober vanaf 17.00 
uur. We trakteren alle vrijwilligers dan op een maaltijd in het Stadhuis. Ik hoop u daar te 
ontmoeten! 
 
Namens het bestuur, Adrie den Hartog 
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 Bakkerij van Middelkoop 
 
Interview met Willem van Middelkoop, oktober 2018 Vriezenveen 
 
Willem werd in 1932 geboren. Net niet in Nieuwpoort, waar zijn ouders een bakkerij 
hadden, maar in het ziekenhuis in Dordrecht. Dat was bijzonder in die tijd, maar hard 
nodig voor moeder en kind. Gelukkig konden Willem en zijn moeder na een paar dagen 
naar huis. Dat huis, dat was de woning aan Hoogstraat 15, waarin zich momenteel 
cafetaria De Poort bevindt. 
 
In die tijd ging Willems vader, bakker van 
Middelkoop, met een tentwagen met 
paard ervoor brood bezorgen bij de 
bewoners van Nieuwpoort, Langerak, 
Graafland en Achterland. Willem was het 
2e kind van het gezin Middelkoop. Er was 
al een zusje, 6 jaar ouder dan Willem. 
 
Als ik Willem vraag naar hoe hij zijn 
kinderjaren in Nieuwpoort beleefde, 
komen er verhalen over vaak en veel 
buiten spelen met andere kinderen, 
geintjes uithalen in de buurt maar ook 
vroeg aan het werk gezet worden, in zijn 
geval in de bakkerij. 

 
Willem noemt namen: veldwachter van 
Dommelen, zijn zoon werkte later nog als 
bakkersknecht bij Willems vader en staat op de 
foto in het boek over Nieuwpoort. Zijn vriendje 
Hennie Brokking, die uit een groot gezin kwam, 
waar dus in huis nog van alles bij kon. 
Zwemmen leerde Willem met zijn vriendjes van 
Willem de Jong. Eerst de slag oefenen op een 
bankje op het droge, daarna aan een touw de 
Lek in.  

 
 
 
 
 
 

De man vooraan is Rijksveldwachter 
Weertman 
Vervolgens de rij erachter, van Links naar 
rechts: de man met de stok: W.A. van Hof 
gemeentesecretaris, Onderwijzer Verdoold, 
gemeenteveldwachter Langerak Van 
Dommelen. De man helemaal rechts met de 
sigaar is Jac. Baron wethouder en aannemer. 
 

Bakkerij van Middelkoop, tegenwoordig Café en 
Cafetaria de Poort 
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Er werd gevaren op de Lek en gespeeld op de wallen. Ponteniers uit Schoonhoven 
(soldaten die bruggen bouwden) kwamen regelmatig oefenen op de wallen rond 
Nieuwpoort. De Nieuwpoortse jeugd stond daar dan naar te kijken. In Nieuwpoort 
bestond veel kleine middenstand, er waren boomgaarden en kleine en middelgrote 
boerderijen. Verder was er kaashandel Vermeulen en drankenhandel van Kampen. 
Vanaf een jaar of 6 hielp Willem zijn vader in de bakkerij, dat was heel gewoon in die 
tijd. Opvallend was, dat het boodschappen doen als het even kon, verdeeld werd over 
meerdere winkels. Bijvoorbeeld: voor 10 cent stroop halen bij Grietje Ouwerkerk, zodat 
die ook klandizie had. 
 
Willem bezocht de lagere school in Langerak, omdat in Nieuwpoort geen christelijke 
school was. Zoals vroeger veel vaker voorkwam, scholden de schoolkinderen elkaar uit. 
In dit geval voor ‘christenhonden’ en voor ‘openbare bokken’. Die laatsten waren de 
leerlingen van de openbare school in Langerak. 
 
Toen de oorlog uitbrak, was Willem 8 jaar. Hij herinnert zich dat er twee keer 
huiszoeking werd gedaan in zijn ouderlijk huis. Waarschijnlijk gebeurde dat, omdat zijn 
vader tegelijk met het brood pagina’s van het illegale blad ‘Trouw’ rondbracht. Dit blad 
werd in onderdelen verspreid, zodat het minder op zou vallen. Willem ziet nog voor 
zich, hoe zijn moeder een pakket papier onder haar wijde flanellen nachtjapon 
verstopte. Dat viel de SD niet op, want moeder Middelkoop was nogal ‘gevormd’. Soms 
ging Willem voorlezen bij vrouw Baardwijk, die slechtziend was. Die boeken gingen 
over de Boerenoorlog. 
Over de Lek voeren regelmatig U-boten, die soms beschoten werden door Engelse 
jagers. Dat was erg spannend. Dat gebeurde altijd plotseling en iedereen die in de buurt 
was, moest maken dat hij wegkwam. De broodkar werd soms achtergelaten, want alle 
aandacht was gericht op het in veiligheid brengen van het paard. Voor zover Willem 
weet, zijn er geen doden en gewonden gevallen in Nieuwpoort. De huisarts, van Straten, 
wonend in het pand naast het arsenaal, was Joods. Hij dook onder bij de plaatselijke 
wijkverpleegster en heeft de oorlog overleefd. Toen zijn vrouw, die niet joods was, later 
overleed, trouwde hij met de betreffende wijkverpleegster. 
 
Willem heeft in Nieuwpoort gewoond tot hij 20 was. Een aantal van zijn kameraden 
waren al eerder opgeroepen voor militaire dienst. Willem dacht dat men hem vergeten 
was maar nee, ook hij kreeg de oproep zich te melden. Zijn vader bracht hem bij deze 
gelegenheid naar de bushalte, dat was nog nooit eerder gebeurd en zou daarna ook niet 
meer voorkomen. Onderweg voorzag zijn vader hem ook nog van een paar nuttige 
adviezen…. 
De verdiensten waren in militaire dienst 75 cent per dag. Koffie met koek kostte 25 cent. 
Van Middelkoop senior verkocht de bakkerij in 1956 aan van der Heul, die ging in 
bedrijf in het pand naast de Hervormde kerk. Daarna werkte hij nog af en toe voor van 
der Heul, van Middelkoop stond bekend om het bakken van overheerlijke krakelingen. 
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Na 2 jaar militaire dienstplicht solliciteerde Willem bij de opleiding van de Rijkspolitie. 
Na de opleiding werkte hij achtereenvolgens in Giessendam, Vianen, Urk, Wierden, 
Wapenveld, in Nunspeet en in Vriezenveen, waar hij nu nog woont. Over Urk vertelde 
hij nog dat die plaats indertijd bekend stond als lastige standplaats. Iemand die het 3 
jaar in Urk volhield, mocht kiezen waar hij daarna gestationeerd wilde worden. Dat was 
uitzonderlijk, normaliter werd iemand overgeplaatst zonder inspraak. In zijn latere 
carrière was Willem betrokken bij reorganisatie van de Rijkspolitie. Toen Willem 60 
werd, kon hij met pensioen. 
 
Op 2 februari 1953 was Willem in Nieuwpoort vanwege 
de verjaardag van zijn zus. Dit was tijdens zijn diensttijd. 
Over de radio werd het bericht verspreid, dat alle 
dienstplichtigen zich naar hun kazerne moesten begeven. 
Maar de heer Brouwers, burgemeester van Nieuwpoort, 
Langerak en Groot Ammers, droeg Willem en een paar 
kameraden op, om ter plekke te blijven. Ze konden 
ingezet worden in de buurt. In Nieuwpoort werden de 
schotten in de coupures gezet, maar het water kwam daar 
niet. Echt dreigend was het op de dijk tussen Papendrecht 
en Alblasserdam, die dijk brak later inderdaad door. 
Willem heeft daar geen mensen in veiligheid hoeven 
brengen, wel varkens en koeien. Ook eten voor het vee 
moest verplaatst en veiliggesteld worden. Het was koud en nat, maar zeer nuttig werk. 
Ook zandzakken vullen hoorde nog bij de bezigheden. Na een dag of 4 moest Willem 
toch terug naar zijn kazerne.  
 
Tegenwoordig komt Willem nog een enkele keer in Nieuwpoort, vaak op uitnodiging 
van vrienden of bekenden. Maar Vriezenveen is en blijft zijn woonplaats.  
 
Leigje van den Engel 
 
Opbrengst Rabobank Clubkascampagne 

 
Dit jaar hebben weer veel leden aan de HKN gedacht bij 
het stemmen voor de clubkascampagne. De opbrengst 
was dit jaar €484,85. Iedereen hartelijk dank voor de 
stem! Het bedrag is deels al besteed aan de educatie van 
kinderen tijdens het scholenproject in de afgelopen 
periode. Het restant zal in de komende periode ook 
goed van pas komen voor dit doel! 
 
In voorgaande jaren werd er ook op ons gestemd: in 2018 ontvingen we €369,73, in 2017 
€196,42, en in 2016 €229,-.  
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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 Nieuwersluis. 
 
Oude Hollandse Waterlinie: Nieuwersluis 
 
 

In 1568 kwam Nederland onder leiding van prins Willem van Oranje in opstand tegen 
de Spaanse koning. De strijd zou tachtig jaar duren. In het bevrijde deel, de Nederlandse 
republiek, werd Willems zoon Mauritz in 1589 legeraanvoerder. Mauritz kreeg opdracht 
te bedenken hoe het water kon helpen de Spanjaarden buiten de Republiek te houden. 
Hij ontwierp de waterlinie, maar omdat de Spanjaarden verslagen werden, verdween 
ook zijn plan. Tijdens het rampjaar 1672 bleek het plan een belangrijk wapen tegen de 
Fransen. Willem III gaf in juli 1672 opdracht om stukken land van Muiden tot 
Gorinchem onder water te zetten. De watervlakte was zo ondiep dat er geen schepen 
konden varen en zo breed dat de kanonnen er niet overheen konden schieten. 
Doorwaden was zwaar en gevaarlijk in verband met onzichtbare sloten. Langs de 
rivieren, op de boven het water uitstekende dijken, werden snel tijdelijke schansen en 
versterkingen opgericht. Daardoor kwamen de Franse troepen niet verder dan 
Breukelen en bleven de Hollandse steden gespaard. Na de verdrijving van de Fransen 
werd de Hollandse Waterlinie onderhouden en versterkt. De Waterlinie bleek een 
militair succes, daarom besloot men na de oorlog van 1672 om dit verdedigingsmiddel 
tot de hoofddefensie van Nederland te maken. Op zwakke plekken in de Waterlinie 
werden forten aangelegd en de Linie werd naar het oosten opgeschoven om een groter 
gebied veilig te stellen. Zo kwamen ook de vestingen Nieuwersluis, Woerden en 
Oudewater binnen de linie te liggen. 

 
Nieuwersluis was een frontplaats. Op de locatie van Fort Nieuwersluis werd al in 1629 
een schans gebouwd, dat in 1673 is versterkt als onderdeel van de Waterlinie. 

In de 19e eeuw werd besloten tot de aanleg van een nieuwe waterlinie, verder naar het 
oosten zodat de stad Utrecht er nu wel binnen viel. Deze waterlinie werd de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie genoemd; de linie van 1672 heette voortaan de Oude Hollandse 
Waterlinie.  
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De versterking bij 
Nieuwersluis is in de 
periode 1849 – 1880 
ontwikkeld tot een 
volwaardig fort als 
onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Vanuit Fort 
Nieuwersluis konden 
de sluizen in de 
Nieuwe Wetering en de 
Vecht, maar ook de 
wegen langs de rivier, 
het spoor Utrecht-
Amsterdam en het later 
aangelegde kanaal 
onder schot genomen 
worden. 

 
Petra Deelen 
 
 
Impressie van de ledenvergadering op 26 maart  
 
Een stampvolle zaal en dat voor een ‘gewone’ Algemene Leden Vergadering, dat hoor je 
haast niet meer. Waarschijnlijk nodigde de agenda daartoe uit, want naast de 
gebruikelijke agendapunten, was vooral het genoemde onder agendapunt 10 en 11 
(Bestuurlijke wijzigingen, Verbouwing Stadhuis en Legaat Vredebest) de reden dat zo’n 
50 leden naar het Stadhuis kwamen. 
Mogelijk voelde men vooraf al dat het spannend kon worden en er beslissingen konden 
worden genomen, die van eminent belang zouden kunnen zijn voor de richting waarin 
de HKN verder zou gaan. 
 
In haar openingswoord ging voorzitter ad-interim Adrie den Hartog al voorzichtig in op 
de ontstane situatie. Ambiëren deed ze het voorzitterschap eigenlijk niet en het viel niet 
mee om enerzijds transparant te zijn en duidelijk uitleg over de plotseling ontstane 
situatie te geven, zonder al zwarte pieten uit te delen, maar toch de problematiek goed 
te verwoorden en dat deed ze voortreffelijk. 
Daarmee was de agenda vastgesteld en konden zowel de vorige notulen, het jaarverslag 
en het financieel verslag worden goedgekeurd en de penningmeester door de 
kascontrolecommissie décharge worden verleend. 
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Bij punt 10, de bestuurlijke wijzigingen, verduidelijkte Adrie nog eens hoe de vork in de 
steel zat. 
Wie, net als ik, het artikel van (toen nog) voorzitter Bart Toonen op pagina 3 van By 
Clockgeluy en het Beleidsplan 2019-2023 en Bericht Verbouwing van het Stadhuis van 
zijn hand had gelezen en ook op de bespreking van 6 oktober in Goudriaan was 
geweest, begreep uit het niet herkiesbare aftreden van Bart, dat er heel wat rimpels 
waren geweest, die nu door het nieuwe bestuur moesten worden gladgestreken. De 
benoeming van Adrie tot voorzitter volgde bij acclamatie en was meer dan verdiend, 
want je kon merken, dat alle aanwezigen voelden dat er achter de schermen door het 
bestuur in heel korte tijd veel werk was verzet. 
 
Hierna deden de beide bespreekpunten veel stof opwaaien. Er waren twijfels of (de 
trouwzaal van) het Stadhuis in de nieuwe constructie wel voldoende beschikbaar zou 
zijn voor de HKN en wat het allemaal zou gaan kosten. De oplossing van verhoging van 
het ledental en/of sponsoring lijkt lang niet afdoende. Tot een echt besluit kwam het 
nog niet, gesprekken met de gemeente moeten duidelijkheid geven. 
 
En dan het klapstuk van de avond, het legaat van “Vredebest”. Ook hier gaf Adrie 
vooraf zoveel mogelijk informatie en benadrukte de grote verantwoordelijkheid, die het 
bestuur op zich neemt. Ook is er tijdsdruk, er moet ruim voor november een beslissing 
zijn genomen. Verschillende sprekers wezen op de financiële risico’s en opperden 
verschillende mogelijkheden, die varieerden van het verwerpen van de erfenis tot het 
volledig verhuizen van de HKN van het Stadhuis naar Vredebest, met daarbinnen een 
aantal tussenvormen. Door de aanwezigen werden de te verwachten problemen, als de 
kosten van renovatie en infrastructuur, de maandelijkse lasten van water en energie, de 
klimatologische en veiligheidsomstandigheden en het werven van vrijwilligers voor de 
theeschenkerij tot zelfs het aanstellen van een soort huismeester voor het lopend 
onderhoud, voor het voetlicht gebracht. De discussie werd bij tijd en wijle best hevig, 
maar dat moeten we als een teken van betrokkenheid bij de HKN zien.  
 
Gelukkig kon Adrie alles goed samenvatten en toen ze als echte Hollandse (dus het 
Poldermodel) heel slim aankondigde dat oud-Rabobankdirecteur Koos Timmer als 
mediator was aangezocht en een commissie van Goede Diensten onder voorzitterschap 
van Frits van Drenth was ingesteld, was de kou al gauw uit de lucht. Het rapport van de 
Commissie wachten we af, maar toegezegd werd dat we dan weer bijeen komen. 
 
De rondvraag leverde niet veel meer op en Adrie kon als heuse voorzitter iedereen 
bedanken voor de inbreng en een versnapering aanbieden. 
 
 
Paul Eikelenboom  
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Opening tentoonstelling Visserij en Walvisvaart 30 maart 
 
Op zaterdagmiddag 30 maart werd, zoals de HKN in haar bestaan al heel vaak deed, weer 
een tentoonstelling geopend. Deze keer betrof het: Visserij en Walvisvaart. 
 

Dat in het verleden de visserij belangrijk 
was, is heel logisch, als je bij een rivier 
zoals de Lek woont. Voor de walvis 
visserij is dat zeker niet vanzelfsprekend. 
Toch waren er vanuit Nieuwpoort en 
omgeving dappere lieden die het 
aandurfden om op walvissen te jagen in 
het ijskoude en verre Noorden.  
 
Onze tentoonstellingscommissie, 
bestaande uit Petra Deelen, Dirk van 

Krieken, Wim Deelen en Carin den Toom, heeft weer een mooie en ook heel informatieve 
tentoonstelling gemaakt. Er is goed contact met het Visserij Museum in Woudrichem 
geweest en Arie van Dalen van dit museum vertelde enthousiast over de riviervisserij in het 
verleden. Op duidelijke en op de voor hem kenmerkende manier, verklaarde Dirk van 
Krieken vervolgens de expositie voor geopend.  
 

Tijdens de opening van de tentoonstelling zaten 
Aart de Kruik en Wim Slob onverstoorbaar te 
werken aan één van de tafels in de raadzaal. Ze 
zaten fuiken te breien. Toen ik weken later op 
een ochtend toevallig weer in de raadzaal 
kwam, zaten zij daar opnieuw met hun 
attributen en werden er opnieuw fuiken 
gebreid. Dit omdat een groep schoolkinderen 
uitgebreid stond te kijken en luisteren hoe het 
vroeger toeging bij de visserij en de walvisvaart. 
7 groepen van basisscholen in de omgeving 
deden aan het scholenproject van de HKN mee. 

Ik kon zien dat de kinderen erg enthousiast waren.  
 
Zaterdagmiddag 30 maart hebben zeker 50 mensen 
de opening bijgewoond en de tentoonstelling 
bekeken. De expositie is verspreid over de Waag, de 
pronkkamer en de overloop. De aanwezigen waren 
zeer geïnteresseerd in de expositie die de Historische 
Kring Nieuwpoort had gemaakt.  
 
Cees van der Zwart 
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 Haak- en Breifestival 12 en 13 april  
 
Op 12 en 13 april was het weer zover! Het breifestival van “de Schapekop”. 

Het weer was prima en vanwege het 35 jarig bestaan van “de Schapekop” was het 
festival gratis toegankelijk voor de inwoners van Langerak en Nieuwpoort. Dit 
resulteerde in het drukst bezochte festival ooit. 

Na de opening, die werd verzorgd 
door doedelzakspelers, kon men 
de verschillende locaties bezoeken, 
waaronder de kerk, het Arsenaal 
en Museum het Stadhuis. 

Het Arsenaal was gevuld met alles 
op het gebied van wol en vilt. Er 
was een breitafel waar men 
gezellig aan kon schuiven om een 
stukje te breien aan de sjaals voor 
de vluchtelingen op Lesbos. Ook in 
de tuin van het Arsenaal stonden 
verschillende kraampjes, en was er 
ruimte voor een kopje koffie. 

 
In de kerk waren prachtige gebreide plaids te zien onder het genot van muziek, 
gespeeld op oude muziekinstrumenten.   

Museum het Stadhuis was gevuld met o.a. handgemaakte lederen tassen en op de 
bovenverdieping kon met oude knopen bewonderen, waaronder prachtige exemplaren 
uit lang vervlogen tijden. 

Na al dit moois te hebben gezien, maakte menigeen nog een rondje door Nieuwpoort en 
een wandeling over de wallen, waar men onze plaatselijke schapenhoeder Bram v.d. 
Dool druk bezig kon zien met schapenscheren. 

Het was weer erg geslaagd en we zien uit naar wellicht een volgende keer! 

Marianne van Drenth 

 
Opmerking: Het Nieuwpoortse vest en de trui zijn via de HKN te koop. Een 
voorbeeld van de trui staat op het moment in de tentoonstelling “Visserij en 
Walvisvaart in Museum het Stadhuis. 

Gebreide plaid in de 
kerk 

Herkenbare motieven in het 
“Nieuwpoortse vest” 
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 Af en Toe kunstroute Paasweekend  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevarieerd aanbod tijdens “Af en Toe Kunstroute”, Foto’s: Hans Keukelaar 
 
 OPROEP:  Erfgoededucatie voor uw (klein)kinderen 
 
De HKN is benaderd door de Organisatie ‘Cultuur met Kwaliteit Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden’. Samen met meerdere culturele organisaties maakt deze organisatie een 
erfgoedleerlijn voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De HKN is 
gevraagd om informatie te leveren over de woonplaatsen van ons werkgebied (Streefkerk, 
Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak). 
 
Graag wil de HKN hieraan meewerken, maar we hebben hulp nodig! Omdat de leerlingen de 
opdrachten uitvoeren in de plaatsen waar zij school gaan, doen we een beroep op vrijwilligers 
die de monumenten en/of gebouwen in de afzonderlijke plaatsen kennen. Die in de plaatsen 
weten welke straatnamen of namen van plekken er zijn en de betekenis die erachter verborgen 
zit. 
 
We zoeken: 
x Oude en nieuwe foto’s in Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak waarop de 

kinderen kunnen zien of en wat er veranderd is in hun leefomgeving. 
x Namen van historisch bekende personen die door de leerlingen in openbare bronnen 

opgezocht kunnen worden om te ontdekken waarom zij belangrijk waren voor de 
geschiedenis van onze regio of voor Nederland. 

x Streekverhalen die iets vertellen over de plaatsen waar de leerlingen wonen.  
Voor de leerlingen van de hoogste klassen wordt een lespakket gemaakt over de 
waterhuishouding in ons gebied en over monumenten die herinneren aan WO-II. 

Wie wil met ons meedenken en helpen informatie te verzamelen, waarmee de lespakketten 
gemaakt kunnen worden? We hopen dat uit elke plaats enkele personen willen meewerken, 
zodat alle leerlingen kunnen leren over de bijzondere geschiedenis van hun woonplaats. 
 
Wilt u meer informatie of overleggen of dit iets voor u kan zijn? Neem dan contact op met 
Matzy van Harten, tel. 0184-601287 of 06-38897113. Mailen mag ook: 
matzy.vanharten@kpnmail.nl   
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 “De Mentor was een echte Streefkerkse sigaar” 
 
Herinneringen van Nelly en Kees Booij 
 
Streefkerk – Eigenlijk zou je het 
niet verwachten. Maar aan het eind 
van de negentiende en de halve 
twintigste eeuw was Streefkerk de 
vestigingsplaats van een echte 
sigarenfabriek. Het wapen van 
Streefkerk werd het bedrijf 
genoemd.  
De sigaren kregen de merknaam 
Mentor. Eigenaar was de familie 
Booij. Begonnen in 1889 en 
uiteindelijk gestopt in 1955. 
Verdwenen uit het dorpsbeeld. 
Althans het gedeelte waar de 
sigarenmakers met handige 
rolbewegingen het schutblad om 
de losse tabak rolden. De sigaren 
gingen dan in een houten mal, de puntjes werden eraf gesneden en dan volgde het 
proces van drogen. Om de zoveel tijd een keer draaien in de mal. En ziedaar, wéér een 
lekkere doos sigaren. 
 

De productieruimte, een schuur achter het huis, verdween. 
Maar het pand aan de Dorpstraat nummer 19, ooit de 
opslagruimte, de plek waar de sigarenkistjes werden 
getimmerd en de winkel, staat er nog altijd. In november 
2018, als we met Nelly en Kees Booij, terugblikken op het 
verleden, wonen ze er nog steeds met veel plezier.  
 “Mijn opa, ik ben naar hem vernoemd, groeide op als 
boerenzoon in Lekkerkerk”, vertelt Kees. “Hij was niet de 
oudste jongen in het gezin. Dus opvolging op de boerderij 
zat er niet in. Hij moest naar wat anders uitzien. In 
Streefkerk had een oom van hem, Teunis Booij, al een jaar of 
tien een sigarenfabriek. Besloten werd dat hij die zou 
overnemen. Dat pakte hij blijkbaar heel goed aan want 
tijdens de topjaren werkten er zo’n veertig man. De Mentor 
was een echte Streefkerkse sigaar.  
 “Mijn opa is vrij jong gestorven”, vervolgt Kees. “Ik heb 
hem nooit gekend. Mijn herinnering gaat terug tot de tijd 
dat mijn vader, Willem Caterinus, beter bekend als Wim 

Wim Booij, de vader van Kees. 
Hij zat 46 jaar in de raad van 
Streefkerk waarvan 37 jaar als 
wethouder. 

 

Sigarenfabriek omstreeks 1900. Links voor Tjalk de Vries, 
rechts achter met boord, C. Booy 
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Booij, het bedrijf al had overgenomen. 
Ik groeide op, hier verderop aan de Dorpstraat. Samen met drie zussen. Corrie, Riek en 
Tonny. Ik was de derde in de rij. Mijn jeugd was uiteraard een jeugd tussen de tabak. Ik 
ging dan mee met vader naar Rotterdam om tabak in te kopen. Eerst keuren, dan kopen. 
Al snel pakte ik zelf ook wat bladeren uit zo’n baal. Eraan ruiken, erover wrijven en zo 
proberen vast te stellen wat de beste kwaliteit was. Zeer belangrijk om een goede sigaar 
te produceren.  
De sigaren werden geleverd aan de winkels in de Alblasserwaard en de 
Krimpenerwaard. En vader ging met de Rederij De Lek naar Rotterdam waar hij bij een 
groot aantal sigarenzaken zorgde dat ze niet zonder de Mentor kwamen te zitten. 
Overigens had pa ook nog tijd over om in de gemeentepolitiek actief te zijn. Hij was van 
1935 tot 1940 raadslid. Kwam in 1945 en 1946 als wethouder in de tijdelijke raad, en zat 
ook daarna nog tot 1981 in de gemeenteraad. In totaal 37 jaar als wethouder en ook nog 
een aantal jaren als locoburgemeester. 
Kortom, alles bij elkaar 46 jaar in de gemeentepolitiek. Hij heeft op dat terrein zijn 
sporen wel verdiend. 
 

Kees en ook Nelly gingen in hetzelfde jaar 
voor het eerst naar school. Dus vanaf de 
eerste klas kennen ze elkaar al. De jongen 
van de sigarenfabriek en het meisje van de 
veevoederhandel.  
“Wij woonden aan de Nieuwe Veer 
nummer 44”, neemt Nelly het gesprek 
over. “Zeg maar, pal tegenover de molen. 
Wij hadden een graanhandel, verkochten 
veevoeder en we reden met melkauto’s. 

Het drukke bedrijf van Teunis Nieuwpoort. Hij deed het bedrijf samen met drie broers. 
Jacob, Cent en Leen Nieuwpoort. Heel lang heeft naast de molen de silo nog gestaan. 
Daarvandaan liep een pijpleiding over de dijk naar ons huis waar het graan en veevoer 
werd verpakt in zakken en balen.  
Mijn vader is slechts 44 jaar oud geworden. We waren thuis met zes kinderen. Teunis 
mijn oudste broer. Dan Rie, Trijnie, Martha, ikzelf en jongste broer Piet.  
Mijn grootmoeder was op Streefkerk beter bekend als opoe Nieuwpoort. 
Onze klanten zaten verspreid door de hele Binnenwaard.” 
 
Zoals gemeld gingen Nelly en Kees dus samen naar de enige lagere school in Streefkerk. 
Op de plek waar nu dorpshuis De Vijf Lelies staat.  
Nelly: “Bij juffrouw De Kuijper uit Nieuw-Lekkerland. Maar al in de tweede klas werd 
een nieuwe school gebouwd in de Kerklaan. Dus maakten we een grote verhuizing mee. 
In die periode kwam in Streefkerk ook de Christelijke lagere school aan de Lekdijk. Zo’n 
beetje de helft van het leerlingaantal van onze school verhuisde naar die nieuwe school 
aan de dijk. Kees en ik bleven in de Kerklaan.  

Graanhandel en Veevoederbedrijf  Nieuwpoort aan 
de Nieuwe Veer nummer 44 
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Het was een leuke school. Met meester Westerweel, het Hoofd, en meester Gelderblom.” 
 
De jeugd van het tweetal was best wel in een bijzondere periode. Bijvoorbeeld de tijd 
dat de telefoon begon te komen. Bij Kees thuis waren ze het tweede adres waar zo’n 
modern ding werd opgehangen. Vandaar hun telefoonnummer 402.  
Het halve dorp maakte er, als het echt noodzakelijk was, graag gebruik van. De bellers 
betaalden ‘n paar centen voor de telefoonkosten en vertrokken weer. Steeds meer 
Streefkerkers werden op het net aangesloten.  
 
Kees Booij: “We gingen allebei naar de MULO in Lekkerkerk. Nee, niet dezelfde school. 
Ik naar de openbare MULO en Nelly naar de Christelijke MULO. Die is er nog steeds, 
nu beter bekend als de Driestar. 
Ja, altijd, zomer en winter, op de fiets. Maar daar had je geen probleem mee. Met 
schoolgenoten met het fietspontje overvaren, daar sloten jongens en meisjes van de 
overkant zich bij ons aan en dan zo met de hele groep naar Lekkerkerk.  
Nee, Nelly fietste altijd met kinderen van haar eigen school mee.  
Kwam je ’s avonds terug naar huis, dan pakte je aan de overkant een toeter die daar 
hing. Daar moest je flink op blazen, zodat de veerman, fietsenmaker Jos Liefhebber, wist 
dat er klanten aan de overkant stonden. “ 
 
Na de MULO lag het voor 
de hand dat Kees in het 
bedrijf ging werken. Hij 
nam stilaan de 
groothandel over.  
Nelly kwam ook in het 
familiebedrijf aan de 
Nieuwe Veer nummer 44.  
“Ik deed een deel van de 
administratie en werd 
vertegenwoordiger. Kreeg 
in mijn beginperiode 
vooral de wat kleinere 
boertjes toegewezen. Een 
van mijn broers nam de 
grotere klanten voor zijn 
rekening. 
De boeren die ik bezocht 
met mijn orderboekje vonden zo’n jonge blonde meid wel bijzonder. Ze probeerden nog 
wel eens een geintje met me uit te halen. Dan wenkten ze mij om naderbij te komen. 
Maar dat kon alleen tussen een kudde koeien door. En, jawel hoor, er was er altijd wel 
een bij die net haar grote boodschap moest doen. Dan kletste zo’n koeienflap net naast 
mijn benen en spetterde over mijn schoenen. De boeren hadden de grootste lol, maar ik 

Medewerkers en drie van de vier broers Nieuwpoort van het graan- en 
veevoederbedrijf aan de Nieuwe Veer nummer 44. 
Staand tweede van links Jacob Nieuwpoort, derde van links Leen 
Nieuwpoort en zittend tweede van rechts Cent Nieuwpoort. Achter 
hem Antje Nieuwpoort is de zus van de gebroeders.  
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liet me niet uit het veld slaan. Ik deed alles op de brommer. Was wel bijzonder. Ik was 
het eerste meisje op Streefkerk dat op een brommer reed. En daarna ook zo’n beetje het 
eerste meisje dat haar rijbewijs haalde.” 
 
Hoewel Nelly en Kees dus al vanaf het zesde levensjaar 
klasgenootjes waren was dat toch geen garantie voor een latere 
echtverbintenis.  
“Nee, schei uit”, dat is nooit bij me opgekomen. Daar was je 
trouwens op de lagere school helemaal nog niet mee bezig”, 
zegt Nelly lachend.  
“Maar op latere leeftijd was de plaatselijke ijsbaan natuurlijk 
wel de plek bij uitstek om verkering te krijgen. Kees kon heel 
goed schaatsen. Dat zal wel indruk op me gemaakt hebben. “ 
In 1968 gaven Nelly en Kees elkaar op een vrijdagmiddag het 
ja-woord. “En op zaterdag stond ik al in de winkel”, aldus 
Nelly. “Ik vond het vanaf dag één leuk om te doen. Dat is altijd 
zo gebleven. Nooit met tegenzin. Ook niet in de periode dat we 
drie kinderen kregen. De sociale contacten met de mensen vond ik zeer bijzonder. Naast 
de tabaksartikelen gingen we later ook tijdschriften, kranten, ansichtkaarten, postzegels 
en dat soort zaken verkopen.” 
Overigens stond het huis op nummer 19 een jaar leeg. Al die jaren daarvoor had Thijs 
Bakker erin gewoond. Hij was door de vader van Kees aangenomen als meesterknecht.  
Toen het pand een jaar niet werd bewoond, pleegden professionele criminelen een grote 
inbraak. Er werd voor 40000 gulden aan sigaretten gestolen. Vandaar dat wij na ons 
huwelijk hier ook meteen zijn gaan wonen. We zitten er alweer een halve eeuw.” 
 
Terwijl Nelly zich vermaakte in de winkel ging Kees de groothandel verder uitbouwen. 
“Naast tabaksartikelen al vlug ook snoep en frisdranken”, vertelt hij. “De bekende 
detailhandel en de groothandel. Maar je kreeg toen de tijd dat steeds meer tankstations 
een winkelgedeelte openden. Ik ging ook leveren aan bedrijven als IHC. Mijn 
werkterrein was nog altijd de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en Rotterdam.  
Op een gegeven moment heb ik er een punt achter gezet. Ben toen in dienst getreden bij 
een andere groothandel.” 
 
In 2013, de eerste week van januari werd, zoals in het begin al vermeld, aan de 
Dorpstraat nummer 19 de laatste knoop binnen de tabakshandel en aanverwante 
artikelen definitief doorgehakt. Nelly en Kees Booij sloten de winkeldeur voorgoed. 
Geen gezellig winkelpraatje meer. Een bijzondere periode, die ooit begon met opa Kees, 
werd in 2013 afgesloten. 
 
Ed van Tuijl 
 
 

Trouwfoto van Nelly en 
Kees Booij in 1968 
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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! 

 
 
We zijn dit keer op zoek naar de naam van 
het bruidspaar en hun gasten van 
bovenstaande foto. Een jaartal is ook altijd 
fijn! 
 
Van veel recentere datum is de foto van de 
“steltlopers”. Wie weet de namen van de 
kinderen op de foto en wanneer deze 
genomen is? 
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H 
 
 
 
 
Oplossing foto’s BC1 2019 
 
 

 
 
Volgens A.W. van Harten is dit een foto van de Openbare Lagere School Nieuwpoort in 
1948. 
Onderste rij van links naar rechts: Anton Dutman, Cees Ravestein, Rien Dekkers, Theo 
van ’t Hoog, Evert van Geelen, Wim Vermeulen, Aart Stigter, Gerard Koene, Arie-Wim 
van Harten, Commer van Buren. 
 
Bovenste rij van links naar rechts: Tonnie Maat, Tinie Slob, Ria van der Hek, Jannie 
Muilwijk, Annie Stigter, Jannie Verveer, Rina Bakker, Dicky van der Ham, Wil de Roo, 
Aartje van der Ham, Jannie Bakker, Jannie Brandwijk, Dineke Dekkers en Magda van 
Buren. 
 
Juffrouw Rikkoert en meester Dekkers. 
 
Hartelijk dank voor deze complete lijst met namen! 
 
Helaas hebben we van de andere foto geen oplossing ontvangen. 
 
Van de redactie 
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Geborduurd tafelkleed uit 1956 geeft beeld van ‘t leven aan de Lekdijk 
 
Vorig jaar kreeg de HKN uit de nalatenschap van de familie C. Schep uit Langerak een 
geborduurd wit, katoenen tafellaken, afgewerkt met een open zoompje. 
 

In het midden van het 
katoenen kleedje staat 
het jaartal 1956 en 
Hartelijk Gefeliciteerd 
van allen, daaromheen 
‘Moeder’ en een aantal 
voornamen (zie foto 1)  
Verspreid over het 
gehele kleedje een 
aantal namen, voor- 
en achternamen, 
familienamen van 
mensen die blijkbaar 
een relatie 
onderhielden met 
degene voor wie deze 
felicitatie bestemd 
was. 

 
Nieuwsgierig, doordat ik namen herkende uit Langerak van de jaren zestig, ben ik op 
onderzoek uitgegaan. De vragen die ik mezelf stelde, waren: 
- Wie wordt er gefeliciteerd? 
- Was dit een gebruik in die tijd of was er een speciale reden? 
- Waarom worden de felicitaties zo uitgebracht? 
- Wie heeft dit gemaakt? 
- Wie zijn de mensen die op dit kleed genoemd worden? 
- Wat is hun relatie met de ontvanger en/of de maker? 
 
Navraag bij de familie Schep gaf me antwoord op de eerste vraag: het kleed was 
geborduurd voor Arie Stuij en Bets Stuij-Schep, die in 1956 in Suriname woonden. De 
namen zijn waarschijnlijk bij het huwelijk van Bets en Arie op het kleed gezet en later 
door Adrie, de zus van Bets, in borduursteken omgezet. 
Navraag bij Cees Stuij, de broer van Arie Stuij gaf me informatie over zijn broer. Nadat 
Arie teruggekomen was uit Indië, waar hij zijn dienstplicht had vervuld, zag hij niet een 
vanzelfsprekende toekomst voor zichzelf in Langerak op de boerderij op Lekdijk 120, en 
hij besloot om met zijn vrouw naar Suriname te gaan. Hij zou gaan werken in projecten 
van de Nederlandse overheid voor landaanwinning en grondverbetering.  

Foto 1 
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Dergelijke projecten werden in de toenmalige kolonie uitgevoerd met als doel meer 
gronden te ontwikkelen voor landbouw productie, met name rijstbouw. Er waren in 
Suriname vanaf 1600, dus sinds 300 jaar, landwinningsprojecten, waar ondermeer 
Nederlanders werkten aan verbetering van de waterhuishouding. Deze zgn. 
laaglandplantages werden ontwikkeld door landaanwinning in het gebied gelegen 
tussen het oerwoud en de kust van Suriname. Het  waren polders met enerzijds een 
gecompliceerde waterbeheersing. Met behulp van dijkjes, vaar- en loostrenzen (sloten), 
sluizen en watermolens werden de functies van irrigatie, drainage, waterkrachtweg- en 
watervervoer gecombineerd. Niet toevallig dat Hollanders en Zeeuwen in deze laag 
liggende moerassen en getijdegebieden succesvol aan de slag gingen. Anderzijds moest 
het aangewonnen land tegen overwoekering door het oerwoud worden beschermd.  
(bron: Bouwen aan de wilde kust. Hillebrand Ehrenburg en Marcel Meyer) 
Arie zou daar na verloop van tijd landbouwer kunnen worden, een boerderij/plantage 
exploiteren. Uiteindelijk hebben ze zich niet in Suriname gevestigd, het echtpaar is 
terecht gekomen op een boerderij in de Flevopolder. 
 
De familie Schep woonde op Lekdijk 26, de familie Stuij op Lekdijk 120. In beide 
gezinnen werd  de kost verdiend door melkvee te houden en kaas te maken. Verder 
bewogen de beide gezinnen zich in ongeveer dezelfde kringen, kerkelijk waren ze 
aangesloten bij de Gereformeerde kerk in Waal. Op het tafellaken zijn rondom de 
namen van directe familieleden van Bets ook andere namen geborduurd, er staan meer 
dan 120 namen van personen of families op.  
 

Vanuit mijn 
geheugen kon ik 
namen herleiden tot 
mensen die vanwege 
hun beroep 
betrokken waren bij 
de veehouderij aan 
de Lekdijk. Een 
opvallende naam 
staat in de 
handtekening op foto 
2. De handtekening is 
van Freek van de 
Werken, lang 
vergeten, maar nu 
weer in mijn 
herinnering als de 
‘biggensnijder’, 

blijkbaar was dat een onjuiste benaming en heet dat officieel ‘castreur’. In de jaren zestig 
werden er op de boerderijen aan de dijk ook varkens gehouden, zowel zeugen, als 

Foto 2 
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mestvarkens. De biggen die gemest werden, werden gecastreerd door van der Werken 
uit Nieuwpoort.  
 
Op de volgende foto (foto 3) 
staat dwars op de foto, aan de 
linkerzijde, in lichtgroen 
geborduurd de naam van een 
beroepsmatig bij de families 
betrokken persoon: B. de 
Bondt en daarbij ook de 
vermelding van zijn beroep: 
postbode. Bertus de Bondt 
was  een van de 2 vaste 
postbezorgers, die huis aan 
huis de post rondbracht. 
Vanaf de Poort tot aan 
Lekdijk 1. In die tijd waren er 
geen brievenbussen aan de 
rijweg, maar liep hij stoep af, stoep op, soms onderdoor, altijd met de fiets, door weer en 
wind. Daarnaast de namen van het echtpaar Koutstaal-Slob en hun kinderen, van oom 
Willem en tante Marie en Henk van Rijnen. 
Het open zoomwerk, uitgevoerd met rood garen is op deze foto te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3 

Foto 4 
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Mijn nieuwsgierigheid is vooral geprikkeld door de verscheidenheid aan namen die op 
deze groet aan de verre Langerakkers werd gestuurd. Uit de namen op dit kleed blijkt 
een gezamenlijke belangstelling en medeleven met de kinderen van de beide gezinnen 
die zover weg hun bestemming zochten. Blijkbaar was er onder de Langerakkers een 
bepaalde saamhorigheid die de grenzen van familie, kerk, leeftijd overschreed en die 
ook beroepsmatig betrokken mensen op de hoogte hield van het wel en wee van de 
familieleden. 
Op grond van de namen die op dit kleed staan zijn allerlei verschillende verbanden te 
ontdekken, familieverbanden, vriendschappen tussen leeftijdsgenoten, relaties die 
bestaan door nabuurschap, relaties door werkzaamheden of handel. 
Dit artikel krijgt in een vervolg, waarin we de context van dit textielstuk willen 
toelichten aan de hand van de namen die er op geborduurd staan.  
Verder zijn we benieuwd of er onder de lezers van By Clockgeluy mensen zijn die aan 
een dergelijk stuk hebben bijgedragen, mogelijk in een andere context. Graag ontvangen 
we uw reactie! 
 
Annie Slob 
 

Foto 5 Foto 5 
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 Brouwers’ dam 
 
Op 2 mei 2019 konden bewoners van Nieuwpoort en omgeving de productie Brouwers’ Dam 
gaan bekijken. Veel mensen hebben hier gebruik van gemaakt.  
In dit theaterspektakel stond de persoon van de toenmalige burgemeester van 
Nieuwpoort, de heer Brouwers, centraal. Het ging om zijn optreden tijdens de 
watersnood van 1953. 

Hoe kwam deze productie tot stand? 

Het is al 35 jaar een goede gewoonte dat de Stichting Nieuwpoort 700 plus iedere 5 jaar 
een evenement verzorgt dat te maken heeft met de historie van Nieuwpoort. Een grote 
productie als Brouwers’ Dam vraagt uiteraard een gedegen voorbereiding. Het 
stichtingsbestuur begon in 2016 na te denken over het onderwerp dat men in 2019 wilde 
presenteren. Het onderwerp water was een keuze die voor de hand lag vanwege de 
ligging van Nieuwpoort aan de Lek, maar welke invalshoek kon men nemen? Ilona 
Visser van Galerie H48 kwam via de kunstenaar Evert van Reijswoud in het bezit van 
een document van 20 getypte schrijfmachinevelletjes van de hand van de heer 
Brouwers. Deze schreef dit na de overstroming, om verantwoording te kunnen afleggen 
van zijn optreden in de nacht van de watersnood en de dagen daaropvolgend. Dat 
optreden was niet standaard en volgens de boekjes, dat realiseerde hij zich zeker en om 
geen details te vergeten, legde hij zijn acties vast op papier. Evert van Reijswoud had het 
verslag gekregen van Henk Brouwers, een zoon van de oud-burgemeester, in het kader 
van een expositie tijdens Open Monumentendag 2016 met het thema: Iconen en 
Symbolen. Men zag al snel dat daar een goed verhaal in zou kunnen zitten, een verhaal 
dat heel beperkt of niet bekend was bij de bewoners van Nieuwpoort. 

En daarna ging het verder. Er werd contact 
gezocht met Peter Jan Eckstein, die na het 
doornemen van de aantekeningen het script ging 
schrijven en later met Peter Meijer, de regisseur 
en zijn assistenten. Er volgden audities, 
repetities, men zocht samenwerking met 
muzikanten, voor de ontbrekende rollen werd 
actief naar acteurs gezocht, in samenwerking met 
scholen werden kinderen gezocht voor bepaalde 
rollen, er volgden oefensessies, een ploeg ging 
zich met de benodigde rekwisieten bezig houden 
en een andere ploeg met de decors. Er werden 
interviews gehouden met mensen die de 
watersnood hadden meegemaakt, deze werden 
nagespeeld en op video opgenomen, zodat ze 

De repetitie, ’Rianne van der Rest als 
nieuwlezeres 
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tijdens de voorstelling te zien waren. Verder werd er aandacht besteed aan kostuums, 
grime en waar dat nodig was, pruiken.  

Samengevat in een paar zinnen klinkt dit simpel, maar dat was het niet. Het was een 
groot project, met heel veel betrokken mensen, die met elkaar samenwerkten, 
beslissingen namen en de vaart er in hielden. Er werd geoefend in kleine en grotere 
groepen. Regisseur en zijn assistenten, bestuursleden van Nieuwpoort 700 plus hielden 
het overzicht, grepen in waar dat nodig was en bleven de enthousiaste trekkers van het 
stuk.  

‘’Hoe was het om hieraan te werken?” vroeg ik aan Annie Slob, mijn vraagbaak bij dit 
onderwerp. Het antwoord was: “Fantastisch, er kwam heel veel werk bij kijken, maar de 
eensgezindheid, de samenwerking tussen de mensen, de meerwaarde die het 
voorbereiden en uitvoeren van dit stuk had voor de bewoners van Nieuwpoort was 
fenomenaal. Het was heerlijk om te doen.” 

De aantekeningen van 
burgemeester Brouwers 
geven van uur tot uur aan, 
wanneer hij attent gemaakt 
werd op de dijkdoorbraak, 
waar hij ging kijken hoe erg 
de schade was en wat hij, in 
samenwerking met anderen, 
deed om mensen en vee te 
evacueren. Omdat 
Nieuwpoort vrij hoog 
gelegen is, kwamen mensen uit de lager gelegen omgeving waar het water kwam, hier 
naar toe om zichzelf en hun gezin en vaak ook hun vee, in veiligheid te brengen. Omdat 
Nieuwpoort deze mensenmassa niet alleen aan kon, regelde Brouwers vervoer van 
mensen en vee naar andere plaatsen, zoals Ameide en Utrecht. 
 
Centraal in Brouwers’ Dam staat de actie die Brouwers samen met aannemer Mourik 
ondernam om het gat in de dijk bij Papendrecht te dichten en het gebrek aan 
samenwerking dat hij ervoer van het provinciebestuur en het Hoogheemraadschap. Zij 
waren moeilijk te bereiken en gaven zich ook snel over aan de situatie. Brouwers kon 
dat niet accepteren. Hij ging met Mourik kijken bij de doorbraak en kon zich niet 
voorstellen dat het dichten van dat gat een week zou moeten duren. Hij dacht dat het in 
2 dagen zou moeten kunnen, waardoor er veel minder water de Alblasserwaard binnen 
zou stromen. Het lukte hem om aannemer Mourik, aanvankelijk beducht voor 
belangenverstrengeling, te overtuigen. Deze gaat met alle mensen die hij kan krijgen aan 

….en nog meer repeteren! 
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het werk en het gat wordt gedicht. Tijdens en na deze spannende dagen wordt 
Brouwers op zijn vingers getikt vanwege eigenzinnig gedrag en het niet volgen van de 
‘officiële’ regels. Had hij dat wel gedaan, dan was de overstroming in de 
Alblasserwaard veel groter en ingrijpender geweest.  

De nazaten van burgemeester Brouwers stonden positief tegenover het belichten van de 
rol van hun vader/grootvader. Zij waren aanwezig bij de opvoering van Brouwers’ 
Dam. Brouwers’ optreden begin februari 1953 wordt in Brouwers’ Dam toegelicht. 
Verder is er niet veel bekend over hem persoonlijk. Hij was burgemeester tot 1972 en er 
is weinig over hem te vinden in verslagen van raadsvergaderingen. Hij heeft nooit een 
lintje gekregen voor zijn verdiensten tijdens de ramp. Had dat met zijn eigengereide 
optreden te maken?  

 

Informatie: Annie Slob, voorzitter Nieuwpoort 700 plus  
Tekst: Leigje van den Engel  
Met dank aan de familie Brouwers voor het beschikbaar stellen van de informatie. 
 

 
 
 

. H 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Het was opgroeien in een glazen huis”, vertelt Henk Brouwers over zijn jeugd in 
Nieuwpoort. Henk (1946) is de 4e zoon van oud-burgemeester Brouwers, hij heeft nog 1 
jongere broer, Marius. Dat glazen- huis-gevoel heeft hij gemeen met veel kinderen van 
notabelen die opgroeiden halverwege de vorige eeuw. Als kind van de burgemeester 
werd er op je gelet. Van huis uit werd hem dan ook ingeprent: gedraag je. De enkele 
keer dat Henk mee durfde doen met iets ondeugends als belletje trekken werd dat 
dezelfde dag gemeld bij zijn vader. Het burgemeestersgezin vulde 2x per zondag 
voltallig de bank achter die van het domineesgezin. Natuurlijk ging je dan mee, tot je, in 
het geval van Henk en zijn broers, het ouderlijk huis verliet voor studie in een grote 
stad. Daar begon het zelfstandig worden en het los kunnen maken van de opvattingen 
en normen van het ouderlijk huis. 

Allemaal Familie 
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Henk beschrijft zijn vader als een autoriteit, ook in het gezin. Daarbij moet worden 
opgemerkt, dat gezinsverhoudingen veranderlijk zijn en in hun tijd gezien dienen te 
worden. Een man was midden 20e eeuw kostwinner, een vrouw bleef thuis en zorgde 
voor de kinderen.  
Een ambt als burgemeester had aanzien, dat gaf gezag. Dat had burgemeester Brouwers 
binnen- en buitenshuis. Het openbaar bestuur werd besproken in het gezin Brouwers. 
Veel zaken die in Nieuwpoort en omgeving speelden, kwamen aan de orde. De 
kinderen groeiden op met kennis over het besturen van een gemeente. Het viel Henk op, 
hoeveel mensen zijn vader kende. Hij was de ambtenaar bij bijna alle huwelijken en 
kende de achtergronden van veel personen.  

Aan Henk en zijn 
familieleden werd een paar 
jaar geleden toestemming 
gevraagd om het verslag dat 
oud-burgemeester Brouwers 
van Nieuwpoort maakte van 
zijn optreden tijdens de 
watersnood van 1953, te 
mogen gebruiken als basis 
voor een toneelstuk. De 
familie overlegde en kwam 
eensgezind tot de conclusie 
dat ze het beschouwden als 
erkenning van het werk van 

hun (groot)vader. Toen wisten ze uiteraard nog niet, hoe het stuk er uiteindelijk uit zou 
gaan zien. Maar ook daarover ontstond tevredenheid. Ongeveer 20 Brouwers- 
familieleden kwamen op 2 mei 2019 ‘s middags bij elkaar in Nieuwpoort. Ze liepen door 
de stad, bezochten het stadhuis en gingen ‘s avonds naar de tent waar ze het 
theaterspektakel bijwoonden. Algemene indruk: hun voorvader werd recht gedaan in 
de productie. Henk was getroffen door een specifiek detail. Zijn vader kon vroeger 
ijsberen door de kamer, als hij moest nadenken over een bepaalde zaak. De acteur die de 
rol van zijn vader speelde, deed dat ook. Niet gebaseerd op deze eigenschap van de 
burgervader, maar omdat hij dan zijn tekst beter kon onthouden… 

De familie was ook blij met de erkenning, die het optreden van Brouwers via het 
theaterspektakel kreeg, omdat die erkenning tijdens het leven van burgemeester 
Brouwers uitbleef. Zijn eigengereide optreden in 1953 werd niet op prijs gesteld door 
het Hoogheemraadschap en het provinciebestuur. Al had hij, samen met aannemer 
Mourik, de gevolgen van de overstroming aanzienlijk beperkt, hij kreeg hiervoor geen 
waardering. Wellicht waren teveel personen op hun tenen getrapt door zijn optreden. 

Het hele gezin Brouwers op en naast het bordes van het stadhuis 
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Dit werd ook goed duidelijk in het toneelstuk. Ook kreeg Brouwers geen lintje toen hij 
zijn burgemeesterschap beëindigde, dit in tegenstelling tot bijna alle overige 
burgemeesters.  

Henk vertelde dat zijn vader 
al eerder gehandeld had 
tegen de orders van het 
openbaar bestuur. In 1940 
werd op bevel van het 
Ministerie van Defensie de 
burgerbevolking van 
Wageningen, Veenendaal en 
Arnhem geëvacueerd. De 
bedoeling was dat zij op een 
aantal schepen naar de 
Zuid-Hollandse eilanden 
zouden worden gebracht. 
Men ging ervan uit, dat er in 
de omgeving van die steden, (de Grebbelinie) flink gevochten zou worden. Deze groot 
opgezette operatie verliep voorspoedig. Maar toen snel na het bombardement op 
Rotterdam gecapituleerd werd, veranderde de situatie. Een aantal kolenschepen met 
burgers lagen toen in de Lek ter hoogte van Schoonhoven en Groot Ammers. De mensen 
uit Oost-Nederland waren al 2 dagen aan boord met weinig water, voedsel en 
bewegingsruimte. Op bevel van het oppergezag mochten deze mensen niet van boord. 
de burgemeesters van Ammerstol en die van Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak 
vonden dit een onhoudbare situatie, lieten de mensen tegen het militaire bevel in aan 
wal gaan en organiseerden opvang. De plaatselijke bevolking spande zich in om de 
evacuees onderdak te bieden. Dit lukte, hoewel het om grote aantallen mensen ging: om 
3600 opvarenden van 9 schepen. Een enorme prestatie.  

Ook deze gebeurtenis tekent het optreden van Brouwers. Handelend optreden als dat 
nodig is. Niet afwachten tot alle formaliteiten in detail geregeld zijn terwijl mensen hulp 
nodig hebben. Dat gedrag kun je eigengereid noemen, dat woord zullen de bestuurders 
van het Hoogheemraadschap en andere burgemeesters in de omgeving zeker gebruikt 
hebben. Maar eigengereid en met eigen (door ervaring verkregen) wijsheid  optreden is in 
veel spannende situaties de juiste reactie, daarover zijn in heden en verleden tal van 
voorbeelden te noemen.  

 
Informatie: Henk Brouwers, Ammerstol 
Tekst: Leigje van den Engel 

De burgemeester en zijn vrouw tijdens de uitoefening van zijn 
ambt 
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 Scholenproject bij tentoonstelling Visserij en Walvisvaart 
 
Toen het thema van de nieuwe tentoonstelling voor 2019 bekend werd gemaakt, was er 
snel het plan om hieraan ook een scholenproject te koppelen. Samen met Rianne van der 
Rest, Christel Schipper en Anja Vel Tromp hebben we bedacht hoe we de leerlingen van 
groep 5/6 konden betrekken bij de tentoonstelling. De scholen waren enthousiast: 5 
scholen, 8 groepen en in totaal 145 leerlingen hebben meegedaan. 

Tijdens het bezoek aan Museum Het Stadhuis, vertelden de rondleiders over de tocht 
van Willem Barentz; de leerlingen konden met eigen ogen de walviskaken zien en zagen 
de werktuigen die gebruikt werden bij het speksnijden. Samen met de afbeeldingen van 
de traankokerijen, de oude schoolplaat van Jetses en de kleding en mutsen van de 
scheepsknechten kregen de leerlingen een goed beeld van de Walvisvaart rond het jaar 
1700 en de producten die van de walvis gemaakt konden worden. 

Beneden in de Waag was veel te zien over de Zalmvisserij, die op de Lek plaatsvond. 
Met netten, zeilen, touw en een kleine potkacheltje leren de kinderen dat veel beroepen 
afhankelijk waren van de visserij: de zeilmaker, scheepsbouwer, touwslager, 
mandenmaker, nettenbreier en visverkoper. 
Maar ook dat door overbevissing in de Lek de zalm hier niet meer te vinden is. 

In de trouwzaal van het stadhuis kregen de 
leerlingen van Wim Slob en Aart de Kruijk een 
demonstratie nettenbreien. Dit bijna vergeten 
ambacht wordt nog door hen beoefend en de 
kinderen konden met eigen ogen zien wat een 
tijdrovend karwei dit is, maar ook hoe sterk de 
netten zijn! 

De kinderen gingen ook nog even naar buiten, 
waar ze meegenomen werden naar Buitenhaven 
10 waar Commandeursfamilie Ooms woonde in 
de 18e eeuw, Binnenhaven 37 waar de 
walviskaken in de tuin gevonden zijn en de 
akenloods waar de aken en schouwen gemaakt 
werden. Tijdens deze kleine wandeling zagen ze 
ook de hoekstenen, waarvan beweerd wordt dat 
ze als ballast gebruikt werden op de schepen van 
de walvisvaarders.  

Wim Slob laat zien hoe je een net breidt. 
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Wij hadden het idee dat de leerlingen (en hun begeleiders) het leuk vonden. Na afloop 
kregen alle leerlingen wat te drinken en te snoepen en een 12-pagina’s tellend boekje 
met verwerkingsopdrachten. Er zijn nog meerdere boekjes over. Deze zijn nog te koop 
voor €1,00. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot eind oktober. 

Wilt u eenzelfde rondleiding met uw (klein-) kinderen? Neem dan contact op met Matzy 
van Harten: 06-38897113. 

 In memoriam Teus Koorevaar 
 
Met ontroering heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van Teus 
Koorevaar op 19 maart 2019.  

We verliezen met hem een geweldig stuk kennis van de 
historie van zijn geliefde streek De Alblasserwaard en 
met name van zijn dorp Wijngaarden. 
Ook door zijn bijna 40-jarige voorzitterschap van de 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling 
Lek- en Merwestreek, was Teus de vraagbaak voor 
velen en altijd bezig met het veldwerk. 

Daarnaast was hij een graag geziene gast bij 
verschillende Historische Verenigingen en Kaderlid bij 
de Stichting Boerderij en Erf AKV. 

Wat rest zijn onze goede herinneringen aan zijn prettige wijze van omgang met ieder die 
zijn passie voor visie op historie, cultuur, landschap, archeologie en alle facetten daarin 
binnen onze leefgemeenschap deelde. De vele uitgaven hierover van zijn hand zullen 
we koesteren. 

Zijn laatste grote werk was de bijdrage die hij als bestuurder van de Stichting Hanca 
mocht leveren bij het samenstellen van de Historische Waardenkaart voor eerst alleen 
Molenwaard en inmiddels geheel Molenlanden. Ook hier was zijn kennis van onze 
Waard zowel ‘boven- als ondergronds’ onmisbaar, ik heb daarin veel van hem mogen 
leren. 

Op 3 november vorig jaar ontving Teus uit handen van Burgemeester Dirk van der Borg 
nog een koninklijke onderscheiding voor de vele verdiensten voor onze streek en haar 
historische Erfgoed. 

Bestuur en leden van de Historische Kring Nieuwpoort wensen zijn naasten alle sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies. 

Paul Eikelenboom 
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 Nieuws 
 
Vitrine Bibliotheek Nieuwpoort 
 

In de bibliotheek Aanzet in Nieuwpoort, richt de 
tentoonstellings-commissie een aantal keren per jaar 
een vitrine in. Thema van de inrichting varieert 
uiteraard, maar heeft altijd iets te maken met de 
geschiedenis van ons werkgebied: Waal, Langerak, 
Nieuwpoort, Groot-Ammers of Streefkerk. 
 
Dit keer de geschiedenis van het Ooievaarsdorp en de 
Avonturenboerderij Molenwaard. Uitgebeeld met oude 
foto’s en recenter materiaal van boer en boerin Fien en 
Teun. Voor groot en klein leuk en herkenbaar. 
 
In de toekomst wil de HKN meerdere vitrines op 
locaties in ons werkgebied gaan inrichten. Hierbij 

denken we aan bibliotheken en bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. Op deze manier komen we 
ook naar de bewoners toe met wisselende (kleine) exposities. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijwilligers HKN ontvangen een 
koninklijke onderscheiding 
 
We zijn trots op onze twee vrijwilligers Dirk van Krieken en 
Harry van Meerkerk. Ze ontvingen op 26 april 2019 een lintje 
van burgemeester van der Borg voor hun vrijwilligerswerk in 
de regio. Namens alle leden van de HKN heeft het bestuur hen 
van harte gefeliciteerd met een bos bloemen. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Boekenverkoop braderie 29 mei 
Tijdens de jaarlijkse braderie in Nieuwpoort verkocht de HKN overcomplete objecten en 
boeken. De totale opbrengst was €118,45.  
 
Vaak worden er spullen aan de HKN aangeboden, als mensen bijvoorbeeld aan het opruimen 
zijn. Zoals altijd vermeld wordt, hebben we sommige objecten meerdere malen op voorraad in 
ons depot. Het mooiste exemplaar wordt dan bewaard en de rest wordt verkocht of b.v. aan 
andere Historische Vereniging geschonken. Als men het artikel dan liever terug wil hebben, dan 
kan dit bij de inname worden gezegd. 
 
De opbrengst gebruikt de HKN voor het organiseren van activiteiten of voor de aanschaf van 
andere, voor het museum relevante, objecten. Elders in BC staat altijd een overzicht van objecten 
die in de afgelopen periode ingenomen zijn. 
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Stille Nacht, witte pracht 

De wintermaanden zijn prachtig! Kale bomen met rijp, laagjes sneeuw die alle 
onvolkomenheden verbloemen en het gedempte geluid dat de verstilde sfeer van de winter 
benadrukt. 
De HKN en Goed Gezien – Goed Bekeken (vereniging voor amateurkunst) dagen u uit om een 
werkstuk te maken in bovengenoemd thema. Dit mag een tekening, een schilderij, een 
beeldhouwwerk, foto, gedicht of textielwerkstuk zijn. Materiaal en techniek is vrij. In verband 
met de beschikbare ruimte mogen de werken max. 50 x 50 x 50 zijn.  

De werkstukken zullen tijdens de Kaarsjesavond op 11 december, in Museum Het Stadhuis in 
Nieuwpoort tentoongesteld worden van 15.00-21.00 uur. Ook op de zaterdag 7, 14 en 21 
december is Museum Het Stadhuis geopend van 13.00-16.00 uur.  

Wil je meedoen met de tentoonstelling in Museum het Stadhuis? 
Stuur een foto van uw werkstuk uiterlijk 30 november naar matzy.vanharten@kpnmail.nl  
Het aanleveren van uw werkstuk (ingelijst en voorzien van naam/adres/woonplaats en goede 
ophangmogelijkheid) moet gebeuren op 30 november tussen 10.00-12.00 uur of eerder via een 
afspraak met Carin den Toom (tel. 0184-633188) of Matzy van Harten (tel. 06-38897113).  

Het publiek zal de werkstukken beoordelen. Wie de meeste stemmen krijgt zal als winnaar van 
deze december-challenge een prijs ontvangen. 

Doe allemaal mee en kom vooral naar de tentoonstelling tijdens Kaarsjesavond 11 december 
2019. 

Historische Kring Nieuwpoort en Goed Gezien – Goed Bekeken  

 Agenda komende activiteiten 
 
x 1-9 t/m 30-9 Licht op de Linie 
x 13-9 Open Monumenten Klassendag 
x 14 en 15-9 Open Monumentendag 
x 9-10 Lezing Zalmvisserij op de Lek, Locatie: IJsclubgebouw Streefkerk, Beneden 

Tiendweg 6C (naast de tennisclub), inloop vanaf 19.30 uur 
x Za 26-10 om 17.00 uur; Sluiting van het seizoen; Vrijwilligers bijeenkomst 
x Wo 11-12 en za 7, 14 en 21-12 Tentoonstelling Kaarsjesavond i.s.m. Goed Gezien - 

Goed Bekeken 
x Extra Algemene Ledenvergadering; DATUM VOLGT 

 
Î Zie voor overig nieuws ook onze Nieuwsbrief van juli 2019 en onze website! 
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 Bootje varen 
 
Op 20 juni j.l. zijn we met een tiental leden van de HKN naar het Belasting- en Douanemuseum 
geweest in Rotterdam. Dit was op uitnodiging van gids Francesca Estourgie waarvan wij eerder 
een workshop rondleiden kregen. 

Na het verzamelen op de Dam, vertrokken we met een paar 
bereidwillige bestuurders naar Alblasserdam, om vervolgens de 
waterbus naar Rotterdam te nemen.  

Boterhammetje weggewerkt op de boot; altijd gezellig op een boot 
en het geeft het gevoel dat je ergens op avontuur gaat. Bij het 
museum keurig ontvangen met thee en koffie. 

Vervolgens de rondleiding,  bij de belastingen zit meestal een 
addertje onder het gras, en zo ook bij het museum. Het Belasting- 
en Douanemuseum ontpopte zich als een zeer volwassen en 
prachtig museum. Wie denkt aan alleen cijfers heeft het mis; tal 
van kleurrijke zaken kwamen voorbij en dit museum is zeer de 
moeite waard om een keer te bezoeken.  

De gids zelf kwam natuurlijk dezelfde problemen tegen die alle 
gidsen en rondleiders tegen komen! Juist; dat de gasten hun eigen gids gaan worden, ha, ha. 

Aan het einde van de middag nog wat gedronken en weer terug naar Nieuwpoort. Een 
geslaagde middag en een prachtig museum. 

 
 

 CADEAUBON HKN FEESTDAGEN 
 
Voor de komende Feestdagen, en uiteraard andere gelegenheden om iemand een 
persoonlijk cadeau te geven, heeft de HKN sinds kort een leuke cadeausuggestie voor u: 

x CADEAUBON T.W.V. EEN ABONNEMENT OP DE HKN 

Dit cadeau is een jaar geldig en kost €15,-. Wij zorgen voor een leuke verpakking waarin 
de cadeaubon, een “Stede Nieupoort” en een By Clockgeluy zit. Tevens bestaat het 
cadeau uit toegang tot lezingen van de HKN, meedoen aan excursies en 2x p/jr het 
verenigingsblad By Clockgeluy. 
 
Voor de aanschaf van deze cadeaubon kunt u contact opnemen met Marianne van 
Drenth 06-12051036 of een mail sturen aan 
administratie@HistorischeKringnieuwpoort.nl. 

Adrie in het interactieve deel 
van het museum; erg verzorgd 
en leuk! 

Dirk van Krieken 
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We leven nu in het digitale tijdperk. Veel vroegere “tastbare” voorwerpen of hulpmiddelen zijn 
hierdoor in onbruik geraakt. Het is voor sommigen moeilijk voor te stellen, dat er een tijd is 
geweest zonder al deze digitale hulpmiddelen. 

En toch is dit vaak niet eens zo lang geleden! In deze rubriek zullen we in iedere By Clockgeluy 
een gebruik of voorwerp uit vervlogen tijden bespreken. 

Dit keer komen er een aantal belastingen aan bod uit vroegere tijden. De ene belasting is 
nog absurder dan de andere! Het idee voor dit onderwerp deed ik op tijdens het bezoek 
aan het Belasting- en Douanemuseum met de HKN. De expositie “Bizarre belastingen” 
was net opgeruimd, maar leek me erg interessant om meer over te weten te komen.  

Voor onze jaartelling werden er al belastingen geheven. Als 
heersers of overheden geld nodig hadden, werd van alles 
bedacht om belasting over te kunnen heffen. Hieronder een 
greep uit de vele voorbeelden van, soms hilarische, 
belastingen. 
 
In 69 na Christus werd urinebelasting geheven. Urine was 
toen een gewilde vloeistof die werd gebruikt voor het 
ontvetten van wol en leer. Hier ligt ook de oorsprong van het 
gezegde “Geld stinkt niet”. Door Tsaar Peter de Grote werd 
de baardenbelasting ingevoerd. Hij vond het dragen van een 
baard lelijk en onhygiënisch. Het is maar goed dat deze 

belasting in 2019 niet meer van toepassing is, want dan zouden alle hipsters behoorlijk 
in de buidel moeten tasten! 
 
In 1636 werden bij een herziening van het belastingstelsel 14 belastingsoorten afgeschaft. 
Een aantal belastingen werd onder gebracht in redemptiegeld (weeldebelasting) 
waaronder de belastingen voor zout en zeep. In de 19e eeuw wordt zeep steeds minder 
als een luxe artikel gezien, maar meer als een eerste levensbehoefte.  
Tegenwoordig wordt er over dit soort producten BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) 
geheven. Daar krijg je geen aanslag voor, maar deze belasting wordt door de producent 

H 

Peter de Grote, tsaar van 
Rusland 1672-1725 
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voldaan. Vervolgens stopt hij dit bedrag weer in de verkoopprijs, dus betalen we ook nu 
eigenlijk nog een verstopte zeepbelasting.  
 
Vanaf 1636 werd er ook herengeld of dienstbodengeld 
geheven, als een soort weeldebelasting. “Mensen met 
personeel in dienst kunnen zich ook belasting veroorloven”, 
was de gedachte hierachter. Aan het begin van de 19e eeuw 
was het tarief voor één dienstbode 5 gulden en voor 10 
dienstboden zo’n 25 gulden per dienstbode per jaar. Voor 
mannelijk huispersoneel betaalde men wel 30 gulden per 
knecht. In 1816 werd de dienstbodenbelasting weer 
afgeschaft.  
Tegenwoordig betaald een werkgever natuurlijk ook over 
zijn personeel aan de belastingdienst. De kosten zijn dan 
afhankelijk van wat iemand verdiend, en niet of het een man of een vrouw is. 

Vrijgezellenbelasting is ook een soort belasting die al vanaf de oudheid met enige 
regelmaat onder de aandacht is en zelfs ingevoerd is geweest. Redenen om trouwen te 
promoten was het bevorderen van de bevolkingsgroei en in de 19e eeuw vond men 
vrijgezellen zelfs onzedelijk. Zelfs in 1935 werd in Nederland door minister Oud 
opnieuw een poging gedaan het vrijgezel zijn te belasten. Dit kwam gelukkig niet door 
de Tweede Kamer. In Nederland zijn heden ten dage ongeveer 3 miljoen alleenstaanden 
en de verwachting is dat tegen 2050 de helft van ons land uit alleenstaanden bestaat. 
Hopelijk brengt dit de ficus niet op bepaalde ideeën! 

Natuurlijk zijn er tegenwoordig nog veel meer dingen te verzinnen waar je belasting op 
zou kunnen heffen. In Engeland en Mexico is de suikertaks bijvoorbeeld een groot 
succes. En ook in Nederland wordt erover nagedacht om dit in te gaan voeren om de 
volksgezondheid te bevorderen en om de kosten in de 
gezondheidszorg te verlagen.  

Tegeltaks is een belastingsoort die mogelijk wordt ingevoerd 
ter verbetering van de waterhuishouding. Waar vroeger perken 
en grasvelden waren, zijn er nu veel meer bestraatte gebieden. 
Omdat er minder groen is, zien we ook minder vogels en 
vlinders en andere dieren. Verder is er veel meer wateroverlast 
bij slecht weer. De belasting zou gekoppeld kunnen worden 
aan de rioolheffing, die we nu ook al betalen.  

De meeste huidige belastingen vinden we inmiddels normaal, ook al wordt er vaak 
gemopperd over de belastingdienst, we krijgen er tenslotte ook iets voor terug in het 
luxe leefklimaat van Nederland.    

Carin den Toom 
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 Waterliniedag 3 juli 
 
Om 08.45 uur werden ruim 100 leerlingen van OBS De Knotwilg uit Nieuwpoort en School met 
de Bijbel uit Streefkerk verwacht in Het Arsenaal. 

Daar werden ze verwelkomd door Wouter van de 
Waterlinie, die de gang van zaken met ze doornam en 
ook daarna één van de onderdelen van deze morgen 
voor zijn rekening nam: in een theatraal spel moesten 
de leerlingen woorden uitbeelden waarmee het verhaal 
van de Waterlinie uitgebeeld kon worden. 

Een tweede groep ging naar ’t Hoofd, waar de 
schutterij-groep uit Bergen op Zoom vertelde hoe het 
leger langs de linie leefde, vocht en gekleed ging. 
Natuurlijk moest er een demonstratie zwaardvechten 

gegeven worden en de kinderen waren vooral benieuwd naar het harnas dat door één van de 
schutters gedragen werd. 

Het derde onderdeel was een quiz. Hiervoor had 
de HKN een parcours uitgezet op de Wal. Vooraf 
kregen ze uitleg over de wallen en grachten, de 
Beer en de Monniken en alle termen die met onze 
vestingstad te maken hebben.  
De leerlingen liepen daarna van opdracht naar 
opdracht tot ze bij de zuid-coupure aan het eind 
van de Binnenhaven kwamen. Met het uitzicht op 
het stadhuis werd de waarde (en de werking) van 
de inundatiesluis onder het stadhuis aan de 
leerlingen uitgelegd. 

In datzelfde stadhuis had het verteltheater ‘Trompetter van de Prins’ haar intrek genomen. In 
hun soldatenkist zitten allerlei oude (en soms vreemde) muziekinstrumenten, waarmee de 
kinderen muziek kunnen maken. Begeleid door deze muziek, leerden ze gezamenlijk een oude 
smartlap. 

Als alle groepen de vier onderdelen hebben gezien en gehoord, verzamelen we weer in Het 
Arsenaal voor wat te drinken en te snoepen. Wouter van de Waterlinie stelt nog wat vragen, om 
te horen of ze het allemaal goed begrepen hebben en goed naar hun zin hebben gehad die 
morgen. Ten slotte zingen we nog éénmaal de smartlap van de Oude Hollandse Waterlinie. De 
leerlingen hebben geen enkele gêne om een stukje mee te zingen voor de microfoon. Wat een 
fijne ochtend! 

De schutters op ‘t Hoofd 

Verteltheater in Het Stadhuis 

Van de redactie 
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 Vijverhof 45 jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouw periode van 22-02-1973 – augustus 1974.  Foto’s: Hans Keukelaar 
 
Î Voor meer foto’s: www.HistorischeKringNieuwpoort.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Afgelopen periode binnengekomen: 
x 10-01-19, Mevr Stigter-Monteban te Streefkerk; complete stamboom fam. Stigter. 
x 10-01-19, Huisartsenpraktijk Nieuwpoort; weegschaal, bloeddrukmeter, 2x medicijnmallen. 
x 24-01-19, Via Adri Ooms; theepot met 2 borden, schaaltje en roomkannetje. 
x 21-02-19, Hans Keukelaar; 13 apothekers flessen, 2 witte flessen, 1 inktpotje. 
x 21-02-19, Mevr Haak-den Butter te Streefkerk; divers serviesgoed. 
x 11-04-19 Mevr Vlier- den Butter te Streefkerk; boekje en krantenknipsels Koninklijk huis. 
x 18-4-19 Familie Suur, Nieuwpoort; tabakspot. 
x 18-04-19 Hans Keukelaar; mondorgel, waarschijnlijk van Dhr G.W. van Krieken geweest. 
x 18-04-19 Via fam. Huisman van Cornelia Mourik; bijbeltje in doosje van de zondagsschool in 

Nieuw-Lekkerland. 
x 20-06-19 Fam. Jerphanion; pijpenrek met 5 pijpen, 2e helft 20e eeuw. Tekst: “Een tevreden 

roker is geen onruststoker”. 
x 04-07-19 Dr. Chris Mol; dokterstas met inhoud van rond 1950-1960. 
x 04-07-19 Mevr. vd Ree, Nieuwpoort; reproductie radarboot. 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
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In deze rubriek geven we u tips van uitjes met een historisch karakter in Nederland. 

 
In juni brachten Koning Willem Alexander en koningin Maxima een bezoek aan Ierland. 
Op 13 juni bezochten ze de bibliotheek van het Trinity College.  

Deze 18de-eeuwse bibliotheek 
van de universiteit is dé 
toeristische trekpleister van de 
Ierse hoofdstad Dublin. De 
koning was met name erg 
geïnteresseerd in de land- en 
zeekaarten van Nederlandse 
kaartenmakers, zoals een kaart 
van Den Haag uit 1747. Maxima 
zocht tevergeefs naar paleis 
Huis ten Bosch. Het Noordeinde 
bleek er wel op te staan.  

Navigatiesystemen en Google 
Maps zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Hoe kon 

    Wat: Expositie “Het universum van Amsterdam”   
Waar: Paleis op de Dam, Nieuwezijds Voorburgwal  147, Amsterdam  
Wanneer: vanaf 29 juni 2019 
Wat is er te zien: het universum in het klein, getoond door mozaïeken in de vloer, 
beelden, schilderijen, oude atlassen en kaarten. 

    Wat: (Semipermanente) Expositie Cartografie en Curiosa     
Waar: Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, Amsterdam 
Wanneer: vanaf mei 2019                                                                             
Wat is er te zien: kaarten en souvenirs uit de “nieuwe wereld” in de 17e en 18e 
eeuw, toen zeevaarders steeds verder van huis gingen. 
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iemand in de 17e of 18e eeuw ooit de weg vinden op vreemd terrein? De interesse van 
het koninklijk paar in deze kaarten kan ik me helemaal voorstellen, zeker als je beseft 
hoeveel werk er verzet is om alles gedetailleerrd in kaart te brengen. 

Op dit moment zijn er een tweetal interessante exposities in 
Amsterdam over dit onderwerp. En de plaats van deze 
exposities is overigens niet toevallig, want Amsterdam was 
een belangrijk centrum voor cartografie in de wererld. 

Het Paleis op de Dam, het voormalige stadhuis van 
Amsterdam, is ontworpen door Jacob van Campen. Het is 
het universum in het klein, symbolisch uitgebeeld door 
grondmozaïken in marmer, beelden van Romeinse goden en 
schilderijen. 

Verder zijn er prachtige Amsterdamse kaarten en atlassen 
uit de 17e en 18e eeuw te zien. Ook kunt u meer te weten 
komen over de geschiedenis van het gebouw en haar 
verdere interieur. Het paleis is het officiële ontvangstpaleis 
van onze huidige koning.  

 

De andere expositie “Cartografie en Curiosa” is te zien in 
het Scheepvaartmuseum. 
Deze expositie brengt de ontwikkeling van cartografie en de 
ontmoeting met een nieuwe wereld in beeld. Nederlandse 
zeelieden gingen vanaf het begin van de zeventiende eeuw 
steeds verder van huis. Hun bevindingen van onbekende 
gebieden vormde de basis voor kaartmateriaal dat steeds 
verfijnder werd. Er was aandacht voor de kleinste details en 
de schoonheid van de illustraties maakt van elke kaart een 
kunstwerkje.  
 
In het curiositeitenkabinet zijn vele objecten te zien, die werden meegenomen uit de 
onbekende wereld. Voorwerpen zoals kokosnoten en nautilusschelpen waren zeldzaam 
en werden als pronkstukken meegebracht. Ook is er een erg oude wandkaart van 
Amsterdam van Pieter Bast uit 1597 te bewonderen. De rest van het 
Scheepvaartmuseum is uiteraard ook te bezichtigen. 

Beide exposities lijken me zeer de moeite waard en bieden uren kijkplezier. De drukte 
van Amsterdam dan maar even op de koop toenemen! 

Carin den Toom 

Aardglobe door Jodocus 
Hondius junior en Adriaen 

Veen, 1613, met opdracht aan 
de Staten Generaal. 

De Burgerzaal en 3 ronde 
mozaïeken met diameter van 

624 centimeter. Stelt 
oostelijk en westelijkhalfrond 
wereld en sterrenhemel voor.  
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H 
 

 

Wie: Huib van der Graaf                          

 

Huib is al meer dan 25 jaar lid en vrijwilliger.   

Hij helpt de technische commissie met allerhande klussen, 
zoals klompen tegen molm behandelen en ijzer met olie 
insmeren. Hij weet nog goed dat het depot eerst op de 
zolder van het Stadhuis was. Met een ingrijpende 
verhuizing is destijds een groot deel verplaatst naar 
Boerderij Vredebest. Dit gebeurde grotendeels met de fiets 
en fietskar. Op de zolder van het Stadhuis werden toen, 
elders verkregen, gebruikte stellingkasten opgebouwd voor 
het papieren archief e.d. 

Huib woonde als kind in het kleinste huisje van Brandwijk 
aan de Gijbelandsedijk en later in Groot-Ammers. Nadat hij 
zijn vrouw leerde kennen, trouwden ze en gingen in 
Nieuwpoort wonen. Inmiddels zijn ze al bijna 65 jaar 
getrouwd en wonen hier nog steeds met veel plezier. 

Ze woonden een aantal jaren in bij Huib zijn schoonouders 
aan de Hoogstraat (wat nu de pastorie van de Christelijk 

Gereformeerde kerk is), om hen te verzorgen. Later verzorgden ze ook nog een oude oom 
van zijn vrouw Will. 

In zijn werkzame leven, begon Huib met de melkcontrole en de verkoop van klompen e.d. 
met paard en wagen in Groot-Ammers, Streefkerk en Nieuwpoort. Later werkte hij bij 
Betonfabriek van der Vlist. 
Daarna werkte hij zo’n 15 jaar bij Minkema (fabrikant van wasmachines en centrifuges) als 
kantine beheerder. Toen zij failliet gingen, ging hij bij Brink-Molyn (verffabriek) werken. 
Omdat Brink en Molyn fuseerden, kwamen er veel werknemers uit Rotterdam naar Groot-
Ammers. Huib zorgde ervoor dat er verse koffie voor hen klaar stond, als ze met een busje 
op het bedrijf aankwamen vanuit Rotterdam. Later verhuisden veel van deze mensen naar 
onze regio. 
Op 53 jarige leeftijd kreeg Huib een hartinfarct en mocht hij niet meer werken van de artsen. 

In die tijd werd het Arsenaal (voorheen Zilverfabriek Baardwijk) gekocht door de kerk en 
omgebouwd tot gemeenschapshuis. Deze functie kwam toen te vervallen voor, wat 

Huib op de zolder van het 
Stadhuis 
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tegenwoordig, het Hervormd Centrum is. In het Arsenaal werden o.a. vergaderingen van 
boeren belegd over de ruilverkavelingen, repeteerde de muziekvereniging en 
toneelvereniging La Gronie er. Toen de Blue Diamonds eens in Schoonhoven optraden en 
Dorus op zaterdagavond op de TV was, werd het steeds rustiger met het verenigingsleven 
op de zaterdagavonden. Vandaar dat het naar andere avonden werd verplaatst. 

Huib werd samen met zijn vrouw beheerder van het Hervormd Centrum, waar ook een 
aula was. Dit betekende dat ze 24/7 oproepbaar waren, als er een overledene opgebaard 
moest worden. Toen hij 70 jaar was, vond hij het welletjes geweest en op 1 april in dat jaar 
zegde hij deze functie op. Ook werkte hij destijds voor bijvoorbeeld begrafenisondernemer 
Witzier (vader van Anita Witzier) als drager. Dit doet hij nu af en toe nog wel eens voor 
begrafenisondernemer Stam en Boer. 

Naast het vrijwilligerswerk voor de HKN, reed hij ook 29 jaar voor “Tafeltje dekje”, totdat 
men vond dat de medewerkers maximaal 80 jaar mochten zijn. Hij was toen al 86 en kreeg 
alsnog de zak. Inmiddels rijdt hij af en toe weer voor hen. Voor de kerk pakte hij op 
zondagen snoep in. 

Naast al het vrijwilligerswerk, had 
de familie van der Graaf een 
caravan en later een stacaravan. 
Verder heeft Huib tot op de dag 
van vandaag een volkstuintje en 
liep hij zijn vaste rondje door 
Nieuwpoort met de verschillende 
honden die ze in al die jaren 
hebben gehad. Hun laatste hondje 
is recent op 15 jarige leeftijd 
overleden, zijn rondje loopt hij 
evengoed, voor de sociale 
contacten. 

Op de vraag of Huib nog iets toe te voegen heeft aan het interview, merkt hij op dat hij zich 
wel zorgen maakt om de erfenis van Boerderij Vredebest. Hij zegt dat we met alle leden best 
de dubbele contributie zouden kunnen betalen, maar dat we het dan nog niet redden met de 
kosten. Hij hoopt dat er een goede oplossing komt voor de financiering. 

Huib is met zijn 87 jaar nog volop onder de mensen en het liefst druk bezig. Hij is een echt 
mensen-mens en velen in Nieuwpoort en omstreken zullen hem kennen. Voor een praatje is 
hij altijd te porren en op deze manier geniet hij nog volop van het dagelijkse leven, samen 
met zijn vrouw Will. Een nieuw hondje komt er alleen niet meer. 

Huib stelt Harm Pott voor om de volgende keer te interviewen, dus op naar Streefkerk! 
 

Huib aan het werk voor de HKN, samen met Jan van den 
Berg 

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

‘De Stede Nieupoort 1’ (176 pag.) 
 

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

 
 
 

Prijs € 6,80 

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

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

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

Prijs € 11,15 

‘De Stede Nieupoort 4’ (128 pag.) 
 

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

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

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

 
Prijs € 12,50 

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

 
Prijs € 17,95 

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

 
Prijs € 20,50 / € 18,50 voor leden 

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

 
 

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

 
Middenstand in de jaren vijftig in Streefkerk. 
 

Prijs € 19,95 

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

 
Prijs € 19,95 

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

 
Prijs 10,00 

‘De Hoge Heerlijkheid Langerak’ 
 

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

Prijs € 23,50 
herdruk “Weet je Nog”  

 
Middenstand vijftiger jaren Nieuwpoort-Langerak 

 
 

Prijs €19,95 

“Sterk water: de Hollandse Waterlinie” 
 

door Chris Will 
 
 

Prijs €19,95 
 

Uitgaven Historische Kring Nieuwpoort 
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• Bakkerij van Middelkoop

• Deel 4 Oude Hollandse Waterlinie; Nieuwersluis

• Impressie ledenvergadering

• Opening tentoonstelling Visserij en Walvisvaart

• Haak- en Breifestival

• Oproep; Erfgoededucatie voor uw (klein)kinderen

• De mentor was een echte Streefkerkse sigaar

• Geborduurd tafelkleed uit 1956 geeft beeld leven aan Lekdijk

• Brouwer’s dam

• Allemaal familie; familie Brouwers

• Scholenproject bij tentoonstelling Visserij en Walvisvaart

• In memoriam, Teus Korevaar

• Stille Nacht, witte pracht

• Bootje varen

• Oude gebruiken; bizarre belastingen

• Waterliniedag

• Vijverhof 45 jaar

• Groeten uit Historisch Holland; cartografie in Amsterdam

• Vragen aan een vrijwilliger; Huib van der Graaf


