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Contributie wordt per kalenderjaar berekend. Bij keuze 
voor automatische incasso, is de afschrijving rond 1 april. 
Als u zelf uw overmaking regelt, vragen wij u dit voor april 
te doen naar het genoemde rekeningnummer. De 
contributie bedraagt € 15,00 voor leden in ons werkgebied 
(Waal, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers en 
Streefkerk) en € 22,50 (i.v.m. verhoging portokosten) voor 
leden die daar buiten wonen. 
Wilt u een machtiging afgeven? U kunt het 
machtigingsformulier opvragen via een mail aan: 
administratie@historischekringnieuwpoort.nl of telefonisch 
bij één van de bestuursleden. U kunt het machtigings-
formulier ingevuld en ondertekend aan ons terugsturen of 
afgeven. 
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                                                                   Van de redactie 
 
 
Beste lezer, 
 
2020 is tot zover een bijzonder jaar, en dit bedoel ik helaas niet in positieve zin. De 
corona beperkingen lijken in sommige opzichten een klein beetje op die in de 
Tweede Wereldoorlog. Veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt, zullen 
ongetwijfeld nog wel eens een flash-back hebben gehad, doordat ze nu ook veelal 
aan huis gekluisterd waren. Gelukkig zal dit geen 5 jaar duren, maar met het najaar 
in zicht, zullen we nog wel een staartje van het virus meekrijgen, zoals nu ook al 
zichtbaar is. Hopelijk komt iedereen hier goed doorheen! 
 
Om de tijd een beetje te doden, kan in ieder geval BC gelezen worden. Uiteraard 
staan er ook in dit nummer nog verhalen over de Tweede Wereldoorlog, vanwege 75 
jaar bevrijding. Omdat de HKN dit jaar 40 jaar bestaat, wordt aan dit heuglijke feit 
ook uitgebreid aandacht besteed.  
 
Het aantal verslagen van afgelopen activiteiten is dit keer erg mager, omdat vrijwel 
alles afgezegd moest worden. Voor de komende periode staan er een klein aantal 
leuke activiteiten op de agenda. Hopelijk kan er volgend jaar weer meer opgepakt 
worden en kunnen we weer verslag doen van vele activiteiten naar het jubileumjaar 
van de Oude Hollandse Waterlinie in 2022 toe! 
Bovenstaande betekent niet dat er op dit moment geen bedrijvigheid is binnen de 
HKN, want het Stadhuis is inmiddels leeg en de voorbereidingen voor de overname 
van Vredebest en de verbouwing van het Stadhuis en het museum zijn in volle gang. 
Hier wordt in deze BC uitgebreid verslag van gedaan. 
 
Het boerenleven in onze regio komt in 3 verschillende verhalen naar voren aan de 
hand van verschillende families, zoals de familie Rozendaal, van boerderij Vredebest 
in Nieuwpoort en de familie Stuij uit Langerak. Zeer herkenbare verhalen uit een 
recent verleden, voordat de mechanisatie zich aangediend had bij deze bedrijven. In 
deel 3 van de serie over het tafellaken als huwelijkscadeau, worden veel 
familienamen genoemd met hun professie in relatie tot het boerenbedrijf. Leuk om te 
lezen wat bij “het boeren” allemaal kwam kijken. 
 
Helaas is er in voorgaande BC een foutje geslopen. Onder “Aanwinsten” op de 
laatste pagina, bij het geschonken schilderij door Piet Kortleve, is het juiste adres 
Sluis 53, i.p.v. 5. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Carin den Toom 
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                                                                                  Van het bestuur 
 
 
Beste leden, 
 
Wat hadden we een enthousiaste plannen in de vorige By Clockgeluy! Helaas gooide het 
Coronavirus roet in het eten. De kennismaking met de nieuwe leden hebben we hierdoor nog 
geen handen en voeten kunnen geven. Op 24 maart kon de ledenvergadering ook niet doorgaan, 
en omdat er geen directe aanleiding is om de ledenvergadering dit jaar nog bijeen te roepen, 
wordt dit waarschijnlijk in 2021 weer gepland. De jaarrekening staat gepubliceerd op onze 
website. Helaas nog niet vastgesteld door de ledenvergadering, maar voor de belastingdienst 
was dit voldoende om niet in de problemen te komen met de ANBI-status.  
 
Dit jaar viert de HKN dat het 40 jaar bestaat. We hebben een leuk plan om in samenspel met de 
Stichting Sportevenementen Nieuwpoort Langerak iets te organiseren. We hopen dat dit in 2020 
nog kan plaatsvinden. Corona maakt het ons wel lastig om elkaar te ontmoeten en gekeken moet 
worden hoe we het plan uit kunnen voeren, of dat we in een later stadium dit jubileum vieren. 
We houden u op de hoogte! 
 
Het boek “De Lekcrossers” was voor de viering van 75 jaar bevrijding klaar. Een feestelijke 
overhandiging van het eerste boek in die periode kon helaas niet doorgaan, evenals alle andere 
activiteiten in dit kader. De verkoop van het boek is wel gewoon van start gegaan. Het is een 
mooi boek geworden en er is veel belangstelling voor. Het boek is nog te koop voor € 15,-- (zie 
de website van de HKN). 
 
De verhuizing was een enorme klus. Doordat er ontzettend hard is gewerkt, ook in “Coronatijd” 
met voorzorgsmaatregelen, is het gelukt om op tijd klaar te zijn. Hulde aan deze vrijwilligers die 
onder aanvoering van Gerrit de Kuijper en Annie Slob de klus hebben geklaard.  
 
De project/werkgroep museum Oude Hollandse Waterlinie is inmiddels zover dat er een keuze 
is gemaakt voor de ontwerper. Nu kunnen we aan de slag om het museum vorm te geven.  
 
Met betrekking tot Vredebest is het uitgangspunt dat er een stichting in het leven geroepen moet 
worden om daar het pand en de activiteiten in onder te brengen. Bij de notaris is er advies 
gevraagd. Aan de belastingdienst wordt een voorstel voorgelegd om te voorkomen dat achteraf 
blijkt dat er niet is voldaan aan de regels van de belastingdienst en er alsnog overdrachts-
belasting moet worden betaald. 
 
Het is de bedoeling dat met ingang van 1 september a.s. de donderdaggroep aan het werk gaat 
in een tijdelijk onderkomen, namelijk het IJsclubgebouw aan de Singel in Nieuwpoort. We zijn 
blij dat we deze afspraak hebben kunnen maken, hoewel het wel afhankelijk is van “ijs en weder 
dienende”. 
 
Inmiddels is er een Gidsengilde in het leven geroepen. En er wordt een cursus georganiseerd in 
ca 8 lesdagen/workshops over diverse onderwerpen. De cursisten krijgen een lesmap die 
gemakkelijk te raadplegen is bij rondleidingen. Als u interesse hebt in de cursus dan kunt u 
contact opnemen met Marianne van Drenth. 
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Verder zijn er stappen gezet met betrekking tot het maken van een beeldboek van de 
archeologische vondsten aan de Molenkade. Als de gevraagde subsidie wordt verleend komt er 
niet alleen een beeldboek (digitaal boek) maar ook een paperback.  
 
De werkzaamheden hebben tijdens de lockdown hier bij de HKN dus niet geheel stil gelegen, 
zoals u merkt! Ook onze “dakloze” periode zullen we verder goed benutten met alle 
werkzaamheden die nog uit te voeren zijn. 
 
Namens het bestuur, Adrie den Hartog 
 
 Historische Kring veertig jaar 
 
Ere-voorzitter Hans Keukelaar; “De Historische Kring heeft in de afgelopen 40 jaar veel 
bijzondere projecten gerealiseerd.” 
 
De Historische Kring Nieuwpoort bestaat dit jaar op de kop af 40 jaar. Een bijzonder feit 
in een jaar waarin veel, zo niet alles, in het teken staat van het Coronavirus. Vandaar 
wellicht dat het jubileumfeestje niet al te uitbundig wordt gevierd.  
“Maar”, zegt ere-voorzitter Hans Keukelaar, waarmee we terugblikken op de afgelopen 
veertig jaar, “toch een felicitatie waard aan het adres van bestuursleden en vooral aan 
het adres van al die vrijwilligers die zich voor de vereniging hebben ingespannen. Want 
de Historische Kring heeft in die veertig jaar veel, heel veel bijzondere projecten 
gerealiseerd.” 
Keukelaar die van 1993 tot 2007 zelf de vereniging als voorzitter mocht aansturen, doelt 
daarmee op al die boeiende tentoonstellingen. Op het inrichten van de oudheidkamer in 
het stadhuis op de Dam. Het ombouwen tot museum Het Stadhuis waarvoor cursussen 
bij het Erfgoedhuis werden gevolgd. Dat museum waar in de loop der jaren zóveel 
bezoekers zijn rondgeleid. Hij memoreert het feit dat de Kring maar liefst 17 
boekwerken uitgaf. Hij wijst op de jaarlijkse excursies die voor de leden werden 
georganiseerd. De lezingen die werden gehouden. De enorme klus die de werkgroep 
Genealogie klaarde. En de digitale verzameling oude foto’s waar ze met z’n drieën 
constant aan werken. Op dit moment een verzameling van 11089  foto’s. Kortom, een 
vereniging die in die 40 jaar haar bestaansrecht dubbel en dwars heeft verdiend.  

     
Hij was er praktisch vanaf het begin bij betrokken. 
Zeg maar gerust, enorm betrokken. Niet voor 
niets benoemd tot ere-voorzitter.  
 “Ik was inderdaad een van de aanwezigen op de 
bijeenkomst waar gepeild moest worden of er 
voor het oprichten van zo’n historische 
vereniging voldoende belangstelling zou 
bestaan”, vertelt hij. “Ik had die belangstelling in 
ieder geval en meldde me aan. Met andere Voorzitter Gerrit Stigter en secretaris John 

van de Witte 
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woorden ik was vanaf het begin lid.   
Nog niet direct als vrijwilliger. Dat kwam wat later toen ik tijdens een tentoonstelling in 
het stadhuis zag hoe Gerrit Stigter, nog zo’n man van het eerste uur, briefjes had 
gemaakt met toelichtingen bij de verschillende voorwerpen. Nog met zo’n oude 
schrijfmachine. Zelf was ik, via mijn twee zonen, al wat bedreven in het omgaan met de 
computer. Dus zei ik tegen Gerrit: “Dit kan natuurlijk veel handiger met een computer.” 
Voor de toenmalige voorzitter aanleiding om te vragen of ik dat dan voortaan wilde 
verzorgen. Zo ben ik erin gerold. Toen hij in 1993 stopte als voorzitter, volgde mijn 
benoeming in die functie. 
Dat werd de periode waarin ik ontdekte dat je als bestuur steeds weer kon rekenen op 
enthousiaste vrijwilligers. Het was typisch zo’n voorbeeld dat je zogezegd op z’n Poorts, 
veel zo niet alles kon realiseren. En begrijp me goed, daarmee bedoel ik ook onze 
vrijwilligers uit Groot-Ammers en na de herindeling die uit Streefkerk.”    
 
Hans vertelt over de beginjaren van de Historische Kring. Hoe er werkgroepen werden 
opgericht die zich bijvoorbeeld bezig hielden met streektaal, de geschiedenis van 
bekende families, het organiseren van lezingen, van excursies, kortom, werk genoeg 
voor al die vrijwilligers. 
“We hadden ook een werkgroep ‘het gesproken woord’. De vereniging besefte dat er 
genoeg markante inwoners waren die smakelijk over vroeger konden vertellen. Arie 
Slob, toentertijd wethouder, was zo’n man. 
Dat moest zo snel mogelijk op papier gezet 
worden, zodat al die smeuïge verhalen voor 
het nageslacht behouden zouden blijven.  
“Dick Karsdorp was de man die zich 
bezighield met de geschiedenis van de 
Liesveldse gebouwen. Huib de Graaf met 
het onderwerp streektaal.            
Zo waren er altijd weer leden die 
specialistische kennis in huis bleken te 
hebben, voor zaken die we graag wilden 
opstarten.” 
 
Uit het verhaal van de oud-voorzitter wordt nog eens duidelijk dat het stadhuis op de 
Dam, de thuishaven van de kring, ook een belangrijke rol in het succes van de 
oudheidkundige historische verenging heeft gespeeld.  
Dit laatste moeten we inderdaad in de voltooide tijd verwoorden. Want uitgerekend op 
de dag dat we het interview houden, heeft de verhuisploeg waartoe hij ook behoorde, 
die ochtend de allerlaatste spullen ergens anders ondergebracht.  
Maanden en maanden is er, onder supervisie van Annie Slob en Gerrit de Kuijper heel 
wat werk verricht om de operatie “Inpakken en wegwezen” tot een goed einde te 
brengen.  

Huib van der Graaf en de streektaal 
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Keukelaar: “De gemeente had al die jaren dat wij in het stadhuis zaten er feitelijk geen 
omkijken naar. De Historische Kring, zo nam men aan, zorgde voor een goed beheer. 
Dat deden we in de praktijk ook altijd. Als er een lamp stuk was dan liep ik even naar 
Bakker en zorgde dat hij vervangen werd. Lekte er een kraan dan belde ik het 
loodgietersbedrijf. 
Kortom, voor mijn gevoel was het gewoon ons gebouw. 
Overigens hebben we in de loop der jaren wel de nodige ervaring opgedaan met 
verhuizen binnen het stadhuis. Zo was de Waag aanvankelijk onze opslagruimte. Maar 
ik had de gemeente al vaak benaderd met de vraag of de dichtgemetselde toegangsdeur 
niet weer in ere kon worden hersteld. Dat vond men te kostbaar. Maar na de brand in 
Volendam werden de veiligheidseisen landelijk aangescherpt. Dus moest er ook in het 
stadhuis een nooduitgang komen. Zo werd de toegang tot de Waag weer in oude luister 
hersteld, kwam die deur er alsnog en konden we daar de ruimte inrichten. Maar dan 
moest wel ons depot naar de zolder verhuizen. En toen de zolder vrijgemaakt moest 
worden zijn alle grote opgeslagen spullen weer verhuisd naar de hooizolder in de 
boerderij  Vredebest aan de Binnenhaven die we mochten gaan gebruiken.” 
 

Als we over de tentoonstellingen 
praten, noemt Hans de expositie 
over de Tweede Wereldoorlog en de 
expositie ‘In het huwelijksbootje’ 
met een honderdtal trouwfoto’s  de 
twee toppers. “Daar kwamen de 
meeste bezoekers op af. Maar ook al 
die andere exposities trokken 
doorgaans veel bekijks. Dankzij het 
vele werk van de 
tentoonstellingscommissie. 
Overigens was het belangrijk dat de 
regionale pers er van tevoren de 
nodige aandacht aan besteedde. 

Dan trokken we toch weer extra publiek. Maar de belangstelling van de pers had je niet 
zelf in de hand.  
Wat de uitgaves van de Stede Nieuwpoort betreft werd vooral nummer 6, met daarin 
een belangrijk gedeelte gewijd aan oude tegeltjes, het meest verkocht. Dat deel is 
trouwens ook nu nog op CD-rom verkrijgbaar. 
Overigens wil ik nog wel opmerken dat ik de wisseltentoonstelling op verschillende 
plaatsen in Streefkerk, Groot-Ammers en Nieuwpoort/Langerak bijzonder geslaagd 
vind. Hier in de Vijverhof  zie ik regelmatig mensen voor de vitrine staan om de 
collectie over kanten mutsen te bewonderen. Wat mij betreft zou er zo maar een tweede 
vitrine bij mogen.” 
 

Hans bij de opening van de expositie “In het 
huwelijksbootje” in 2008 
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Hoe nu verder met de Historische Kring. “Dat is aan het bestuur”, concludeert Hans. “Ik 
neem aan dat daar de nodige invulling aan gegeven gaat worden.  Ik kan me voorstellen 
dat men het afgelopen jaar vooral bezig was met de vraag wat de consequentie van het 
aanvaarden van het legaat van Vredebest was. Aan al die andere zaken zal men nog niet 
toegekomen zijn. De rondleidingen door het stadje gaan gewoon door. De stroom 
historische voorwerpen die we aangeboden krijgen, neemt ook zeker niet af. Nog altijd 
het onderdeel waar ik als vrijwilliger bij betrokken ben.” 
Hij loopt naar een zijkamer van zijn woning in De Vijverhof, waar hij sinds kort woont. 
En komt terug met de zilveren troffel waarmee burgemeester J.W. Dekking van 
Streefkerk in april 1948 de eerste steen metselde van het eerste bouwproject van de 
woningbouwvereniging Beter Wonen. 
“Kijk, als je zoiets aangeboden krijgt. Dat is toch prachtig. Een stukje Streefkerkse 
geschiedenis waar je vanzelf een verhaal bij kunt bedenken. Daarom is het zo belangrijk 
dat er een historische vereniging is die aan zo’n uniek voorwerp een nieuwe 
bestemming kan geven. Deze troffel zal ongetwijfeld op een van de toekomstige 
tentoonstellingen worden geëxposeerd. Kunnen onze nakomelingen hem ook 
bewonderen.” Aldus Hans Keukelaar tot slot. 
 
-> zie elders in deze BC een verhaal over deze troffel! 
 
Overigens blijft het stadhuis, zo begrijpen we van een van de leden van het dagelijks 
bestuur, nog wel degelijk een belangrijke rol spelen in het functioneren van de 
Historische kring.  
“We zijn druk doende met de inrichting van een nieuw museum”, reageert de secretaris 
Carin den Toom. “En”, zo vervolgt ze, “ook de vrijwilligers krijgen hierin hun eigen 
plekje terug. De exacte invulling is op dit moment nog niet duidelijk maar hier wordt 
hard aan gewerkt. Vredebest staat hier los van. Het stadhuis is dus ook nog steeds een 
beetje onze thuishaven.  
Het museum komt in de Waag en het vooronder van het stadhuis. Verder hebben we 
het gezamenlijk gebruik van de voormalige ‘pronkkamer’ en trouwzaal. De gemeente 
gebruikt het stadhuis voor representatieve doeleinden en voor overleg.  
Het museum krijgt als onderwerp de Oude Hollandse Waterlinie. Dus het thema van 
het museum is Nieuwpoort en haar plaats in die oude Hollandse waterlinie.  
Met daarbij een belangrijke rol voor de inundatiesluis.  
Er blijft ook plaats voor wisselende tentoonstellingen. Waarschijnlijk worden de 
openingstijden van het museum verruimd en de vrijwilligers blijven het, zoals ik al zei, 
gebruiken als hun werklocatie.” 
 
Kortom, het is duidelijk. De Historische Kring Nieuwpoort begint aan een volgende 
uitdaging. Op naar het vijftigjarig bestaan.  
 
Ed van Tuijl 
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 Jubileum! 
           
Dit jaar bestaat de Historische Kring Nieuwpoort 40 jaar, dit zouden we groots willen 
vieren, maar door de onzekerheden door Covid 19 weten we nog niet of dit lukt in 2020. 
Wel willen we speciale aandacht geven aan de historie van de sport en sporters in 
Liesveld. 
Daarvoor vragen we uw medewerking: Bent u op de hoogte van mijlpalen, prestaties 
of anekdotes m.b.t. sportieve prestaties van Liesvelders? Laat het ons weten. We 
denken aan deelname aan bijzondere evenementen, bijzondere prestaties van 
individuen of teams. Zowel de verhalen en prestaties uit het verleden, als ook de jonge 
sporters uit onze dorpen en stad die nu trainen en presteren, willen we aandacht geven.  

U kunt een mail sturen naar info@historischekringnieuwpoort.nl of bellen met  
06-12701109. 

Annie Slob 

 
 De scheepsramp van de Simon Bolivar 
 
Eigenlijk is deze gebeurtenis niet direct te linken aan een van de wereldoorlogen. De 
ramp vond plaats op zaterdagmiddag 18 november 1939, een paar mijl voor de Engelse 
kust ter hoogte van Harwich. Twee grote ontploffingen betekenden de ondergang van 
dit schip. 

De Simon Bolívar, een passagiersschip van de KNSM, was vanuit IJmuiden op weg naar 
Curaçao en voer dicht onder de Engelse kust, omdat dit een “mijnenvrije” route zou 
zijn. Uit onderzoeken die nadien werden ingesteld, kwam niet duidelijk naar voren of 
het Duitse of Engelse mijnen waren geweest. Of was de oorzaak misschien zelfs een 
torpedo? De Engelse marine ontkende fel dat zij daar mijnen in zee zou hebben gelegd, 
ook de Duitsers ontkenden hun aandeel in het geheel. Duidelijkheid hierover kwam er 
niet, al werd aangenomen dat het Duitse mijnen waren. 

Waarom dan toch dit verhaal als onderdeel van de geschiedenis van deze streek? 

Omdat de gezagvoerder Hendrik Voorspuij heette en hij in Groot-Ammers geboren is 
op 13 september 1888. Ten tijde van de ramp was hij dus 51 jaar. Zijn ouders waren 
Hendrik Voorspuij en Cornelia Mourik. 

 

Wat is er bekend over Hendrik Voorspuij? Om dit na te gaan, was genealogisch 
onderzoek nodig, waarbij ik gelukkig hulp kreeg van deskundigen. Hendrik trouwde 
op 5 januari 1915 in Dordrecht met Anna Maria Vos. Anna was onderwijzeres, eerst in 

mailto:info@historischekringnieuwpoort.nl
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Dordrecht, later in Groot-Ammers. Er zijn tweemaal adressen te 
vinden van het echtpaar, zij woonden in 1923 en 1926 in 
Haarlem. In 1946 staat Anna Maria daar ook ingeschreven, maar 
dan als weduwe. Er zijn geen gegevens te vinden over mogelijke 
afstammelingen van het echtpaar. Anna Maria huwde niet meer 
en overleed in 1969. 

Ooggetuigen van de ramp vertelden dat kapitein Voorspuij 
direct dood moet zijn geweest, omdat hij op de brug stond bij de 
1e ontploffing.  

Het grootste gedeelte van de Nederlandse opvarenden waren 
werknemers van de British Petroleum Maatschappij met hun 
gezinsleden. Met 265 passagiers was het schip volgeboekt. Bij de 
ramp kwamen 59 passagiers en 21 bemanningsleden om. De 
overlevenden die het lukte om in reddingsboten te komen, 
werden opgepikt door schepen die in de omgeving voeren. 
Anderen werden uit het water gehaald door bemanningsleden 
van die schepen.  

Overlevenden vertelden: “Ten gevolge van de ontploffing was er enorme ontreddering 
aan boord. Veel mensen vielen direct in zee. Een van de reddingsboten viel uit de 
davits, die de boot versplinterde, de passagiers vielen in de golven. Ondertussen lag er 
een dikke laag olie op de golven, drenkelingen zochten naar onderdelen om zich aan 
vast te houden of klemden zich aan elkaar vast. Enkele reddingsboten bleven drijven en 
namen andere passagiers aan boord. Gelukkig kwam er hulp van andere schepen, die in 
de buurt voeren. Sommige passagiers konden elkaar in Harwich, waar ze aan land 
werden gebracht, pas herkennen, omdat ze onder een dikke laag olie zaten. Toen 
konden ze ook pas constateren, wie van hun familieleden of bekenden het wel en niet 
hadden gehaald.”  

Uit het verslag van een Engelse kustvaarder, die in de omgeving voer: omstreeks half 12 
‘s morgens werd het Nederlandse schip, dat enige tijd geleden gepasseerd was, aan de 
achterkant getroffen door een hevige ontploffing. Reddingsboten en mensen vlogen in 
een wijde boog de tamelijk ruwe zee in. Een zware rookwolk steeg op. Het was 
duidelijk, dat het schip op een mijn gelopen was. Enige tijd later volgde een 2e explosie, 
juist onder een reddingsboot, die nog in de davits hing in het midden van het schip. Alle 
mensen die erin plaatsgenomen hadden, vielen in zee. Bij deze explosie werden ook de 
olietanks getroffen, zodat een chaos ontstond van olie, water en rook. Kort daarna 
verdween de Simon Bolivar in de golven.  

Kapitein Hendrik 
Voorspuij 
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Het schip was genoemd naar Simon Bolivar. Dat was de “bevrijder” van een aantal 
Zuid-Amerikaanse staten. Omdat dit KNSM-schip met regelmaat naar Zuid-Amerika 
voer, werd deze naam gekozen. In het trappenhuis van dit schip was van ‘Simon’ een 
wandschildering aangebracht. 

Tot zo ver het verslag van de ramp. 

Het is verrassend wat er bovenkomt bij het doorzoeken 
van genealogische en historische sites. Bijvoorbeeld: 

x Een duidelijke, zoals meestal vroeger, vrij strenge 
portretfoto van Cornelia Mourik, de moeder van 
Hendrik Voorspuij. Deze Cornelia werd in 1852 in 
Streefkerk geboren. Toen haar zoon Hendrik 16 jaar 
was, overleed zij in Rotterdam. Zij was getrouwd 
met Hendrik Voorspuij (geboren in Groot-Ammers, 
1854) en kreeg met hem 14 kinderen, van wie er 4 
kort na de geboorte overleden, 1 kindje werd 5 
maanden en 2 werden er 3 jaar. 2 van haar kinderen 
werden 90 jaar, 1 werd 86 en 1 werd 75. De anderen 
werden 25, 29 en 51 jaar oud. Kapitein Hendrik was 
de 12e in de rij. 

x Een bladzijde uit een boek van de Kweekschool voor de Zeevaart, waarin 
Hendrik als leerling vermeld staat. 

x Een rapportboekje van de Zeevaartschool. Voor gedrag had Hendrik steeds een 8, 
maar zijn overige cijfers waren niet zo hoog, hij had bv een 4 voor Engels, voor 
Frans scoorde hij iets hoger, maar gelukkig had hij wel hogere cijfers voor de 
meer technische zeevaartvakken. Voor het vak “wapenhandel” (wat dat inhield 
in die tijd is niet duidelijk) had hij 1 zes, 2 zevens, 2 achten en 1 negen! De 
bladzijde uit dit rapport eindigt met de tekst: “Eervol ontslagen met goed attest 
van bekwaamheid, zeer goed gedrag en zeer goede getuigschriften van zijne 
zeereizen.” 

x In het archief van de HKN worden enkele brieven bewaard van familieleden van 
de familie Voorspuij. Deze brieven kreeg de HKN in bezit via de heer Hendrikse, 
dierenarts in Groot-Ammers. In een van deze brieven vertelt Albert Voorspuij 
Bakker hoe hij als 8-jarige jongen een tijd in huis kwam bij het echtpaar 
Voorspuij-Vos. Hij zegt daarin dat hij zeer warme herinneringen heeft aan het 
echtpaar Voorspuij. Hij hield nog lang contact met zijn pleegmoeder. 

x https://www.historischnieuwsblad.nl/tweedewereldoorlog/artikelen/column-
annejet-van-der-zijl-over-de-vergeten-scheepsramp-van.html  

Cornelia Mourik, moeder van 
Hendrik Voorspuij 

https://www.historischnieuwsblad.nl/tweedewereldoorlog/artikelen/column-annejet-van-der-zijl-over-de-vergeten-scheepsramp-van.html
https://www.historischnieuwsblad.nl/tweedewereldoorlog/artikelen/column-annejet-van-der-zijl-over-de-vergeten-scheepsramp-van.html
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Op deze site doet Annejet van der Zijl haar verhaal over de familie Wensing, die 
aan boord was van de Simon Bolivar. Enkele gezinsleden overleefden de ramp.                               
Titel: Het schoentje van Albert.  
 
Informatie HKN:  Hans Keukelaar, Nieuwpoort 
Genealogie:      Marja Korevaar, Langerak 
                          Erik A.N. Kon, Amsterdam 
Tekst:          Leigje van den Engel, Nieuwpoort 
 

 

 
 

 

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 is ons thema gezonde voeding in de jaren dertig 
van de vorige eeuw, ook tegenwoordig nog een zeer 
actueel onderwerp. We kwamen op dit onderwerp 
doordat Marja Korevaar een kookboek tegen kwam in 
onze collectie uit de jaren dertig.   

 
Als gevolg van de crisis, namen 2 huishoudleraressen het voortouw in het opzetten van 
voedselvoorlichtingscampagnes van zowel minder draagkrachtigen in de steden, als op 
het platteland. 

In 1934 werd de “Commissie inzake Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting” opgericht 
en in 1935 de “Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande”. Omdat ze 
gedurende de eerste 3 jaar niet meer dan 76000 mensen hadden bereikt, gingen ze in 
1938 samenwerken met deskundigen op het gebied van volksgezondheid en voeding. In 

H 

Kookboek "Stichting voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande" 
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hun oprichtingsakte stond: ”…met de bedoeling den weg te wijzen naar een zoo gunstig 
mogelijke voedingstoestand van de Nederlandsche bevolking”.  

De voedselvoorlichting was in deze economische crisis en tijden van armoede van 
belang voor de volksgezondheid. De verschillende betrokken partijen hadden hun eigen 
doel met deze voorlichting. Van overheids- en wetenschappelijke zijde werd de 
bevolking verteld hoe ze de voeding zo gezond mogelijk konden bereiden. De land- en 
tuinbouwsector wilden verslechterde export en koopkrachtdaling in Nederland zelf 
proberen te compenseren. De telers van groente en fruit en de melk- en 
kaasproducenten ging het erom de bevolking duidelijk te maken dat hun producten 
gezond waren.  

Verse groenten 
werden in veel 
bevolkingsgroepen 
in die tijd bijna niet 
gegeten; hun 
belangrijkste 
maaltijd bleef de 
hutspot. In onze 
huidige tijd van 
overvloed, kunnen 
we ons dat bijna niet 
voorstellen, hoewel 
een goede hutspot 
er ook altijd in gaat! 

 

Informatie HKN: Marja Korevaar; Tekst: Carin den Toom 

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 Oudewater. 
 

Een pagina uit een kookboek van St. Huishoudelijke voorlichting ten Plattelande 
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Petra Deelen 

Oude Hollandse Waterlinie: Oudewater 
 
 
 

Oudewater was door zijn ligging op de grens van Holland en het Sticht Utrecht een 
belangrijke grensvesting. De stad verkreeg van de 38e bisschop van Utrecht rond 
1265 stadsrechten. Oudewater behoorde aanvankelijk tot het Sticht, maar moest dat 
in 1280 afstaan aan het graafschap Holland. In 1401 werd de stad belegerd tijdens 
de Arkelse Oorlogen. Later lag Oudewater in de provincie Zuid-Holland. Pas toen de 
provinciegrenzen in 1970 werden herzien kwam Oudewater na bijna 700 jaar weer bij 
Utrecht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De eerste stadswallen met bastions dateren van het einde van de 16e eeuw. In 1673 werd 
Oudewater in het verdedigingsstelsel van de Waterlinie opgenomen en werden enkele 
buitenwerken aangelegd. Vanaf 1740 werd de vesting aan de zuidoost zijde met een 
beschermingswal langs de gracht uitgebreid. In 1816 werd Oudewater als vesting 
opgeheven. De wallen werden geslecht, de grachten grotendeels gedempt en de poorten 
gesloopt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vesting_(verdedigingswerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsrechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/1280
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arkelse_Oorlogen_(1401-1412)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
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 Onderduikers in Waal 
 
In het kader van 75 jaar herdenking van de bevrijding, plaatst de Historische Kring in Bij 
Clockgeluy 2020-1 en 2020-2 een aantal verhalen die gaan over de Tweede 
Wereldoorlog.  
Zo vonden we in het archief herinneringen van Maaike Heijkoop die in 2010 werd 
geïnterviewd door wijlen Cees Schep. Ze vertelde ook over de oorlogsjaren. Een verhaal 
over beschietingen door de Engelsen op Duitse snelboten die op de Lek heen en weer 
voeren tussen Keulen en Rotterdam, over voedselschaarste en over onderduikers in 
Waal. 

 
Maaike werd in 1930 in Rotterdam 
geboren. In haar jeugd logeerde ze ’s 
zomers bij oma Jans de Groot in Waal. 
In 1939 verhuisde zij, als jongste van 
een gezin van 12 kinderen, met haar 
ouders naar de boerderij van oma 
Jans. Die was al enkele jaren weduwe 
en kon het werk, alleen op de 
boerderij, niet meer aan. 
Maaike vertelde toen: “Nu we bij oma 
inwoonden moest ik als ik thuiskwam 
uit school al vroeg meehelpen in de 
huishouding. Er was van alles te 
doen.  
 

Nadat Rotterdam in de begindagen van de oorlog was gebombardeerd kwamen nog 
meer familieleden, wiens huis ook bij dat bombardement was verwoest, bij ons 
inwonen. Kortom, het werd vol in huis. In 1943 overleed mijn moeder. Dus moest ik al 
op jonge leeftijd hard werken.  
 
Door al die inwonende familieleden 
was er bij ons eind 1944 toch wel 
een voedselschaarste. Vandaar dat 
ik, samen met anderen, er op uit 
moest om te voorkomen dat we 
echt tekort aan eten kregen. Lopend 
op klompen gingen we dan naar 
Geldermalsen en Tiel. Verder kon 
niet want dat was verboden gebied.      
Het zogenaamde spergebied. 
Onderweg gingen we meestal 
overnachten op een boerderij in 

Rotterdam na de bombardementen. 

Waal 12 in Waal, anno 2020. 
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Everdingen. Het was er ’s avonds best gezellig. Er zaten daar ook onderduikers. De 
volgende ochtend als we weer op huis aangingen, kreeg ik van de boerin voor 
onderweg heerlijke pannenkoeken mee.”  
 
Uit het verhaal van Maaike begrijpen we dat ook op de boerderij van oma op Waal 
nummer 12, onderduikers verbleven. En er waren drie verborgen radio’s. Verstopt 
onder een houten vloer. 
Door verraad hielden de Duitsers in Waal een razzia. Maar omdat oma op tijd was 
gewaarschuwd, konden de onderduikers de polder in vluchten. Onder hen bevond zich 
een Engelse piloot wiens vliegtuig bij een beschieting zodanig was beschadigd dat hij er 
met zijn parachute uit moest springen en in de polder was geland. Die parachute had 
mijn vader gelukkig meteen verbrand.  
Overigens was bij Leen Verhoef in het Boveneind van Langerak een grote schuilplaats 
voor onderduikers gemaakt. Ondergronds. Overdekt met stro en mest. Daar moest 
Maaike, ’s avonds of ’s nachts, regelmatig eten brengen. 
 

 “Op de Lek”, vertelt ze verder, “waren 
regelmatig beschietingen door Engelse 
vliegtuigen. Vooral de Duitse snelboten 
die tussen Keulen en Rotterdam voeren 
waren vaak het doelwit. Vlak bij Waal is 
zo’n Duitse boot zwaar beschadigd. 
Daarbij vielen ook doden. De lichamen 
van de Duitse soldaten werden 
ondergebracht in de lagere school en een 
paar dagen later begraven op de 
begraafplaats van Langerak. Nog weer 
later zijn ze herbegraven in Duitsland.”    
 
 

Tenslotte vertelt ze nog een bijzonder verhaal over haar broer Jan. Die ging elke dag in 
Schoonhoven naar school. Op de terugweg zag hij bij het veer een rij Duitse wagens 
staan. De soldaten zaten in het nabijgelegen café. Jan griste de sleutels uit een van die 
auto’s, deed ze in zijn zakdoek, verzwaarde die met een steen en gooide de sleutels 
midden op de Lek in het water. 
Dat zorgde nog voor heel wat paniek in Schoonhoven. Men was bang voor 
represaillemaatregelen. Maar alles liep gelukkig met een sisser af. 
 
 
Bewerking: Ed van Tuijl   
 
 
 
 

Duitse snelboten 
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Boekbesprekingen 
 

Titel: De Lekcrossers 
ISBN: 978-94-6402-191-2 
Auteurs: Hans Keukelaar, Simon Ooms,  At Stravers en Job 
Vermeulen 
 
Het boek is een hommage aan hen die met grote risico’s 
verzetsactiviteiten pleegden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Heel gewone mensen, die opeens deelnamen aan 
ontvangstcomités bij droppings, als koerierster werkten, hun huis 
ter beschikking stelden aan onderduikers en ontsnapte 

geallieerden. Die deze ‘logés’ onder vaak moeilijke omstandigheden van voedsel 
voorzagen of hen als gids begeleidden. Deze mensen moesten altijd bedacht zijn op 
verraad. 
Velen hebben ook hun leven verloren. 
Het boek bevat veel ongewone gebeurtenissen, die zich gedurende het laatste 
oorlogsjaar afspeelden op de Veluwe en in de Lopiker- en Alblasserwaard. In deze 
periode speelde de verzetsgroep Groot-Ammers een belangrijke rol. Deze groep zorgde 
er onder meer voor dat meer dan 40 piloten de Lek konden worden overgezet. Velen 
van hen waren neergehaald tijdens de Slag om Arnhem en zijn met foto’s en hun 
gegevens opgenomen in het boek. 
Het boek is te koop bij de HKN en Hans Keukelaar. U kunt een bericht sturen via de 
website van de HKN of een mail sturen aan hans@keukelaar.nl. 
 
Rob Anders 
 

Titel: Adriaan Koenerding Cok, kapitein der infanterie in de Bataafs-
Franse Tijd 
Auteur: Willem F. de Kovel 
 
Dit boek gaat over de Bataafs-Franse Tijd, dat duurde van 1795 tot 
1813. Deze periode was een zeer turbulente periode in de 
vaderlandse en Europese geschiedenis. Tienduizenden landgenoten 
namen deel aan veldtochten in geheel Europa. 
Het boek bestaat uit de beschrijving van een groot aantal 
gebeurtenissen waarvan Koenerding Cok deel uitmaakte of waar hij 

getuige van was. Zijn vader was remonstrants predikant, o.a. in Nieuwpoort (1748-1757 
en 1787-1804). Dus in dat opzicht wordt Nieuwpoort in meerdere verhalen genoemd. 
Achter in het boek staat een groot aantal ondersteunende foto’s en afbeeldingen bij de 
verschillende verhalen. 
De bibliotheek van de HKN heeft een exemplaar van dit boek geschonken gekregen, 
waarvoor onze dank aan de auteur. 

van de redactie 

mailto:hans@keukelaar.nl
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Rozien en Willem Rozendaal, twee bijzondere Poorters 
 
Nieuwpoort – Uitgerekend in 2020, het jaar waarin de Historische Kring 40 jaar bestaat 
is men officieel eigenaar geworden van de stadsboerderij Vredebest.  
De boerderij van Willem en Rozien Rozendaal. Dat wil zeggen, de Kring heeft, in 
samenspraak met de leden het legaat geaccepteerd. Maar de officiële overdracht heeft 
nog niet plaatsgevonden. Daarvoor moet eerst een apart Stichtingsbestuur voor 
Vredebest worden samengesteld. Men hoopt dat dit jaar nog af te ronden.   
 
Toen Wim in 2009 wist dat hij niet lang meer te leven had, bespraken hij en zijn zus hoe 
hun bezittingen uiteindelijk verdeeld moesten worden. Toen al werd duidelijk dat de 
kapitale boerderij geschonken zou worden aan de Historische Kring. In de jaren daarna 
kwam Rozien ook niet meer terug op dat besluit. 
Vredebest zou de thuishaven van de Kring worden. Ze zagen het helemaal voor zich. 
Mogelijkheden om tentoonstellingen te organiseren. Opslagruimte voor de enorme 
verzameling historische spullen. Ruimte voor het archief. En als het realiseerbaar was, 
graag een theeschenkerij inrichten. Zodat de toerist die Nieuwpoort nog gaat bezoeken, 
gastvrij ontvangen kan worden. 
Kortom, voldoende aanleiding om stil te staan bij het sobere maar daardoor best wel 
bijzondere en vooral spaarzame leven van twee al even bijzondere Poorters.  
Een leven waarover met name de ploeg mantelzorgers veel kan vertellen. Dat waren 
Mary Tukker, Adrie en Heiltje Ooms, Teus Verveer, Henrie Stuij, Lenie Bogerd en Lenie 
Buijs. 
“Voor mij was Vredebest al heel lang geleden 
bekend terrein”, vertelt Mary Tukker. “Toen ik 
nog kind was. Hier op de Ireneweg (nu Bij de 
Waterschuur) waar ik woon, was dit pand het 
huis van mijn opoe. Als ik naar haar toe ging dan 
was het vanzelfsprekend dat ik dat via het erf van 
de boerderij deed.   
Hun ouders waren Aarigje en Arie Cornelis 
Rozendaal. Arie Kneelis zoals wij hem hier in de 
Poort noemden. Arie Kneelis was een heel lieve 
man.”  
 
Mary vertelt verder hoe zij in 1964 trouwde met haar veel te vroeg overleden echtgenoot 
Aart Tukker en hoe zij en haar man vier jaar later in het huis van opoe gingen wonen.  
“Vanaf die tijd werd het contact met de familie Rozendaal sterk uitgebreid. We hadden 
vooral Wim vaak over de vloer. Toen al werd duidelijk dat er op Vredebest uiterst sober 
werd geleefd. Warm water hadden ze niet. Als een koe moest kalveren en de veearts 
had snel warm water nodig, dan stond Rozien aan de deur met de vraag of ik haar 
emmer met warm water wilde vullen. Wim kwam vaak een bakkie doen. En hij bracht 
regelmatig biest. Aart lustte dat graag. Ikzelf niet. Maar Willem bleef wel kijken of ik de 

Rozien met vader Arie Cornelis Rozendaal 
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biest goed klaar maakte. Een nauwkeurig werkje. Je moest het wellen. Het mocht voorál 
niet koken. 
Rozien is op jonge leeftijd, toen ze op de voorzolder speelde, door de vloer gezakt. Ze 
kwam precies voor de voeten van haar moeder terecht. Na die val heeft ze eigenlijk 
nooit meer goed kunnen springen en huppelen. 
Zelf heb ik haar een keer naar het ziekenhuis moeten brengen met een 
blindedarmontsteking. Haar vader lag in die periode ook in het ziekenhuis. Toen heb ik 
een tijd voor de familie de was gedaan. Dat hing ik dan op de hooizolder te drogen. 
Moeder Aarigje stond altijd aan de trap te luisteren wat ik uitvoerde. Ze was in die tijd 
al slechtziend. Maar ze hoorde alles.  
Mijn dochter Marjan, een echt kattenmeisje, kwam nog wel eens met een jong katje van 
Vredebest naar huis. 
In de tijd van Nieuwpoort 700 besloot Wim om het bord met de naam Vredebest op te 
hangen. Aart heeft dat gemaakt. 
Weet je dat er pas in 1983 een keukentje, een douche en een toilet in de boerderij zijn 
gemaakt. Tot dan toe hadden ze nog zo’n ouderwetse plee buiten. Zonder 
spoelmogelijkheid. Wat de kosten betreft hadden ze het natuurlijk al veel eerder kunnen 
doen. Er zat veel familie in Vlist. Aan de overkant van de Lek. Dat waren vooral 
ongetrouwde ooms. Dus regelmatig kwam er weer een erfenis deze kant op. Wim wist 
wel hoe het familiekapitaal moest groeien. Hij had het altijd over rente over rente. Dat 
vond hij een wijze uitspraak van zichzelf. 
Weet je. Rozien heeft één keer een soort verkering gehad. Maar dat kon in de ogen van 
haar broer geen genade vinden. Dus het ging niet echt aan. Toen Wim stierf heeft die 

man nog een keer toenadering gezocht. Maar Rozien zei: 
“Mijn broer zou het niet goed vinden. Laat ik er maar niet 
meer aan beginnen.”    
Net als de andere mantelzorgers beaamt Mary dat Wim 
natuurlijk niet echt een makkelijke man was.  
“Nee, Hij commandeerde graag. Had zo zijn eigen ideeën en 
was daar moeilijk van af te brengen. Maar aan de andere kant 
was het ook een kwestie van laten merken dat je niet zomaar 
alles van ‘m pikte. Ik weet nog in de tijd dat het met zijn 
gezondheid minder ging, zei hij een keer tegen mij op de van 
hem zo bekende toon: “Mary, ik vind dat jij voortaan maar 
wat meer moet komen helpen.” 
Voor hem was dat blijkbaar al een uitgemaakte zaak. 
Ik zeg: “Wim, luister goed. Ik moet niks. Als ik help dan is dat 
omdat ik het zelf wil. Maar niet omdat jij het zegt.” Kijk, dan 
bond hij wel weer in.”             
 

Teus Verveer, een van de andere mantelzorgers, trof ook wel eens een begripvolle 
Willem Rozendaal. Teus is een van de vrijwilligers die zich binnen de Historische Kring 
bezig houdt  met de opslag van de voorraad oude spullen,  

Nog heel lang werden er 
dagelijks enkele koeien 
gemolken 
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“We hadden dringend ruimte nodig”, vertelt hij. “Dus ik denk ik ga gewoon aan hem 
vragen of er te praten valt over het gebruik van zijn hooizolder.    
“Daar wil ik best over praten”, zegt hij en vervolgt: “Je mag ‘m gebruiken en ik wil er 
niks voor hebben. Jullie moeten alleen de vloer van de hooizolder van stevige platen 
voorzien anders zakt er zomaar iemand doorheen.” 
Ik zeg: “Willem, dan zijn we het snel eens.” 
Dat is al weer een jaar of vijftien geleden. Sindsdien maakt onze ploeg bestaande uit 
Adrie Ooms, Jan van den Berg, Huib de Graaf en mijn persoontje dankbaar gebruik van 
de boerderij. Had hij geweigerd dan zouden we als Historische Kring een groot 
probleem hebben gehad.  
Wat ik ook bijzonder vind is dat zowel Wim, maar in de laatste jaren ook Rozien nooit 
moeilijk deden over het uitvoeren van noodzakelijke reparaties aan de gebouwen. Ze 
zeiden nooit, dat doen jullie zelf maar zodra het jullie eigendom is. Nee, de aannemer 
werd besteld en de werkzaamheden werden perfect uitgevoerd. De laatste jaren gingen 
we met de ploeg op maandag altijd koffie drinken bij Rozien, samen met de 
mantelzorger en de zorgmedewerksters als die er waren. Altijd een gezellige boel waar 
heel wat is afgelachen.” 
 
De mantelzorger die zich vooral zeer intensief met Rozien heeft bemoeid, is Lenie Buijs. 
“Ik kwam in beeld toen Wim ziek werd. Hij is vier maanden later op 79-jarige leeftijd 
overleden”, vertelt ze. “Samen met Mary Tukker hebben we de boel eerst op orde 
gebracht. De kasten bijvoorbeeld helemaal opnieuw ingericht. Rozien liep toen al vrij 
voorovergebogen. Dus ze kon gewoon niet overal makkelijk bij. Vanaf dat moment ben 
ik wel zo’n beetje elke dag bij haar leven betrokken geweest.  
Ik was onder de indruk hoe sober zij en 
haar broer altijd hadden geleefd. Bijna alles 
via een vast patroon. ’s Morgens vier 
boterhammen, met altijd hetzelfde beleg. ’s 
Middags groentesoep, aardappelen groente 
en een hamlapje, en custard vla toe. Op 
zondag hetzelfde maar dan gingen er, 
afgeteld, zeven rozijnen in de custard. Het 
was wel zo dat Rozien alleen maar 
roomboter smeerde. Margarine is geen 
boter zei ze altijd.  
Natuurlijk was ze de volgzame zus die 
deed wat haar broer wilde. Maar ze was 
wel degelijk zelfstandig. Deed de hele administratie. Bracht alles op tijd naar de 
boekhouder in Brandwijk. Op de fiets. Hoewel ze ooit met een rijles is begonnen. Maar 
na die eerste les besloot ze dat een auto besturen toch niks voor haar was. Eén keer is ze 
in het buitenland geweest. In het Duitse Munster. Dat was de eerste prijs voor een 
kruiswoordpuzzel die ze had ingestuurd.   

Rozien en Willem in de woonkamer 
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Wat kleding betreft had je drie stellen nodig. Eén om te dragen, één in de kast en één in 
de was.  
Toen Wim niet meer kon beteren en met zuurstof de resterende tijd thuis mocht 
doorbrengen, bleek er een groot probleem. Er werd tot 2009 nog altijd alleen maar een 
houtkachel gestookt. Rozien liep dag in dag uit met hout te zeulen. Gas hadden ze niet. 
Maar dat betekende een woning met open vuur. Dan kon je niet met zuurstof naar huis. 
Dat was brandgevaarlijk. Dus moest er snel een gasleiding naar binnen. Dat zou de 
nodige tijd in beslag nemen. Toen is er tijdelijk een leiding vanuit de woning van 
buurman  Ooms naar de boerderij gelegd en hebben ze in het begin via de buurman gas 
kunnen gebruiken.  
Voor Rozien trouwens een verademing dat ze niet meer die houtkachel hoefde te 
stoken.” 
 
Lenie Buijs vertelt verder hoe Rozien de laatste jaren genoot van kleine veranderingen 
zoals de komst van een staafmixer waardoor Lenie lekkere sapjes voor haar maakte. Ze 
vond het heerlijk. En ook eens een gebakje. Tot dan toe altijd alleen maar een plakje 
ontbijtkoek. 
“Ze genoot”, vervolgt Lenie, “ook enorm van een bezoekje aan Intratuin tijdens de 
kerstperiode. Van haar verblijf op de zorgboerderij in Streefkerk. En ze hield er een 
aantal vaste gewoontes op na. Ze at enkel en alleen brood van Van der Heul. Zelfs toen 
de bakkerij hier dicht ging, bracht Jan van der Heul nog altijd vanuit Noordeloos het 
brood bij haar thuis. 
Veel Nieuwpoorters herinneren zich ongetwijfeld Wim en Rozien op de oude trekker. 
Dat paste helemaal in het straatbeeld van De Poort. Wim aan het stuur, Rozien op het 
spatbord. In haar blauwe overall en de onafscheidelijke rode zakdoek op haar hoofd. 

Die droeg ze ook altijd tijdens het eten koken. 
“Ik wil geen haren in het eten.” Ze had ‘m 
altijd op bij de jaarlijkse schoonmaakbeurt van 
de houtkachel. Dan werden alle kachelpijpen 
weer helemaal roetvrij gemaakt. Als het koud 
was droeg ze de rode zakdoek zelfs in bed. 
Tijdens het melken in het weiland kreeg ze een 
keer een trap van de koe.  
Haar heup was gebroken. Het ambulance 
personeel heeft haar in blauwe overall en met  
rode zakdoek op zo naar het ziekenhuis 
afgevoerd. Toen Wim de nodige kleding na 
moest brengen riep hij mantelzorger Henrie 

Stuij erbij. Dat moest zij maar doen. Hij kwam niet aan dat vrouwenspul en had geen 
idee wat hij moest pakken!   
En weet je. Op Vredebest werd nooit alcohol gedronken. Ook niet op verjaardagen of 
andere feestjes. Hoewel, in de bestuurskamer van de ijsclub liet Wim zich het borreltje 

Lang een bekend straatbeeld in de Poort. Willem 
aan het stuur, Rozien op het spatbord. 
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best smaken. Alléén tijdens de hooibouw. Dan werd er bier gehaald en konden de 
helpers van boven de zestien jaar een pilsje krijgen. 
Ik vroeg een keer aan Rozien wat Vredebest eigenlijk betekende. “Dat betekent, we zijn 
tevreden en boeren best”, was haar antwoord.” 
  
“Het laatste jaar”, vervolgt Lenie, “ging Rozien toch wel achteruit. Op een gegeven 
moment sprak ze ook niet meer.  
Bijzonder was de uitvoerige wijze waarop ze haar begrafenis helemaal zelf had 
voorbereid. Tot de klaar gelegde kleding die ze zou dragen, aan toe. Ze overleed op 16 
november 2018. Werd 85 jaar. 
Ik had voor Rozien al eens een fotoboek gemaakt. Van de boerderij en met familiefoto’s  
Daar was ze heel blij mee.  
Voor de mantelzorgers waarvoor ik elk jaar een eenvoudig kerstpakketje samen mocht 
stellen, bedacht ik na haar overlijden dat het leuk zou zijn om voor deze ploeg ook zo’n 
boek te maken. Op mijn vraag aan de boekhouder, of daarvoor een bijdrage beschikbaar 
was, zei de man, wiens vader trouwens ook altijd al de zaken van de familie had 
beheerd: “Dat mag je doen op een voorwaarde. Dat ik er ook een krijg.” 
 
Toen Rozien al minder ter been werd, zei ze op een keer tegen Lenie: “Ik vraag me af 
wie hier uiteindelijk de deur achter mij zal sluiten.”  
Nou daar kunnen we nu een antwoord op geven. “Waarschijnlijk de Historische Kring, 
Rozien. Maar zover is het nog lang niet. Die zullen nog jaren en jaren gebruik maken 
van Vredebest. De gift van twee bijzondere Poorters! 
 
Ed van Tuijl     
 
Verhuizing uit Het Stadhuis 
 
Midden juli was het dan zover, het hele Stadhuis ontmanteld, de trouwzaal in 
ongebruik, van de zolder tot de Waag was het Stadhuis leeg…… Dit is gelukt met dank 
aan de vrijwilligers van de vereniging, daarbij geholpen door Dennis Mulder, Peter van 
de Werken en Johan van der Vliet van gemeentewerken Molenlanden en hun materieel, 
en de hoogwerker van het Hoogwerker Centrum. 

Het enige dat nu nog in Het Stadhuis staat zijn grote stukken die eigendom zijn van de 
gemeente, waarvoor de opslagruimte nog niet bekend is. 

We hebben in 3 fasen de verhuizing van de spullen uit het museum en het winkeltje, de 
opgeslagen documenten en materialen gedaan. Een groot deel van de spullen staat bij 
de fam. v.d. Vlist opgeslagen, een ander deel staat, weliswaar onder minder goede 
condities, in een ruimte van de boerderij ‘Vredebest’. Aangezien de HKN nog niet de 
vrije beschikking over de boerderij heeft, zijn we blij met de welwillende houding 
hierin, van de executeur testamentair. 
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Bijna iedereen heeft wel eens zijn of haar huishouden verhuisd, maar meestal hoeft het 
niet opgeslagen te worden en kan er ook snel uitgepakt worden. Het gaat bij de HKN 

jammer genoeg anders. We hebben uit het Stadhuis een 
heel groot bewaarhuishouden verhuisd en opgeslagen, en 
opnieuw inrichten is er de komende maanden nog niet bij.  
 

 

De komende tijd willen we benutten om de verzameling die we hebben uit te zoeken en 
te ordenen. Hiervoor hebben we hulp nodig van vrijwilligers. Wat er moet gebeuren is 
dat allerlei zaken in depot gecontroleerd worden, beoordeeld en beschrevenen. 
Vervolgens is het ook nodig dat er gegevens ingevoerd worden in ons registratie 
systeem.   

Op het moment dat alles uit de opslag mag en we weer inrichten hebben we ook weer 
hulp nodig op allerlei terrein.  

Dus als u zin hebt om de HKN in deze roerige tijd te ondersteunen dan nodigen we uit 
om contact op te nemen met ons door een mail te sturen naar 
info@historischekringnieuwpoort.nl, op donderdag even langs te komen op de Singel 5 
of om een berichtje te sturen naar 06 1270109. 

Annie Slob 

Opvang in tijden van dakloosheid 
 
Per 1 september zijn de HKN vrijwilligers op donderdag weer onder dak! De 
vrijwilligersgroep die op donderdag in het Stadhuis bezig was met collectie- en 
erfgoedwerk is vanaf die datum op de donderdag te vinden in het gebouw van de 
schiet- en ijsclub op de Singel in Nieuwpoort. Vanaf 9.30 tot 16.00 uur mogen we 
gebruik maken van de faciliteiten in het gebouw. Dus als u benieuwd bent naar ons 
onderkomen dan nodigen we u uit voor een praatje en een kop koffie op de Singel 5. 
Ook bent u welkom voor informatie, verhalen of als u de handen uit de mouwen wilt 
steken voor de HKN.  

Annie Slob        

mailto:info@historischekringnieuwpoort.nl
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Eerste voorzitter een echte Zeeuw 
 
Zoutelande – Veertig jaar geleden was Aart Walraven, toentertijd gemeentesecretaris 
van Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers onze eerste voorzitter. Sinds januari 2000 
geniet hij van zijn welverdiende pensioen.  
Als we hem om een reactie vragen met betrekking tot het 40-jarig bestaan komt dat een 
beetje ongelegen. Hij moet een vrij ingrijpende operatie ondergaan.  
 
 “Maar”, vertelt hij terugkijkend, “dat ik in 1980 de eerste voorzitter werd was gewoon 
het gevolg van persoonlijke interesse en affiniteit met geschiedenis en historie in z’n 
algemeenheid en die van Nieuwpoort in het bijzonder. Ik heb van mijn voornemen om 
een historische vereniging op te richten wel eerst melding gemaakt bij het toenmalige 
college van B&W. Toen ik groen licht kreeg werd in Het Kontakt melding gemaakt van 
een bijeenkomst met betrekking tot de oprichting van een Historische Kring op 16 
september 1980 in de raadszaal van het stadhuis. In mijn herinnering resulteerde dat in 
15 à 16 belangstellenden. Gerda van Geenhuizen werd secretaris, Eric Kon 
penningmeester en ik dus voorzitter. Volgens de oprichtingsacte waren Dick Teeuwen 
en J.W. den Ouden de overige bestuursleden. Mij is altijd bijgebleven hoe de viering van 
Nieuwpoort 700 in 1983 een stok achter de deur was om meteen vaart te maken met 
onze eerste uitgave van De Stede Nieuwpoort. Op 18 mei 1983 mocht ik het eerste 
exemplaar overhandigen aan burgemeester De Groot.” 
 

De nu 78-jarige oud-voorzitter, 
geboren en getogen in 
Middelburg, begon in 1959 als 
leerling ambtenaar zijn carrière 
in Vrouwenpolder. Daarna 
verder in verschillende 
gemeenten in zijn geliefde 
Zeeland. Om tenslotte via 
Warmond in 1976 tot 
gemeentesecretaris van 
Nieuwpoort, Langerak en Groot-
Ammers benoemd te worden. 
Van hieruit in 1983 naar Ruurlo 
en tenslotte in 1989 als 
gemeentesecretaris toch weer 
naar Zeeland, naar Zierikzee. 

Kortom, een echte Zeeuw. Op 1 januari 2000 mocht hij in de VUT en verhuisde hij, 
samen met zijn 2e vrouw Maaike naar Zoutelande.  
Nog steeds vervult hij een aantal bestuurlijke functies. Onder meer als voorzitter van de 
Zeeuwse dambond. Niet verwonderlijk want al in zijn Nieuwpoortse tijd damde hij op 
hoog niveau. 

1983 Voorzitter Dhr. M. Walraven overhandigt eerste 
exemplaar “Stede Nieupoort 1” aan Mevr. F. Terlouw 
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“Ik ben nog eens terug geweest om een simultaanwedstrijd te dammen bij Kijk Uit , mijn 
oude club uit Nieuwpoort”, herinnert hij zich nog heel goed. “In mijn ambtelijke carrière 
waren de Nieuwpoortse jaren de fijnste en dierbaarste. Qua wonen maar ook qua 
werken. We waren ‘poorters’ onder en met de autochtone ‘Poorters’. Onze twee 
kinderen Arjan en Esther hebben er de beginjaren van hun jeugd doorgebracht en op de 
kleuterschool en lagere school gezeten. We bewaren warme herinneringen aan ‘De 
Poort’. 
Door de jaren heen is er altijd contact blijven bestaan met de familie Baardwijk van Wal 
7 die niet meer leven en de familie Stigter uit de Vlietstraat. De kinderen konden daar 
altijd terecht voor opvang en oppas. De familie Stigter verhuisde enkele jaren geleden 
naar Nieuw-Lekkerland. Ko overleed vorig jaar. Contact met Wil en hun kinderen Teus 
en Wim is er nog steeds. Daarnaast zijn er incidentele ontmoetingen met Cees Kentie via 
damtoernooien, en met oud-burgemeester Johan de Groot en Nella zijn echtgenote”, 
aldus de eerste voorzitter wiens donkere kapsel van toen intussen is veranderd in een 
mooie zilvergrijze bos haar. 
 
Ed van Tuijl     
 
Monumentenbebording Nieuwpoort 
 
Sinds de jaren tachtig hingen op diverse monumenten 
zogenaamde “ANWB” bordjes. Bruine bordjes met informatie 
over de locatie, het pand of anderszins. 

Na 30 jaar was er wel het een en ander aan te merken op de 
bordjes. Sommige waren bijna onleesbaar geworden en op 
andere werd bijvoorbeeld verwezen naar “de vorige eeuw”. 
Anno 2020 klopt dat natuurlijk niet meer. Ook ontbraken op 
belangrijke plekken informatieve bordjes.  

Verschillende mensen hebben in het verleden geprobeerd om 
via de ANWB deze borden te laten vervangen maar dit lukte helaas niet meer via deze 
weg. 

Sinds 3 jaar loopt het zogenaamde “Twincity-project”. Een projectteam vanuit 
Nieuwpoort en vanuit Schoonhoven werkt hierin samen om onze zustersteden 
gezamenlijk toeristisch op de kaart te zetten. Elkaar versterken waar dit kan én gebruik 
makend van elkaars ervaringen en expertise. Dit project wordt gesteund door subsidie 
vanuit de Oude Hollandse Waterlinie.  

We kwamen in eerste instantie tot de conclusie dat het niet zo zeer noodzakelijk is om 
allerlei nieuwe dingen te ontwikkelen, maar dat het veel handiger én voordeliger is om 
bestaande dingen aan elkaar te knopen. Zo hebben we bijvoorbeeld de stadswandeling 

Onthulling in de jaren 
tachtig. 
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die er al was in Schoonhoven én in Nieuwpoort, gezamenlijk afgedrukt in één folder. De 
ene kant Nieuwpoort, de andere kant Schoonhoven. 

Het bleek dat Schoonhoven met hetzelfde probleem kampte met betrekking tot de 
monumentenborden dus waarom hierin ook niet gezamenlijk optrekken?  

We hebben alle bestaande bordjes geïnventariseerd en de teksten waar 
nodig aangepast. Ook was er een sterke behoefte aan meertaligheid, 
we ontvangen immers steeds meer internationale gasten. Niet zo 
gastvrij als alle bordjes alleen maar in het Nederlands zijn. We hebben 
de teksten dan ook in Engels en Duits laten vertalen.  

Hiernaast hebben we een vermelding naar een website erop gezet: 
www.nieuwpoort.nu/vesting en een QR-code waarmee de mensen, 
als ze deze scannen, direct op de website terecht komen.  

Op de website staat extra informatie en een actuele agenda met wat er 
allemaal te doen is in Nieuwpoort.  

Ook bleek dat we voor Nieuwpoort geen vastgesteld 
beeldmerk en huisstijl hadden. Er gaan verschillende 
versies van het wapen rond. Samen met de gemeente 
Molenlanden hebben we dit toen ook gelijk maar 
opgepakt. Uiteraard staat dit nieuwe wapen ook op 
de bordjes. Het wapen is hetzelfde als op de 
Nieuwpoortvlaggen die vorig jaar gemaakt zijn. 

Alle pandeigenaren hebben van tevoren een brief gehad met het voorstel voor het 
nieuwe bordje. Er hoefde gelukkig niet geboord te worden, we hebben de nieuwe 
bordjes op de bestaande bordjes laten plakken. De bordjes zijn gemaakt van een 
duurzaam, hufterproof kunststof zodat ze hopelijk heel lang mee kunnen. Niemand 
heeft bezwaar gemaakt dus alle bestaande bordjes zijn vervangen. 

Ook hebben we nog wat nieuws toegevoegd, zogenaamde verhaalbanken. Op een 
aantal bankjes op de wallen zit een bordje met een kort verhaaltje. Het idee hierachter is 
dat men tijdens het uitrusten en genieten van het mooie uitzicht ook nog wat informatie 
tot zich kan nemen.  

Als je door de Poort loopt zie je zeer regelmatig mensen stilstaan bij een bordje en 
aandachtig lezen. Het vervult zeker een behoefte! Een mooie aanwinst voor onze vesting 
en een warm welkom voor onze bezoekers. We konden dit project financieren met 
subsidie vanuit de provincie, waarvoor dank uiteraard. 
 
Annemieke van As 

Bordje met QR 
code 

Nieuwe huisstijl van Nieuwpoort 

http://www.nieuwpoort.nu/vesting
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In deze rubriek geven we u tips van uitjes met een historisch karakter in Nederland. 

 
Vanwege de verbouwing van ons eigen 
museum in het Stadhuis van Nieuwpoort, 
bezocht ik enkele “referentieprojecten” van 
verschillende museumbouwers, waaronder het 
Grebbelinie bezoekerscentrum in Renswoude. 

Als men aan de Grebbelinie denkt, zal dit 
meestal komen door de slag om de Grebbeberg 
in mei 1940, maar ook veel verder terug werd 
er al gebruik gemaakt van deze verdedigingslinie. Zoals in de tachtig jarige oorlog 
(1568-1648) en in het Rampjaar 1672. Deze vaste tentoonstelling gaat dus onder andere 
over een onderwerp wat ons in Nieuwpoort ook zeer aanspreekt, namelijk inunderen.  

Buiten werden we begroet door een groot aantal houten beelden van soldaten. 
Eenmaal binnen werd al gauw duidelijk dat de vier tijdsperioden waarbinnen de 
verhalen zich afspelen, zijn weergegeven met 4 verschillende kleuren. Lekker 
overzichtelijk dus! Er werd eerst een film vertoond en vervolgens werd hier in het 
museum een duidelijkere invulling aan gegeven met objecten, verhalen, foto’s e.d. En 
dit alles in een decor van een oud fort, loopgraven en water. Wij hebben in ieder geval 
veel inspiratie opgedaan voor ons eigen museum, maar het is ook een aanrader om een 
bezoek te brengen als u interesse heeft in de Nederlandse geschiedenis. Dit bezoek is 
prima te combineren met een lunch in het restaurant en/of een wandel- of fietstocht in 
de omgeving, maar ook op het fort. 

 

H 

2.  

Wat: Grebbelinie bezoekerscentrum    
Waar: Fort aan de Buursteeg, Buursteeg 2, Renswoude 
Website: www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl 
Wat is er te zien: het verhaal over twee eeuwen landsverdediging  
en geschiedenis in de Gelderse Vallei.  

Carin den Toom 
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De klik is er, nu met de plannen aan de slag  
 

 
We zijn eruit; althans we weten met wie we in zee gaan om 
de tentoonstelling over Nieuwpoort vorm te geven. Het 
staat alleen nog niet zwart op wit, dus die namen houdt u 
nog even tegoed van ons. De komende tijd is het hurry up 

voor de werkgroep Oude Hollandse Waterlinie en de tentoonstellingswerkgroep van 
de HKN. Met het duo, waarmee we gaan samenwerken, worden de komende tijd de 
verhaallijnen bepaald en de daarbij passende ontwerpen vastgesteld. Streven is dit 
afgerond te hebben vóórdat de aannemer in het Stadhuis aan de slag gaat.  
 
 

De intelligente lockdown van de 
coronamaatregelen bleef niet zonder gevolgen. 
Wat    kon er de afgelopen maanden? 
Terugkijkend, toch nog het nodige. Lag er 
aanvankelijk een stiltedeken over Nederland 
met vragen “gaan we nog iets doen, wat en 
wanneer dan, heeft het zin iets op te pakken en 
hoe dan”, in juni kwam de werkgroep Oude 
Hollandse Waterlinie weer bij elkaar. Onder 
meer om af te spreken welke 
tentoonstellingsmakers we zouden benaderen 
om een plan te maken voor de herinrichting 
van Het Stadhuis.  

 
Iets bijzonders 
Begin augustus hebben drie duo’s een presentatie in de 
Waag gegeven. Het was vreemd: in een nagenoeg leeg 
Stadhuis bijeen te komen, geen handen te schudden, een 
shotje ontsmettingsgel te gebruiken en op 1,5 meter 
afstand van elkaar plaats te nemen. Ondanks dat 
aanvankelijk ongemakkelijk gevoel, werd één ding snel 
duidelijk: het enthousiasme van de duo’s over Het 
Stadhuis deed ons des te meer beseffen dat we in Nieuwpoort iets bijzonders in huis 
hebben en dat bezoekers te verleiden zijn binnen te komen in het Stadhuis.  
De presentaties waren vooral bedoeld om te kijken wie het beste past bij onze 
vereniging. We wilden een beeld krijgen bij de ideeën uit hun eerder toegestuurde 
plannen én het belangrijkste: ervaren of er een klik is met elkaar. De keuze was niet 
gemakkelijk. Maar we zijn eruit en hoe, dat wordt vervolgd in een volgende By 
Clockgeluy.  

 

Presentatie in de Waag tijdens de Coronacrisis 
op een tropische dag. 

Lyanne de Laat 
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Heel Holland op de bon 
 
Dat je vlak voor, tijdens en kort na de oorlog een groot aantal goederen alleen maar kon 
kopen als je daarbij tevens zogenaamde distributiebonnen inleverde, is nu 75 jaar later 
amper nog voor te stellen.  
Over dat bonnensysteem, verzamelde wijlen Cees Schep veel gegevens. 
Wetenswaardigheden over het distributiesysteem: 
 
Al op 24 juni 1939, nog voordat het Duitse leger Polen binnenvalt, hetgeen gezien wordt 
als begin van de Tweede Wereldoorlog, reageert Nederland met het uitroepen van de 
mobilisatie en wordt de zogenaamde distributiewet ingevoerd. Voor de uitvoering van 
die wet worden provinciale kantoren ingericht die op hun beurt weer gemeentelijke 
kantoren opzetten. Voor kleinere dorpen wordt een kerngemeente aangewezen waar het 
distributiekantoor komt. Voor Nieuwpoort, Langerak, Groot-Ammers en Streefkerk is 
dat Nieuwpoort. Met als voorzitter van de distributiecommissie burgemeester J. 
Brouwers.  Hij benoemt C. Verheij uit Nieuwpoort tot distributieleider van deze 
kerngemeente.  
 

Een van de producten waarvoor in 1939 al bonnen 
worden uitgegeven is suiker. In 1940 als de Duitsers 
ons land al hebben bezet is de uitbreiding van het 
bonnenstelsel nog beperkt. Wel heeft men dan de naam 
Centraal Distributiekantoor veranderd in het 
Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd. 
Ook moet iedere volwassene voortaan in het bezit zijn 
van een persoonsbewijs en een stamkaart voor het 
verkrijgen van de bonnen. De Duitsers maken handig 
gebruik van het al bestaande distributiesysteem.   
Vanaf 1941 zet niet alleen de uitbreiding door maar 
ook de verfijning van het betreffende product. Het 
begint met bonnen voor melk en aardappelen. Omdat 

snel de voorraden suiker en koffie afnemen wordt voortaan een zogenaamd surrogaat 
verkocht. Voor suiker is dat sacharine dat wordt gewonnen uit steenkoolteer. Voor 
koffie is dat de helft koffie en de andere helft een mix van gerst, 
erwten, veldbonen, chicorei, eikels en tulpenbollen.  
Kortom, geen zuivere koffie. De bekende uitdrukking is in die 
tijd ontstaan. 
Naast voedingsmiddelen komen er nu ook andere bonnen. 
Bijvoorbeeld textielkaarten. Deze zijn onderverdeeld in bonnen 
voor kinderen en bonnen voor mannen en vrouwen. Elke bon 
vertegenwoordigt een aantal punten. Textielwinkels krijgen 
lijsten, waarop staat hoeveel punten er voor een bepaald 

Bonnenboekje 

Surrogaatkoffie 
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kledingstuk nodig is.  
 
Naast het gedoe met de bonnen bedenkt de bezetter allerlei andere regels. 
Zo mag vanaf januari 1941 op werkdagen de kerkklok niet meer luiden. Alleen nog op 
zondag. Maar dan niet langer dan 3 minuten. De zomer- en wintertijd wordt ingevoerd. 
Dat levert veel protesten op. Nu weten we niet beter.  
De uitgifte van de meeste bonnen is onderverdeeld in 13 vierweekse perioden per jaar. 
Vanaf 1941 krijgen Joodse mensen voor het eerst de letter J op hun persoonsbewijs. In 
1942 moeten Joodse inwoners hun fietsen inleveren! 
Vanaf 1942 ontwikkelt zich een sterke uitbreiding van de bonnen.  
Dagelijkse voedselbonnen zijn er nu voor groente, fruit, boter, boterolie, kaas, bloem, 
melk, taptemelk, vis, vlees, worst en aardappelen. Kindermeel voor de kleintjes van 0 tot 
2 jaar en van 2 tot 3 jaar. Voor jonge moeders geldt een toeslag.  
Ook klompen, werkschoenen en werkpantoffels komen op de bon. Voor gewone 
schoenen en pantoffels geldt een onderverdeling van 0 tot 3 jaar, 4 tot 13 jaar, 14 tot 20 
jaar en 21 jaar en ouder.  

Kortom, een hele klus om dit allemaal bij te houden. Geen wonder 
dat burgemeester Brouwers in 1942 al 15 medewerkers voor het 
bonnenkantoor in het stadhuis heeft aangesteld. 
Uiteraard probeert het Verzet, daar waar mogelijk, bonnen te 
stelen. Voor bijvoorbeeld Joodse onderduikers. Daarom moet de 
kluisruimte onder het stadhuis in 1943 worden uitgebreid met een 
ruimte van gewapend beton en een brandvrije kluisdeur. De 
kosten zijn begroot op 1900 gulden. Tevens komt er voortaan 
nachtbewaking.  
In mei 1943 komt de verplichting om alle radio’s in te leveren. 
Voortaan zijn er ook bonnen voor gebak, jam, havermout, 
maïzena, rijst, grutten, peulvruchten, cacao en serviesgoed. Met 
andere woorden. Er is feitelijk gebrek aan alle levensbehoeften. 
Brandstofbonnen per woning voor kolen, antraciet, hout, turf, 

petroleum, kooktoestellen en keukengerei.  
In 1944 gaan alle lekkere dingen op de bon. Voor versnaperingen als chocolade, 
suikerwerken en dat soort zaken. Ook zijn er bonnen nodig voor tabak, sigaren, en 
sigaretten. Het zijn zware tijden. En het zal voor bewoners in nog niet bevrijde gebieden 
en dan met name in de grote steden allemaal nog veel erger worden. Dan krijgen ze 
immers te maken met de beruchte hongerwinter van 1944-1945. Bonnen of niet, er is 
gewoon niets meer te krijgen.  
 
Overigens blijft na de bevrijding in 1945 en het jaar daarop een deel van het 
bonnenstelsel nog gehandhaafd. Pas vanaf 1948 nemen de distributie-beperkingen sterk 
af. Het distributiekantoor in Nieuwpoort gaat op 1 januari van dat jaar dicht. Het 
distributiekantoor in Gorinchem neemt de werkzaamheden over. Vlees, koffie en 

Distributiekantoor in 
Nieuwpoort 
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Hij ging als jongeman naar de zeevaartschool en daarna aan de slag als radio-officier 
op de koopvaardij. Dit hield in dat hij de communicatie aan boord regelde. Na het 
zinken van de Titanic werd het verplicht om aan boord het weer en de vaarweg beter 
in beeld te brengen door geavanceerde technieken, zoals radar en verbinding met de 
wal en andere schepen. Rob zorgde ook voor het onderhoud. Hij zat 8 jaar op de 
koopvaardij en was vaak 11 maanden aaneengesloten van huis. In deze tijd is hij in 60 
verschillende landen geweest! 

 

brandstoffen zijn zelfs tot 1950 nog op de bon. Maar in april van dat jaar sluit ook 
Gorinchem haar deuren.  
De distributiewet van 1939 blijft, met de nodige aanpassingen, nog altijd van kracht. 
Denk bijvoorbeeld aan 1973 toen in verband met de oliecrisis benzinebonnen werden 
uitgegeven. Tegelijk was er een verbod om op zondag met je auto te rijden. Alleen 
artsen, hulpverleners en andere specifieke beroepen kregen een ontheffing. Ook nu nog 
kan de wet, indien noodzakelijk, zo weer ingezet worden. 
 
Ed van Tuijl             
 
Î Van één van onze tentoonstellingen op locatie is het thema “Op de bon”. Deze 

tentoonstelling is tot eind 2020 nog te zien in de Hof van Ammers in Groot-Ammers. 
 

 
 
H 
 

 

Wie: Rob Anders                            Lid sinds: 2009 

 

Rob is via zijn zwager Hans Keukelaar bij de HKN gekomen. Dit 
was in 2009 toen het grote torenuurwerk opgeknapt moest 
worden. Rob vertelt enthousiast over het uurwerk uit 1560, welke 
gemodificeerd is naar de ideeën van klokkenmaker Huygens.  
Hij werkte met de restauratie o.a. samen met iemand van de 
“Stichting tot behoud van torenuurwerken”. Deze man had veel 
kennis op dit gebied én een draaibank, zodat kapotte onderdelen 
gerepareerd of vervangen konden worden.  

Rob komt van oorsprong uit Gouda, woonde een jaartje met zijn vrouw Tiny in 
Haastrecht op kamers, vervolgens van 1970-1978 in Groot-Ammers. Daarna verhuisden 
ze terug naar Haastrecht en daar wonen ze heden ten dage nog steeds.  

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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Toen hij trouwde ging hij als technicus werken bij het Amerikaanse ICT bedrijf Unisys. 
Na 20 jaar maakte hij de overstap naar het onderwijs. Hij werd eerst leraar techniek en 
later leraar informatica voor de bovenbouw HAVO/VWO. Hier werden hem veel 
kansen geboden en kon hij zich bekwamen in het vak door nog een aantal dagen in de 
week naar school te gaan. Na 14 jaar ging hij met pensioen. 

Rob zeilt graag op de Reeuwijkse plassen en in het verlengde hiervan was hij ook lid 
van het bestuur van de watersportvereniging met daarbij behorende taken. 
Geschiedenis is ook een grote liefde van hem en hierdoor zit hij in het bestuur van de 
Historische Vereniging Haastrecht en is lid van de HKN. Voor de vereniging in 
Haastrecht maakt hij het verenigingsblad de “Havekedrechter”. Deze wordt viermaal 
per jaar uitgebracht en hij schrijft de meeste verhalen zelf.  

En natuurlijk maken we bij de HKN 
ook gebruik van zijn kennis en liefde 
voor geschiedenis. Nadat het 
torenuurwerk opgeknapt was, 
hoefde hij deze alleen af en toe nog 

olie te geven en te controleren. Doordat niemand tijd had voor het omvangrijke archief, 
is dit zijn aandachtsgebied geworden. Hij heeft alles opnieuw geregistreerd en nieuwe 
zaken, die nog in dozen op zolder stonden, ingeboekt en gealfabetiseerd. Een volgende 
stap kan zijn dat het archief (deels) gedigitaliseerd wordt en (deels) inzichtelijk wordt 
gemaakt voor bezoekers aan de website van de HKN. Dit is nog een enorme klus. 

Rob zegt dat het een trend is dat veel mensen meer informatie over hun familie willen 
verzamelen, via genealogie, foto’s e.d. Hij zegt dat hier de kracht van de HKN ligt, 
omdat we veel informatie hebben over (oud)inwoners van ons werkgebied. 
Rob vindt de toekomstplannen voor het museum (hij neemt ook deel aan deze 
Werkgroep) veelbelovend en heeft hier vertrouwen in. 
De overname van Vredebest vindt hij nog spannend, omdat hier veel bij komt kijken 
vanuit de HKN. 

Hij hoopt in een prettige sfeer nog lang actief te mogen zijn als vrijwilliger, binnen de 
HKN. Het stokje draagt hij over aan Bert Bikker. 

 

Foto links; 1953 Rob als jongen van 7 jaar. 
Foto rechts; 1963, in de grote vakantie van 
de Zeevaartschool ging hij op kustreis op 
een schip vanuit Rotterdam naar 
Bremeshaven, Hamburg en Antwerpen. 

Van de redactie 
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Cees Stuij, agrariër in hart en nieren 
 
Begin augustus overleed Cees Stuij. De agrariër aan de Langerakse Melkweg. Een 
bekendheid in Nieuwpoort en Langerak. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 93 jaar. 
Voor het archief van de Historische Kring mochten we hem in 2017 interviewen. Met 
goedvinden van de familie publiceren wij hieronder het verhaal dat wij toen 
optekenden.      
 
Langerak – Als we met Cees Stuij terugblikken op zijn werkzame leven heeft hij de 
gezegende leeftijd van 90 jaar bereikt. Het is 2017. Voor hem een jaar met twee 
gezichten.  
Eerst, in het voorjaar, die feestelijke bladzijde.  Ze vieren het feit dat Cees Stuij, de 
boerenzoon uit Langerak en Teuna den Boer, dochter van een agrariër uit Groot-

Ammers, elkaar op 27 maart 1957 
het ja-woord gaven.  
Kortom, het feest van hun 60-jarig 
huwelijk. 
Het wordt een prachtig feest. Een 
fotoboek vertelt het verhaal van 
die grandioze dag. Dat weerzien 
met al die familieleden, vrienden 
en kennissen. Het onderstreept 
nog eens extra hoe hecht de familie 
Stuij altijd was en nog altijd is. 
Maar dan, enkele maanden later, 
op 31 juli, overlijdt zijn vrouw op 
85-jarige leeftijd.    
 

“Plotseling, totaal onverwacht in haar slaap, is ze gestorven”, vertelt Cees. Hij zwijgt 
even. Is met zijn gedachten bij haar. Moet het blijkbaar allemaal nog een plekje geven. 
Meer dan zestig jaar lief en leed gedeeld! Dat is niet niks.  
Toch heeft hij spontaan ja gezegd op ons verzoek om terug te blikken op zijn 
boerenleven. Op zijn leven als agrariër. Hij kan er uren over verhalen. Want één ding is 
al snel duidelijk. Cornelis Stuij is een agrariër in hart en nieren.      
“Gelukkig heeft ze het fotoboek van ons feest nog mogen inzien”, noemt hij een 
lichtpuntje in deze voor hem ongetwijfeld moeilijke tijd.  
 
Dan herpakt hij zich en begint te vertellen. “Je zult wel denken dat ik een geboren en 
getogen Langerakker ben, maar dat is toch niet waar. Mijn wieg stond in Goudriaan.  
 
Mijn vader, Dirk Stuij en mijn moeder, Jannigje Korevaar die uit Goudriaan kwam, 
trouwden op 28 februari 1924. Mijn moeder kwam blijkbaar uit een welgestelde 
boerenfamilie want toen zij in het huwelijk traden werd voor hen op het adres 

Cees en Teuna Stuij vieren hun 60-jarig huwelijk. 
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Noordzijde 29, naast haar ouderlijk huis, een nieuwe boerderij 
gebouwd die ze konden huren.  
Daar ben ik in 1927 als derde zoon geboren.  
Overigens is het nog wel bijzonder om te vermelden dat mijn 
vader als dienstplichtig soldaat heeft gediend in de eerste 
wereldoorlog. Hij was gelegerd bij de Belgische grens.  
Kort na mijn geboorte wilde vader de boerderij graag 
uitbreiden. Maar daar was aan de Noordzijde 29 niet echt ’n 
mogelijkheid voor. Toen werd besloten om de boerderij van 
zijn vader in Langerak te gaan pachten.  
Die vader Adriaan Stuij, mijn opa dus, had in 1916, nadat hij 
elf jaar in Noordeloos had geboerd, zijn eerste eigen boerderij 
gekocht. Op het adres Lekdijk 120. Een boerderij met 10 
bunder land. Later werd daar nog 7 bunder griendland 
bijgekocht.  
Hij was zodoende de grondlegger van een periode van 
inmiddels meer dan honderd jaar waarin wij, als familie Stuij 
als eigenaar/boer werkzaam zijn in Langerak. Hier, je kunt het ook allemaal lezen in 
onze familiekrant waarin die honderd jaar staan beschreven.” 
 
Voor Cees Stuij begint het Langerakse leven dus na die verhuizing. In december 1928. 
Samen met zijn twee oudere broers. Adriaan, de oudste en Arie,  de op een na oudste. 
Eenmaal in Langerak worden in het gezin Stuij nog drie kinderen geboren. Jan, Corrie 
en Jannie. 
Rond 1930  heeft de familie op de boerderij een naaister en een werkster in dienst. En 
voor het boerenwerk een daggelder. Maar de crisisjaren komen. Het is allemaal niet 
meer zo rooskleurig. De oma van Cees die met haar gezondheid kwakkelt, is al een tijdje 
opgenomen in Loosduinen. Het verblijf daar kost tweeduizend gulden per jaar. Amper 
op te brengen. Kortom, de daggelder moet vertrekken. Kort daarna overlijdt oma.   
 
Cees: “Dat heb ik allemaal niet bewust meegemaakt. Ik was immers net twee jaar oud. 
Van de tijd in Goudriaan kan ik me sowieso niets herinneren. Mijn herinneringen 
beginnen eigenlijk pas vanaf de periode dat ik naar de lagere school ging. Dat was ‘De 
Oude School’ in De Waal.  
Nee, niet die er nu nog staat. Ik ging, zeg maar, naar de oude ‘Oude School’ Die stond 
aan de stoep. Aan de ene kant had je het kerkje, later de meelfabriek, aan de andere kant 
de school. 
We hadden nog niet eens een schoolplein. Dat is er later, toen ik er nog opzat, wel 
gekomen. Ja, we gingen zeker wel op schoolreisje. Al weet ik niet meer of dat elk jaar 
was. Een uitstapje dat me is bijgebleven was naar Den Bosch. Gingen we de Sint Jan 
bezoeken. Prachtig vond ik die. Ik zie nog hoe kerkgangers in deftige zwarte kleding in 
een rijtuig kwamen aangereden om de dienst bij te wonen. Dat heeft blijkbaar grote 
indruk op me gemaakt. 

Dirk Stuij als soldaat in 
1916 tijdens Eerste 
Wereldoorlog 
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In 1941 overleed mijn opa op 72-jarige leeftijd.”       
      
Dat is het moment dat vader Dirk de boerderij koopt. Cees woont nu met zijn broers en 
zussen op hun eigen hofstede. Door de oorlogsjaren wordt het er ook allemaal niet beter 
op. Regelmatig komen Duitsers aan de deur die van het front komen en onderdak eisen. 
Maar het gevaar bestaat dat die bezetters het paard vorderen. Dus wordt dat paard, als 
er soldaten in aantocht zijn, voortaan bij de buren verstopt. In een schuur achter een 
dubbele wand van fruitkisten.  
Cees Stuij: “Mijn oudste broer werd op een gegeven moment opgeroepen om te gaan 
werken in Duitsland. Hij is niet gegaan maar ondergedoken bij een boer in Noord-
Brabant. Twee jaar heeft hij ondergedoken gezeten. Broer Arie werd voor de 
tewerkstelling afgekeurd. Toen ik zestien werd, was de oorlog misschien al zo ver 
gevorderd dat je niet meer hoefde. Exact weet ik niet meer hoe dat zat. Ik heb in ieder 
geval zo’n oproep nooit gekregen. Vooral in die laatste oorlogsjaren kregen we vaak 
mensen op bezoek uit de grote steden. Op zoek naar voedsel. Bij ons konden ze, als ze 
dat wilden, altijd in het hooi slapen. Zo ontstonden er vriendschappen voor het leven. 
Zo was er een bloemenkoopman uit Rotterdam. Die ging, op zoek naar eten, vaak tot 
ver voorbij Leerdam. Dan kwam hij op de terugweg altijd bij ons overnachten. Na de 
oorlog hebben we daar nog heel lang contact mee gehad.” 
 
Na de bevrijding moeten zijn broers, Adriaan en Arie naar Indië. Pas in 1950 komen ze 
weer thuis.  
“Ik ging na de lagere school naar de Landbouwschool in Ottoland. Daar zat je dan een 
aantal dagen per week en later nog één dag per week, op school. De andere tijd deed je 
thuis praktijkervaring op als boerenknecht. Na die periode volgde ik nog regelmatig 
avondcursussen. 

Omdat mijn beide broers in Indië zaten, was ik toch 
min of meer de aankomende boer op Lekdijk 120. Ik 
zou op enig moment, zo was binnen ons gezin wel 
duidelijk, de boerderij gaan overnemen. Dat deed ik 
uiteindelijk ook, maar dan samen met Adriaan. Toen 
ik in 1957 met Teuna trouwde, gingen we, mede door 
het zojuist geschetste toekomstbeeld, daarom in het 
achterhuis wonen. Vader en moeder verhuisden met 
Adriaan, Jan, Corrie en Jannie naar het voorhuis. 
Broer Arie, die in 1954 was getrouwd met Bets Schep, 
vertrok kort na het huwelijk met zijn vrouw naar 
Suriname. Daar werkte hij op een project dat erop 

was gericht om rijst te gaan verbouwen. Ook was er een aantal koeien waar hij het 
beheer over kreeg.  
Op 1 mei 1957 namen mijn broer en ik de boerderij van vader over. Hoe groot het bedrijf 
toen was?  

Cees Stuij toen melken nog melken met 
de hand ging 
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We hadden twintig koeien, vijf fokzeugen en één paard. We zijn toen ook begonnen met 
de kaasmakerij. Ik was toch wel de man die over de bedrijfsvoering ging. Was altijd 
voorstander van uitbreiden. Ik redeneerde altijd: ‘Als je met tien koeien rond kunt 
komen, moet je zorgen dat je er twaalf op stal hebt staan. Dan kun je immers pas gaan 
verdienen.      
In 1960 overleed mijn moeder en bijna vier jaar later, op 10 april 1964 kwam mijn vader 
te overlijden. Hij is 75 jaar geworden. Dat is het moment dat Adriaan en ik de boerderij 
in eigendom krijgen. 
 
In die periode komt de ruilverkaveling in zicht. Adriaan en ik zijn voorstanders. We 
zien het grote voordeel van aaneengesloten land direct om de boerderij. Ons oog valt op 
deze hoek. Aan de Melkweg nummer 1. Een lap grond van 51 bunder. Wel een gebied 
waar maar liefst 26 gebruikers op zitten. Gebruikers die er, in sommige gevallen, in geen 
twintig jaar mest hebben opgebracht. 
Maar we keken daar doorheen. Zagen dat het met wat extra werk een hele mooie kavel 
kon worden.  
Wat de bouw van de boerderij betreft keken we toch wel tegen de hoge kosten aan. 
Maar de architect van het IMAG, het Instituut Mechanisatie Agrarische Gebouwen 
kwam met een ontwerp dat functioneel en toch goedkoop was. Het werden 
zogenaamde romney loodsen. Van die halfronde nishutten van metaal. In 1971 hebben 
we die, aan de Melkweg nummer 1 gebouwd. Een jaar later werd de woning 
gerealiseerd. Ook halfrond. In 1972 zijn Teuna en ik met onze acht kinderen daar gaan 
wonen. Natuurlijk was er heel wat commentaar in de regio. Burgemeester Boer zag het 
helemáál niet zitten. Maar gelukkig had ik de raadsleden en wethouders achter me 
staan.” 
Het komt haast ongemerkt voorbij. Dat Cees en Teuna met hun acht kinderen naar de 
Melkweg gingen.  
“Ja, mijn broer Adriaan en zijn vrouw kregen drie kinderen. Maar Teuna en ik kregen er 
acht. Ik zeg altijd: ‘Wij zijn dubbel gezegend.’ 
Cees noemt ze op. In volgorde van leeftijd. 
“Dick, Jaap, Cor, Martien, Arie, Jantina, Nelly en de jongste Adjan.” 
Omdat Jaap intussen is getrouwd wordt er 
in 1990 een tweede woning bijgebouwd  
Dan komt hij bij een nieuwe mijlpaal voor 
de familie Stuij. “In 1999 hebben we de drie 
schuren van een overkapping voorzien.  
Jaap is oorspronkelijk docent technische 
vakken aan een middelbare 
landbouwschool. Maar jaren later kiest hij 
alsnog voor het boerenwerk en daar heeft 
hij nooit spijt van gehad. We vormden eerst 
een maatschap. In 2001 is er nog een 
schuur bijgebouwd en in 2003 hebben Jaap 

1972 de nieuwe boerderij aan de Melkweg. 
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en Arie de boerderij overgenomen en verder uitgebreid.” 
 
Als Jaap en Arie het overnemen, blijkt dat Cees Stuij zich altijd aan die mooie uitspraak 
over het benodigde aantal koeien heeft gehouden. Begonnen met twintig stuks vee, 
hebben ze er aan de Melkweg nummer 1 rond 2003 zo’n 170 lopen. En wat te denken 
van de grond. In 1957 begonnen met zeventien bunder. Tegenwoordig met de gepachte 
stukken erbij meer dan honderd 
 
2003 is dus ook het jaar dat Cees Stuij het boerenwerk langzaam af kan bouwen. “Dat 
was best moeilijk”, erkent hij nu. “Maar je moet beseffen dat het levenspad steeds 
smaller wordt.  Eerst verzorgde ik bijvoorbeeld nog de kalfjes. Maar als je dan een keer 
ziek wordt is het toch wel begrijpelijk dat de jongens, daar waar mogelijk, dit soort werk 
gingen automatiseren. Ik snapte dat wel  Maar moeilijk bleef het.” 
 
Natuurlijk was het moeilijk. Vooral voor een man die al met al zeker 75 jaar lang boer 
was. Een agrariër in hart en nieren. 
 
Ed van Tuijl    
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geborduurd tafelkleed uit 1956 dat een beeld geeft van het leven aan de Lekdijk (Deel 3) 

In de vorige 2 afleveringen van BC heb ik aan 
de hand van een tafellaken met geborduurde 
namen van de families Stuij en Schep een 
beschrijving gegeven van de context waarin 
dit tafellaken gemaakt is.  

In het vervolg op de vorige 2 artikelen over de 
namen op het tafellaken zal ik in dit artikel 
beschrijven hoe het leven aan de Lekdijk rond 
1956 was. Aan de hand van namen die op het 
tafellaken staan zal ik proberen de 

Allemaal Familie 

Deel van het tafellaken met namen erop. 



  By Clockgeluy-  

 

                                                                                                                                                                  . 
22e jaargang, september 2020 37 byclockgeluy@historischekringnieuwpoort.nl 

geschiedenis levendig te maken.  

In 1956 stonden we ongeveer 10 jaar na WO ll en 10 jaar voor de ruilverkaveling van de 
Alblasserwaard. Het boerenleven en het landschappelijk beeld waren toen totaal anders 
dan nu.  

De ontsluiting van het gebied was één doorgaande weg vanaf het Boveneind van 
Langerak tot aan Nieuwpoort, dat was de Lekdijk. Er waren enkele buurtschappen: de 
Waal, de Vinkenbuurt, de Kerkbuurt en tegen Nieuwpoort aan de 7 Zaligheden en de 
Wilhelminastraat. Langs de Lekdijk waren hier en daar wat winkeliers gevestigd. 
Rondom de Waal was er een concentratie van activiteiten: de bakkerij van Demper, de 
maalderij/graanhandel van Vuijk, de Gereformeerde kerk en de Christelijke Lagere 
School.  

Langs de dijk, op Lekdijk 119 was de petroleum-, eier- en fruithandel gevestigd van 
Beuzekom. Dit waren buren van de familie Stuij, de familie was ook op de trouwerij, 
hun namen zijn terug te vinden op het tafellaken. 

Iets verderop bij de Vinkenbuurt had je het slachthuis. Hier had Ai den Hartog zn. zijn 
onderneming. Hij woonde op Lekdijk 114, hij had een gevarieerde manier van 
inkomsten verwerving, want naast het slachthuis deed hij handel in vee, was bode en 
transporteur en had ook een handel in de opbrengst van de boomgaard.  

De Kerkbuurt van 
Langerak had opnieuw 
een concentratie van 
activiteiten: een café, de 
smederij, een 
textielhandel van 
Adriaan Beuzekom en 
bakkerij van der Mark, 
de Hervormde kerk en 
de Openbare Lagere 
School. Bij de 
‘nieuwbouw’, de 
Wilhelminastraat, had je de winkel van de fam. Heijkoop, de ViVo , de fietsenmaker 
Schippers, toen was daar buitendijks de steenfabriek, dit was naast de werkgelegenheid 
gerelateerd aan de agrarische activiteiten,  de enige andere werkgever.   

Alle boerderijen stonden langs de Lekdijk, het land lag achter de boerderijen. De 
weilanden in de nabijheid van de boerderijen werden beweid in de zomer, het vee werd 
in de zomer 2x per dag in die weilanden gemolken. Het land verder van de boerderijen 
af, over de Buitendijkse wetering, waar nu de Melkweg langs ligt, was vooral in gebruik 

Langerak, Wilhelminstraat, VIVO Heijkoop 

Langerak, Lekdijk, bakker van der Mark. 
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als hooiland. De bemesting van dit land was schraler dan dichterbij de boerderijen. 
Daardoor was er ook een grotere diversiteit in de vegetatie. 

Er werd in die tijd voor het werk op het land nog volop gebruik gemaakt van paarden. 
De mechanisatie kwam wel opzetten en de eerste tractoren kwamen in de 
Alblasserwaard geleidelijk in gebruik. Maar voor vervoer van o.m. mest in de winter, de 
gang naar het vee in de zomer om te melken, werden paard en wagen dagelijks ingezet. 
In natte perioden werd er ook nog gebruik gemaakt van een schouw.  

In de Noordelijke Alblasserwaard hadden we een spreiding van lokale onderneminkjes 
en ondernemers ten behoeve van de agrarische sector. De agrarische dienstverlening 
voor de Langerakse boeren speelde zich af vanaf Ameide tot en met Groot-Ammers, met 
hier en daar wat verbindingen over de rivier naar Schoonhoven en via de Nieuwpoortse 
weg naar de Binnenwaard en Gorinchem.  

Als we kijken hoe de veeteelt in Nederland toen en nu zich verhield, dan hebben zich 
grote verschuivingen voorgedaan. In 1950 besloeg een boerenbedrijf gemiddeld 5,7 
hectare, nu is dat 33 hectare. In 1950 telden we langs de Lekdijk meer dan 50 
boerenbedrijven of -bedrijfjes; op deze bedrijven werden koeien en varkens gehouden. 
Er waren hier en daar wat melkgeiten en wat kippen voor de eigen eierconsumptie. 
Schapen- en paardenhouderij zagen we toen niet, een enkel bedrijf hield op grotere 
schaal kippen of mestkalveren. Er was wat fruitteelt, verbouw van vezelhennep was 
volledig op zijn retour, andere landbouw was niet winstgevend in onze regio. 

Rond 1900 werden er melkfabrieken opgericht, daarvoor werd de melk 2x per dag 
opgehaald door de melkrijders. In de zomer van 1958 werd er langs de Lekdijk volop 
kaas gemaakt. Dit was de taak voor de boerenvrouw, die 2x per dag dit proces 
uitvoerde.   

Namen op het tafellaken leiden ons ook naar mensen die ten behoeve van 
kwaliteitscontrole van melk en de kaas over de vloer kwamen langs de Lekdijk: Aart 
Maat, Bart Rijneveld (hulpje van Aart Maat) monsternemer/onderzoek van vetgehalten, 
A.P. Streefkerk / melkcontroleur uit Ameide en A. Hylkema / kaascontroleur.  

Verder staan er namen op het kleed van mensen die ten behoeve van de veehouderij 
diensten verleenden. Opvallend was voor mij: F. v.d. Werken / castreur (Hoogstraat 
Nieuwpoort). Freek van der Werken was de ‘biggensnijder’, ik herinner me dat hij langs 
kwam op afroep van mijn vader, als de biggen rijp waren om te castreren. Bij gebrek aan 
een telefoon, was het signaal voor van der Werken om te komen: een omgekeerde 
bezem aan de dijk, aan een paaltje vastgezet, bovenaan de stoep. 

Ze staan niet met hun beroep op het geborduurde tafelkleed vermeld, maar elke 1 of 2 
weken kwamen de kalver-, de koeien- en de varkenshandelaar, de berenboer kwam op 
afroep de beer afleveren om de zeugen te dekken. Voor de inseminatie van de koeien 
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was er een stier op het bedrijf, er werd om de melkproductie van nieuwe aanwas te 
verbeteren ook gebruik gemaakt van de K.I. 

De namen van H. Boele, E.W. Boele-Maat met 
Jan en Nico staan ook vermeld op het  kleed. De 
familie Boele woonde op Gelkenes buitendijks 
in een boerderij, inmiddels afgebroken, waar 
een dependance van de coöperatie ‘De 
Producent’ was gevestigd. ‘De Producent’ 
leverde verschillende diensten, naast de handel 
in kaas en veevoer deden ze ook aan 
ondersteunende dienstverlening in de vorm van 
accountancy. 

In het boerenhuishouden was een sterke regelmaat, zowel per dag als per week, als ook 
gedurende het jaar in de opeenvolging van de jaargetijden. De bakker kwam elke dag, er 
waren kleine kruidenierswinkeltjes, maar ik herinner me ook de kruidenier, die elke 
week kwam vragen welke boodschappen gebracht moesten worden.  

Op het tafellaken zien we de namen van A. (Aart) Schutte, hij was kruidenier in 
Nieuwpoort, de winkel aan de Hoofdstraat nr. 74, later nr. 17, beschreven in het boek 
van Teus Korporaal , “Weet je nog?”. En de naam van Jac. v. Middelkoop (bakker 
Nieuwpoort, winkel aan de Hoofdstraat nr. 15). Bakker Demper en Co Maasland en ook 
J. de Vries-van Zessen, winkelierster. 

Het onderwijzend personeel van de Christelijke school was ook aanwezig: J.H. van 
Houwelingen met zijn echtgenote en H.J. Spoormaker, Annie, Ands en Jan, ook 
gerelateerd als leerkracht. En H. Jansens, ook onderwijzer. 

De huisarts W. van Straten en Zuster Brigitta, de wijkverpleegster waren aanwezig. 
Evenals de predikanten ds. H. Amelink, met zijn kinderen Herman, Ieke, Geeske en 
Agnes en ds. J.F. Heij. 

Verder zien we de naam van Bertus de Bondt, postbode, een dagelijkse verschijning 
langs de Lekdijk. 

Blijkbaar werden al deze mensen ook uitgenodigd om de bruiloft mee te vieren.    

Met dank aan de familie Stuij, Egbert Bakker, Annie Brokking- van As, Tijnie Beuzekom 
en Marja Korevaar en alle andere mensen die door uit hun geheugen te putten mij hun 
verhalen vertelden over het leven aan de Lekdijk in Langerak, en mij hielpen om een 
beeld te schetsen voordat de ruilverkaveling invloed kreeg op het boerenleven in de 
polder van Langerak. 

Groot-Ammers, Gelkenes, De 
Producent, fam. Boele 
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Een object als dit tafellaken mag dan misschien niet heel kostbaar zijn als we uitgaan 
van financiële waarden, de verhalen die verteld worden bij objecten die we in onze 
verzameling bewaren zijn vaak onbetaalbaar! 

Annie Slob 
 

“Oorlog” in Groot-Ammers H 

 
Hieronder volgt het verhaal van Hans van Gemeren. Hij schreef dit verhaal als leerling 
in de 6e klas van de Ireneschool. 

Het was de 10e mei 1940 ’s nachts 
werd mijn moeder wakker van de 
vliegtuigen. En ’s ochtends vlogen 
er ook weer vliegtuigen over en 
schoten op de boeren die zaten te 
melken. De andere dag kwamen er 
militaire kolonnes, of wat er nog 
van over was, met 6 doden en heel 
veel gewonden. Toen kregen we 
inkwartiering, 3 man per gezin. De 
andere dag (de derde of de vierde 
dag) ging er een Duits vliegtuig 
over en bij Van Andel stond een afweergeschut op het platte dak. Ze schoten op het 
vliegtuig. Toen kwam het terug en m’n moeder liep op straat. Het vliegtuig begon 
plotseling weer te schieten Mijn moeder vloog een portiek binnen van een huis en bleef 
daar gedrukt tegen de deur staan. De kogels vlogen haar om de oren. En tegenover het 
huis stond een brandweergarage met twee ingekwartierde soldaten erin. En die riepen: 
“Blijf doodstil staan hoor.” De stukken vlogen van de stoeprand af. En in dat huis stond 
een kinderwagen. En daar tussen de kinderwagen en mijn moeder vielen de kogels neer. 
Toen dat vliegtuig voorbij was, ging m’n moeder weer naar huis, hevig geschrokken 
natuurlijk. Een paar dagen later kwamen evacués uit Zeeland, Brabant en Limburg. De 
boeren hadden koeien, paarden, kippen in manden en varkens bij zich. Zover als je 
kijken kon, kwamen ze aan. Sommige mensen hadden niets, zelfs geen droge draad 
meer aan hun lijf. Geen kleren hadden ze bij zich. En mijn opa (mijn moedersvader dus) 
en mijn moeder konden ze geen onderdak verlenen, want ze hadden hun handen vol 
aan de militairen. Toen hebben ze met z’n allen een inzameling voor dekens en eten 
gehouden. Van de militairen mochten ze hun keuken gebruiken om eten te koken. Later 
toen Nederland zich overgaf, gingen ze weer terug naar hun woonplaats. M’n vader 
kreeg een oproep om in Duitsland te komen werken. Er moesten formulieren ingevuld 
worden. Nadat die opgestuurd waren, hoorden we maar niks. Een half jaar later 

Staand 5e van links Hans van Gemeren   
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kwamen ze hem halen. Ze hadden hem verraden dat hij nog thuis was. Toen is mijn 
moeder bij de onderduikersbeweging gegaan. Opa was bij de politie dus het viel niet 
mee, maar ze hielp veel Joden onderduiken en andere dingen zoals bonnen te 
ontvreemden, die dan naar de onderduikers werden gebracht. Dat deed mijn moeder 
ook. Ze is eens naar Alblasserdam geweest met nog een man. Op de Middelweg van 
Nieuw-Lekkerland naar Alblasserdam werden ze beschoten. Er stond een molen en 
daar zaten veel Duitsers. Toen hebben mijn moeder en die man een wegje door het land 
kruipend afgelegd. Eerst hadden ze de fietsen verstopt. Gelukkig was het donker en 
wist mijn moeder de weg. Ook hebben ze nog veel onderduikers in hun huis gehad 
waaronder een Duitse deserteur. Daar hebben ze wat mee beleefd. Er kwamen veel 
Duitse soldaten in Groot-Ammers en iedereen moest er een paar in huis nemen, of je dat 
wilde of niet. Maar het zat vol met onderduikers. Wat moest er toch gebeuren? De 
kapitein van de soldaten kwam naar mijn opa, die op het gemeentehuis was. Hij wist 
zich geen raad. Toen kreeg hij een ingeving, de papieren van de difterie, die er toen 
heerste, lagen er nog. Gauw naar mijn dochter brengen dacht hij, die brengt ze wel bij de 
onderduiker adressen. Dus toen het leger kwam, heerste er een gevreesde ziekte. De 
Duitsers wilden daar niets van weten en gingen verder. De kapitein geloofde er niet erg 
in en kwam naar mijn opa zijn huis. Nou en die hield hem even aan de praat, mijn 
moeder als de weerga in bed gekropen. Ze hield de adem even in en werd toen flink 
rood en gevlekt. Nou toen was de Duitse kapitein wel overtuigd. Binnen een half uur 
waren alle soldaten weer vertrokken. Mijn opa heeft ook dynamiet in de weg van de 
molenkade onklaar gemaakt. Dat was erin aangebracht om als de Engelsen kwamen de 
boel onder water te zetten. Zo was dat gevaar ook weer afgewend. Zo kan ik over mijn 
moeder en mijn opa nog wel een boek vol schrijven, maar dat vind ik te gek.  

P.s mijn moeder hielp de Joden onder de schuilnaam Krullenbol.  

Hans van Gemeren , bewerking Hans Keukelaar               

   
Burgemeester op pad 
 
Burgemeester Theo Segers en zijn vrouw hebben de afgelopen weken kennis gemaakt 
met de gemeente Molenlanden en de mensen die daar wonen. Dat hebben zij gedaan 
door 5 weken lang op donderdag, vrijdag en zaterdag een bepaald traject lopend (en 
incidenteel met de fiets) af te leggen.  
Op 1 augustus werd een bezoek aan Nieuwpoort gebracht, waarbij de schaapskudde 
van de Fam. Van den Dool en een lunch bij de Fam. Van der Graaf op het programma 
stond. Van tevoren was ons al gevraagd of hij kon aansluiten bij de rondleidingen die de 
HKN in de maanden juli en augustus organiseert en die op zaterdagmiddag om 14.00 
uur vertrekken vanaf De Dam in Nieuwpoort. Natuurlijk was hij van harte welkom!.  
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Na een kleine glaasje vestingbitter, dat de burgemeester ontving 
van de Fam. Huijbregts  die toevallig op het terras van “De Dam 
eten en drinken” was neergestreken, werd de rondleiding 
gestart. 
Omdat de tijd beperkt was i.v.m. een volgende afspraak bij 
landwinkel Pek werd een ‘verkorte route’ gemaakt, waarbij we 
een aantal mooie plekjes van Nieuwpoort en de meest 
interessante gebouwen hebben laten zien. Vanzelfsprekend 
kwam de roemruchte geschiedenis van Nieuwpoort aan bod. 
Theo Segers en zijn vrouw waren erg geïnteresseerd.  
Nadat ook de Hervormde Kerk was bezocht, liep het gezelschap 
naar de wallen, waar genoten werd van het mooie uitzicht op de 
grachten en de beer met monniken . Eenmaal bij ‘de poppen’ 
aangekomen werd afscheid genomen met een hartelijk ‘tot ziens’. Burgemeester en 
mevrouw Segers moeten beslist nog een keer terugkomen, want er valt nog véél meer 
over Nieuwpoort te vertellen! 

Matzy van Harten 

Agenda komende activiteiten 
 
Voor activiteiten in de komende periode kunt u ook onze website raadplegen. Zolang 
we kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t. het Corona-virus, zullen 
deze doorgaan, maar helaas zijn er op voorhand al een aantal activiteiten afgezegd. 
 
Licht op de Linie 
 
In september wordt in Nieuwpoort het licht weer op 
de Oude Hollandse Waterlinie gezet. 
 
In 2016 en 2017 werd Licht op de Linie door de Stichting 
Groene Hart in Nieuwpoort georganiseerd en 
bekostigd. Sinds die tijd heeft de HKN dit stokje 
overgenomen en schaffen we jaarlijks zelf een aantal  
extra lampen aan en verzorgt André Bakker samen met 
de Werkgroep Licht op de Linie de installatie. Hier is  
ook subsidie voor aangevraagd. 
 
Dit jaar zetten we Licht op de Linie voort en zullen we wederom een aantal extra high-
lights van Nieuwpoort aanlichten; Het Stadhuis aan de voor- en achterzijde, de 
Hervormde Kerk en de Beer met de Monniken. Tot aan het jubileumjaar 2022 van de 

Glaasje vestingbitter bij de 
aftrap van de 
stadswandeling 

2016 Licht op de Linie 
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Oude Hollandse Waterlinie voegen we jaarlijks objecten toe die ook aangelicht worden. 
Omdat het buiten redelijk Coronaproof is, is het de moeite waard om eens rond te 
wandelen langs alle aangelichte bezienswaardigheden in Nieuwpoort. De verlichting 
gaat gedurende de maand september iedere dag gelijk aan met de straatverlichting.  
 
Open monumentendag; Waard om te bekijken 

 
Een Open Monumentendag zoals voorgaande jaren lijkt er dit jaar niet in 
te zitten. 
Het comité OMD Molenlanden heeft daarom besloten om het anders te 
doen. We bieden informatie digitaal aan via de izi.TRAVEL app onder 
de naam: “Waard om te bekijken, Monumenten in Molenlanden”. 
 

Izi.TRAVEL is een gratis app met GPS routes/gidsen langs bezienswaardigheden. Als u 
bij gebruik van de app in de buurt van een monument komt, verschijnt er 
informatie (foto’s en tekst) over het monument op uw smartphone. 
De gids Waard om te bekijken is beschikbaar vanaf 5 september en blijft beschikbaar na 
de Open Monumenten dag. 
 
Geen smartphone, of eerst bekijken? 
De informatie over de monumenten is ook beschikbaar via de website van 
het Historische Collectief Molenlanden (www.hcmolenlanden.nl). Of 
installeer via de QR code: Scan de QR code en download de app. 
 
Oude Hollandse Waterlinie concerten met verhalenverteller 
 
Voor het Monumentenweekend 12 en 13 september 2020 heeft 
de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een vijftal mooie 
klassieke concerten op het programma staan.  
 
De concerten worden gehouden in Gorinchem, Gouda, Montfoort, Nieuwpoort en 
Woerden. Het laatste concert in de reeks van vijf wordt gehouden in Nieuwpoort, op: 
Zondag 13 september van 14.30-15.30 uur, in het Arsenaal, Buitenhaven 11 te 
Nieuwpoort. 
 
De muziek wordt afgewisseld met verhalen over de rol 
van Nieuwpoort in de geschiedenis van de  Oude 
Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672, verteld door 
theatermaker Michiel van de Burgt, bekend als Wouter 
van de Waterlinie. 
 
Het concert wordt uitgevoerd door het zes musici Concert in Gouda in 2019 
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tellende Barok-ensemble Camerata Capelle, onder leiding van Boudewijn Bruil. Kijk 
voor het programma op de website van de HKN. Het concert is gratis bij te wonen! 
Nieuws 
 
Online puzzel Nieuwpoort  
Op de website van Forten.nl staat sinds kort ook een puzzel van de Vesting 
Nieuwpoort, om online in elkaar te zetten. Via de link: https://forten.nl/online-
puzzelen-welk-fort-bouw-jij-in-elkaar/ komt u op de website. Veel puzzel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen periode binnengekomen: 
 
x Elly Bakker: van toneelvereniging Lagroni oude documenten, waaronder 

aankondigingen, programmaboekjes en vergunningen uit de jaren 1950 t/m 1960. 
x Rob Anders: een houten sigarenmal. 
x Elly Bakker: een fotoboek van een toneelspel in het Dalletje in Nieuwpoort 

(Nieuwpoort 700) 

Î Mocht u een schenking aan de HKN willen doen in de komende periode, dan kunt contact 
opnemen met Marianne van Drenth (06 12051036). Wij ontvangen bij de objecten graag zoveel 
mogelijk informatie, zoals leeftijd, waar het vandaan komt, anekdotes, enz. 

 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Bijzondere aanwinst: 
 
Dankzij een telefoontje van de heer H.C. Blom uit Ameide kwamen wij in 
het bezit van deze zilveren troffel. Uitgereikt op 01-04-1948 bij de 
eerstesteenlegging door burgemeester W.C. Dekking voor de 
woningbouwstichting Beter Wonen in Streefkerk. Dit was één van de 
eerste woningbouwprojecten na de Tweede Wereldoorlog in de gemeente 
Streefkerk.  
 
Hans Keukelaar Zilveren 

troffel 

https://forten.nl/online-puzzelen-welk-fort-bouw-jij-in-elkaar/
https://forten.nl/online-puzzelen-welk-fort-bouw-jij-in-elkaar/


Uitgaven Historische Kring Nieuwpoort 
 
Tijdens de verbouwing van het Stadhuis kunt u bestellen via onze website. 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 

NIEUW 
 

‘De Lekcrossers’ 
 
In dit boek wordt beschreven  hoe in de winter 
van 1945 geallieerde militairen het bevrijde 
zuiden konden bereiken.  
 
 

 
 

Prijs € 15,- 
‘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 

 
 

“Sterk water: de Hollandse Waterlinie” 
 

door Chris Will 
 
 



Prijs €19,95 Prijs €19,95 
 

Uitgaven Historische Kring Nieuwpoort 



By Clockgeluy 2020-2
In dit nummer

• Historische Kring 40 jaar

• De scheepsramp van de Simon Bolivar

• Oude gebruiken; gezonde voeding in jaren dertig

• Oude Hollandse Waterlinie; Oudewater

• Onderduikers in Waal

• Boekbespreking

• Rozien en Willem Rozendaal; twee bijzondere Poorters

• Verhuizing uit het Stadhuis

• Opvang in tijden van dakloosheid

• Eerste voorzitter een echte Zeeuw

• Monumentenbebording Nieuwpoort

• Groeten uit historsich Holland; Fort aan de Buursteeg

• De klik is er, nu met de plannen aan de gang

• Heel Holland op de bon

• Vragen aan een vrijwilliger; Rob Anders

• Cees Stuij; agrariër in hart en nieren

• Allemaal familie; tafelkleed geeft beeld leven Lekdijk, deel 3

• Oorlog in Groot-Ammers

• Burgemeester op pad

• Agenda komende activiteiten

• Aanwinsten


