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                                                                   Van de redactie 
 
 
Beste lezer, 
 
Vanaf nu zal BC er iets anders uit gaan zien, omdat het de bedoeling is dat alle 
informatie over de vereniging en de verslagen van de activiteiten ongeveer viermaal 
per jaar in de Nieuwsbrief van de HKN worden vermeld. Het bestuur van de HKN 
zal u ook vanuit de nieuwsbrief toespreken over alle wetenswaardigheden en hier 
zal ook de activiteitenkalender in komen te staan. Dit betekent dat we, in theorie, 
meer plaats overhouden in BC voor de diverse verhalen. Dit keer nog een 
“overgangsnummer” naar het “nieuwe normaal”! 
 
Zoals u gewend bent, ook dit keer weer veel variatie in onderwerpen. KNA heeft dit 
jaar de mijlpaal van het 100-jarig bestaan bereikt en hier gaat uiteraard veel aandacht 
naar uit in deze BC! Verder een verhaal over melkboer Jan van der Heiden en een 
uitgebreid verslag van de historische bewoning van Vredebest. 
Als afsluiting van deze BC verslagen van gerestaureerde objecten uit de collectie van 
de HKN en een bijzondere aanwinst, helemaal passend bij de huidige 
wisseltentoonstelling in het museum van de archeologische vondsten aan de 
Molenkade in Groot-Ammers. 
 
Vanuit de voorgaande BC, input van namen bij een oude schoolfoto en uiteraard een 
nieuwe foto met vraagtekens. Helaas is er ook een fout in de vorige BC geslopen, in 
het verhaal van Teunis Verschoor over zijn oom Dirk. Excuses voor deze tekst-
verwisseling. Onderstaand de correctie. 
 
Onder het kaartje staat onderstaande tekst: 
Op bovenstaand kaartje zijn links, zwart omlijnd, met nr. 1263, de percelen te    
zien die aan Dirk toebehoorden. Rechts, binnen de blauwe omlijning, het goed dat zijn vader 
Willem naliet, inclusief het veerrecht. Ter oriëntatie: hier is nog steeds het veer naar 
Bergstoep. 
Hierop had onderstaande tekst moeten volgen: 
Deze nalatenschap was in 1845 na Willem’s overlijden aan zijn drie kinderen toegevallen, die 
tot in 1867 het goed gezamenlijk beheerden. Eerst op 8 februari 1867 verkopen de broers Dirk 
en Jan Verschoor hun aandeel aan hun zuster Jenneke en haar zoon Willem van der Wal, die 
elk voor de helft eigenaar worden. Waarschijnlijk had deze overdracht te maken met de komst 
van een grotere veerdienst tussen Streefkerk en Bergstoep; in het kadaster is een aantekening 
dat het oude veerrecht in 1867 werd geroyeerd. De nieuwe veerpont werd in 1869 in gebruik 
genomen. 
 
Geniet tijdens het ontluikende voorjaar met deze BC in een zonnig hoekje. 
 
Veel leesplezier! 
 
Carin den Toom 
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 Melkboer Jan van der Heiden 
 
Langerak/Nieuwpoort – Als we met voormalig melkboer Jan van der Heiden praten is 
het april 2019. Hij is dan 84 jaar. Jan is inmiddels alweer enige tijd geleden overleden. 
Tijdens ons interview gaf hij aan in dat geval geen bezwaar te hebben tegen plaatsing in 
By Clockgeluy. 
Met hem terugblikken betekent dat we de eerste twintig jaar gevoeglijk kunnen 
overslaan. Hij groeide namelijk op in Culemborg. 
“Op een boerderij in het Culemborgse Veld. Zeg maar het buitengebied”, vertelt hij. “In 
een gezin met zeven kinderen. Vijf jongens en twee meisjes. Toen ik zes was, verhuisden 
we naar een andere boerderij. Een kilometer of vijf verderop aan de Diefdijk. Dat was 
gemeente Schoonrewoerd. Ik bleef gewoon naar dezelfde school gaan. Na de lagere 
school ging ik naar de Christelijke Landbouwschool. Die was net in Schoonrewoerd 
opgestart. Ik was er een van de eerste groep leerlingen, waarmee men daar begon.  
Mijn vrouw, Martha Heikoop, kwam uit Nieuwland. Thuis hadden ze, net als bij ons, 
een boerderij. Dat gezin telde tien kinderen. Vijf jongens en vijf meisjes. Zij was, net als 
ik, geboren in december 1934. Mijn vrouw op de veertiende ik op de tiende. Met samen 
vijftien broers en zussen zijn we, na ons trouwen, de verjaardagen op één dag gaan 
vieren. Dat was wel zo praktisch.” 
 
“Hoe ik haar leerde kennen? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik was in die tijd lid van de 
Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond. Die zochten een nieuwe voorzitter. De 
andere leden zeiden: ”Doe jij dat maar. Dat is wel iets voor jou. Jij hebt een vlotte 
babbel.” Met dat argument zouden ze me later nog voor heel wat meer bestuurlijke 
functies werven.  
Maar goed, via die eerste voorzittersfunctie moest ik nog wel eens naar vergaderingen 
van afdelingen in omliggende plaatsen. Zo kwam ik ook regelmatig in Meerkerk, daar 
kwam ik haar weleens tegen. Maar pas later, toen ik al een tijdje in militaire dienst zat, 
ontdekte ik dat ik wel wat meer voor haar voelde. Dus vroeg ik haar op een keer of ze 
een lange wandeling met me wilde maken. Want ik heb een belangrijk verhaal te 
vertellen. Ze vond dat ik maar plechtig deed, maar ze ging wel mee. Zo kwam het aan. 
Toen ik afscheid nam, zei ik. Nu we verkering hebben, wil ik nog drie dingen aan je 
kwijt. Punt één, ik ben militair dus je zult me zo nu en dan een week of langer moeten 
missen. Punt twee, ik ga komende dagen een mooie lange brief naar je schrijven. En 
punt drie. Nu we officieel verkering hebben, wil ik als afscheid nog wel een kusje van je. 
Daarna heb ik haar netjes thuis in Nieuwland afgeleverd. Na vijf jaar verkering zijn we 
op 24-jarige leeftijd getrouwd.” 
 
“Ik had”, zo vervolgt hij, “toen we trouwden, een baan gevonden bij een groot 
veebedrijf dat in slachtvee deed. Voor het eerst in loondienst. Best wel even wennen. 
Maar er zat ook een andere reden achter. Via die baas konden we een woning aan de 

“Ze zeiden altijd, doe jij het maar, jij hebt een vlotte babbel.” 
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Broekseweg in Meerkerk huren. Vandaar.” Drie jaar bleef Jan in loondienst. Toen 
hadden ze hem niet meer nodig. Maar zelf had hij het ook wel zo’n beetje gezien.   
“Opdrachten voor een ander uitvoeren, dat lag me toch niet zo. Dus ging ik eens 
rondkijken naar wat anders. Ik had intussen een aantal diploma’s gehaald. Onder meer 
mijn middenstandsdiploma en het vakdiploma voor Melk en Zuivel.  
Ik was toen 27 jaar. Op een dag zag ik in een krantje de advertentie staan waarin een 
melkwijk in Langerak werd aangeboden. Dat leek me wel wat. Samen met mijn vrouw 
zijn we in Langerak gaan kijken. We zagen het helemaal zitten. 
Die melkzaak was gevestigd op het adres Lekdijk 148. De voormalige woning van 
bakker Van der Mark. De melkboer die er mee ging stoppen was Jan van den Dool. Hij 
was getrouwd met een dochter van Dirk Witzier, het geslacht van de kruideniers in 
Nieuwpoort. Dirk had voor zijn schoonzoon dit pand gehuurd, zodat die schoonzoon 
melkboer in Langerak kon worden.  
Maar Jan van den Dool zag er niet echt brood in en besloot om zijn melkzaak toch maar 
weer van de hand te doen.   
We waren het snel eens en in 1962 verhuisden mijn vrouw en ik, met onze twee 
kinderen die aan de Broekseweg waren geboren, naar de Lekdijk in Langerak.  
Een nieuwe levensfase was aangebroken.  
Trouwens een bijzondere periode. Want in de beginjaren zestig gingen de melkboeren 
met de grote melkbussen en nog het afpassen van de melk in zo’n literkan, meer en 
meer verdwijnen. De melk, yoghurt en rijstepap in flessen en pakken begon op te 
komen.  
Ik begreep dat ik als jonge ondernemer niet bang moest zijn om te investeren. Ik kocht 
het Fordje van Jan van den Dool. Al snel kocht ik ook het huis dat nog altijd van de 
familie Van der Mark was. Bovendien knapte ik, als er weer wat gespaard was, het pand 
verder op. Daarbij deed ik zowat alles zelf.   
Dat durven investeren heb ik ook later altijd gedaan. Ik was nooit bang om ingrijpende 
beslissingen te nemen. Natuurlijk hadden anderen daar commentaar op. Ik hoorde wel 
maar luisterde niet. Ik trok mijn eigen plan. Terugkijkend durf ik gerust te zeggen dat 
het altijd goede beslissingen zijn geweest.” 
 
De melkwijk die Jan overnam bestond uit de Lekdijk tot aan Tienhoven. Verder de 
Wilhelminastraat en Julianastraat, zeg maar toen de nieuwbouw van Langerak. En hij 
leverde, samen met de andere melkboeren uit De Poort, aan de bedrijven van Minkema 
en de Vezelpers. Minkema was de producent van de ERRES wasmachines. 
Die twee andere melkboeren waren Arie Bos en Dick Scherpenzeel. Arie had de oude 
Poort. Dick deed de nieuwbouw van Nieuwpoort. Hij had een zuivelwinkeltje op de 
Binnenhaven, ooit begonnen door zijn vader en moeder. 
De bedrijven van Minkema en de Vezelpers werden om de vier maanden door een van 
de drie bediend. Dat hadden ze zo eerlijk over het jaar verdeeld.   
Scherpenzeel ventte zijn melkproducten uit in een rijdende hond, zoals die wagentjes 
toen werden genoemd. Arie Bos gebruikte een gemotoriseerde bakfiets.  
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“En ik”, zegt Jan, “Ik had dus, zoals reeds gezegd, het Fordje van Jan van den Dool 
gekocht. Een wagentje met aan de zijkant van het laadgedeelte een rolluik. 
Als ik naar verjaardagen van familie rondom Schoonrewoerd en Culemborg ging, reed 
ik voor met mijn autootje. Dan zeiden ze, kijk nou, daar komt Jan aan. Niet op de fiets, 
zoals wij. Maar in een échte auto. Doe maar duur.” 
 
Om even het verhaal van de Nieuwpoortse en Langerakse melkboeren ‘oude stijl’ af te 
maken. Toen Arie Bos er mee stopte deed hij zijn melkzaak over aan Rinus Duel. Die 
ging zijn assortiment ook met zo’n rijdende hond uitventen. Dat deed hij in 1968 en 
1969. Na een jaar besefte Rinus dat dit toch niet zijn toekomst was. Toen heeft Cees 
Ouwerkerk de zaak weer overgenomen en nog een aantal jaren de melk rondgebracht. 
Daarna stopte ook hij. 
 
Terug weer naar Jan van der Heiden. Aan de Lekdijk, waar nog drie kinderen geboren 
zouden worden, was Martha dagelijks druk in de weer met de opvoeding. Jan was 
immers altijd onderweg om de klanten te bedienen. Toentertijd een klus waarmee je 
toch een groot deel van de dag bezig was.  
Maar zijn vrouw hielp wel klanten aan de deur die iets vergeten waren of toch dringend 
wat moesten hebben. Dus de klandizie aan de voordeur of de achterdeur. Ze bemoeide 
zich ook met de leveranciers van de verschillende producten. Maar een winkeltje werd 
daar aan de Lekdijk nooit begonnen.  
Natuurlijk wist Jan dat hij aan de nieuwe klanten die in zijn wijk kwamen wonen, 
sowieso mocht leveren. Maar toch bezocht hij ze tijdens hun trouwreceptie, of de eerste 

keer aan huis, met de vraag of ze bij hem wilden 
kopen.  
“Ik was niet de enige. Ook de bakker, de slager en 
de kruidenier kwamen met een cadeautje langs. Die 
waren er nooit zeker van of ze niet bij de 
concurrentie terecht zouden komen. En ondanks de 
wijkverdeling onder de melkboeren, werd er heus 
nog wel eens een klant uit de andere wijk, bediend. 
Heb ik mezelf ook wel eens aan schuldig gemaakt.”  
 
We schreven het al. Jan van der Heiden was niet 
bang om te investeren. Hij had allang in de gaten 
dat een melkboer zijn assortiment moest gaan 
uitbreiden om te kunnen blijven concurreren. Dus 
ging hij zich oriënteren op de aanschaf van een 
winkelwagen. Na een aantal jaren ging het Fordje 
naar een andere eigenaar en kwam de winkelwagen 
in beeld. Een winkelwagen van zes meter lang. 
Voor die tijd een enorm bakbeest. En prijzig, kostte Adrie Schippers, de vrouw van Hendrik 

Schippers uit de Waal, doet haar inkopen 
in de SRV wagen. 
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maar liefst 28000 gulden. Na wat avondjes nadenken, telde hij het bedrag ervoor neer. 
Hij was nu SRV man geworden. Van die reclame waarin het Cocktailtrio het bekende 
deuntje zong: “Leve de man van de SRV, van je hieperdepiep hoeree!” 
 
“Ik durfde het aan. Want ik had toen al de insteek van: Je moet vertrouwen in jezelf 
hebben en erin geloven.  
De winkelwagen was ideaal. Ik had feitelijk van de een op de andere dag een 
kruidenierswinkel. Maar dan op wielen. Vooral voor de bewoners van de Lekdijk die 
verder van de dorpskern woonden was dit een uitkomst. 
’s Avonds als ik klaar was reed ik de kerkstoep af, zo achteruit mijn garage in. Ik had in 

de achterliggende jaren het pand grondig 
opgeknapt. Heel veel zelf gedaan. Ook het 
elektra helemaal vernieuwd. Daar schrok ik 
niet voor terug. Maar let wel, altijd als ik iets 
ging opknappen dan moest ik er eerst voor 
gespaard hebben.  
In 1974 werd de winkelwagen te klein en 
kwam er een grotere. Wat heet, een wagen 
van maar liefst acht meter. Die koste dubbel 
zoveel als de eerste. Maar ook deze kon 
achteruit de garage in. En dan de stekker in 
het stopcontact om de spullen koel te 
houden.” 
 
  “De grootste verandering in mijn loopbaan 
als middenstander was de verhuizing naar de 
Wilhelminastraat”, zo vervolgt hij zijn 
levensverhaal. “Niet alleen de grootste 
verandering maar ook de grootste 
investering. Bedenk wel dat de 
hypotheekrente in die tijd rond de twaalf, 
dertien procent lag. Bij de Boerenleenbank in 
de Poort zagen ze het niet zitten. Bij de 
Middenstandsbank in Schoonhoven, was het 
zó geregeld. 
Maar van alle kanten kreeg ik weer 
ongevraagde adviezen. Veel mensen zeiden: 
“Jan waar begin je nou toch weer aan.” 

Wel, ik wist heel goed waar ik aan begon. Ik had er al lang over nagedacht. Ik zag in 
Hardinxveld-Giessendam bij Bas van der Heiden en in Gorinchem bij de Aldi heel wat 
Langerakkers en Nieuwpoorters naar binnen gaan. Ik moest gewoon dichtbij een grote 
supermarkt beginnen.  
 

Jan van der Heiden met zijn winkel aan huis 
hier in de Julianastraat in Langerak. 
 

De 4=6 markt van Jan van der Heiden aan de 
Wilhelminastraat. 
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Mensen hadden vooral commentaar op de grootte van het woonhuis dat ik liet bouwen. 
Maar vergeet niet dat ik vijf studerende kinderen had. Die moesten een eigen kamer 
hebben. En om een beetje supermarkt te kunnen inrichten moest ook de zaak die ik liet 
bouwen fors van formaat wezen. Het werd allemaal gerealiseerd. Het liep vanaf het 
begin als een trein. Nog een aantal jaren bleef ik met de winkelwagen langs de Lekdijk 
mijn klanten bezoeken. Het succes aan de Wilhelminastraat zat ‘m zeker ook in het feit 
dat ik als de 4=6 winkel bij de Sperwer was aangesloten. Een hele goede coöperatie, die 
aan de bij hen aangesloten winkeliers regelmatig extra financiële meevallertjes 
uitkeerde.” 
 
Overigens was Jan in 1984 ook met een 4=6 winkel in Papendrecht begonnen. Maar dat 
was toch geen succes. Twee jaar later, in 1986, kwam daar een einde aan. 
Tot 1999, net voor zijn pensioen, bleven hij en zijn vrouw in de supermarkt werkzaam. 
De winkelwagen was al enkele jaren daarvoor van de hand gedaan. Toen vonden ze het 
welletjes. De winkel werd in 2000 door Eegdeman gekocht. Hij begon er zijn 
computerzaak in. Tot 2010 woonde het echtpaar Van der Heiden nog in de 
naastliggende woning. Toen kon Jan het voor een aantrekkelijk veelvoud van het bedrag 
waarvoor hij het indertijd had gekocht, weer doorverkopen. Jan en Martha verhuisden 
naar De Vijverhof.    
 
Tot slot nog even over het bestuurlijk werk in het leven van Jan van der Heiden.  
Hij was lange tijd voorzitter van de ondernemersvereniging Nieuwpoort/Langerak.  
Maar ook twintig jaar voorzitter van de vereniging van Nederlandse Melk 
Ondernemers. Van de regio 1 Zuid Holland, de grootste afdeling. Het betrof de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, een deel van de Krimpenerwaard en het Land van 
Heusden en Altena. 
Hij ging ook in de 
politiek. Zat zestien jaar 
in de gemeenteraad van 
Langerak, waarvan zes 
jaar als wethouder. Eerst 
samen met Cees de 
Vries en Arie Teunis 
Blom in de fractie van 
de Hervormde Kiezers. 
Hij volgde Cees de Vries 
in 1973 op als 
wethouder. In 1975 
ontstond het CDA. Van 
der Heiden zou tot 1978 
wethouder blijven. 
Daarna nam Arie Teunis 
Blom de taak van 

Jan van der Heiden en Cees Ouwerkerk die ook nog een aantal jaren 
melkboer was, doen samen mee aan de optocht met de wagen genaamd 
‘De kaasmeisjes’ 
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wethouder van hem over. Blom vervulde de functie tot aan de herindeling in 1986.  Die 
herindeling was voor Jan aanleiding om met het raadswerk te stoppen.   
 
“Zoals gezegd verhuisden we in 2010 naar De Vijverhof”, pakt Jan de draad weer op. 
“Ik stopte nog niet meteen met werken. Reed nog acht jaar een taxibusje van Haars. 
Vervoerde schoolkinderen en werkvolk. Vond ik prachtig om te doen. De laatste jaren 
kwakkelde ik nogal met mijn gezondheid.  
 
Tot besluit wil ik, terugkijkend op ons leven, het volgende nog graag kwijt. 
Mijn vrouw en ik hebben altijd hard moeten werken. Steeds de handen uit de mouwen 
moeten steken. Maar we bleven altijd geloven in onszelf. En wat zeker zo belangrijk is, 
we hebben het altijd met heel veel plezier gedaan.”    
   
Ed van Tuijl 

   
Vestingen van de Oude Hollandse waterlinie 1672-1815 

 
Vorig jaar bestond de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. In de afgelopen periode 
hebben we iedere By Clockgeluy aandacht aan de Oude Hollandse Waterlinie besteed. 
We brachten 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 deze BC de 
laatste vestingstad in deze serie, Woudrichem. 
 
 
Oude Hollandse Waterlinie - Woudrichem 

 
 
In 1577 deed Willem van Oranje het verzoek aan de Staten van Holland om 
Woudrichem tot een vestingstad om te bouwen. In 1583 gaven de Staten van Holland 
opdracht om Woudrichem te versterken en werd het uitgerust met vestingwerken 
volgens het Oud Nederlands vestingstelsel. In 1604 werd de Koepoort gebouwd en daar 
werd een ravelijn voor gelegd. Vervolgens werd ook de kerk weer herbouwd. 
Woudrichem kreeg een plaats aan het einde van de Hollandse Waterlinie en diende ter 
afsluiting van de Maas met de zuidelijke Maasdijk. Woudrichem werd met Heusden het 
knooppunt om onder water zettingen in het land van Altena te realiseren. Woudrichem, 
Gorinchem, Slot Loevestein en Fort Vuren vormden de zuidelijke vestingdriehoek van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gezamenlijk moesten ze dit kwetsbare punt in de 
zuidelijke waterlinie verdedigen. Woudrichem fungeerde als voorpost voor Gorinchem. 
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Woudrichem raakte 
bovendien in de loop 
der jaren nauwelijks bij 
gevechten betrokken. 
Zodoende bleef de stad 
er goed bij liggen en 
kon het een van de 
weinige mooie 
voorbeelden worden 
van een vestingstad in 
de Hollandse 
waterlinie, die is 
gebouwd volgens het 
Oud Nederlands 
Vestingstelsel.  
 
 

Wat is de Nieuwe Hollandse Waterlinie? 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke verdedigingslinie uit de 
Nederlandse geschiedenis. De Nieuwe Hollandse Waterlinie diende ter vervanging van 
de uit eind 17e eeuw daterende Oud Hollandse Waterlinie en draagt vanaf 1871 deze 
nieuwe naam. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe linie is dat de stad 
Utrecht nu binnen de linie viel. De waterlinie lag ten oosten en zuiden van de steden 
van Nederland, 85 kilometer lang en 3 tot 5 kilometer breed. Met 46 forten strekte de 
linie zich uit van het eiland Pampus in de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Daarnaast 
bestaat de linie uit de vijf vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en 
Woudrichem. 
 
Bron: Sterk Water De Hollandse Waterlinie. Chris Will 
 
Petra Deelen 
 

 
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) uit Nieuwpoort, Langerak, Groot-Ammers 
bestaat dit jaar 100 jaar. Reden genoeg om hen in het zonnetje te zetten! De geschiedenis 
kent vele pieken en dalen, een vaak terugkomend thema is het ledentekort. Onderstaand 
een opsomming door de jaren heen. 
De officiële oprichtingsdatum is 23 maart 1923. Er wordt besloten om aandelen van tien 
gulden per stuk uit te geven om zo aan geld te komen. De contributie wordt vastgesteld 
op 50 cent per week, voor werkende leden 60 cent en begunstiger fl 2,50.  
Het bestuur bestaat uit: 1e voorzitter C. Vuijk, 2e voorzitter G. Deelen, 1e secretaris H 
den Hartog, 2e secretaris D. Vuijk, penningmeester T. Stout. 

De muziek speelt door voor KNA 

Woudrichem 1649 Blaeu 
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In eerste instantie hebben ze 23 leden. Bij muziekvereniging Oranjevaan uit Streefkerk 
kopen ze instrumenten. 
 
Op 9 juni 1924 doet KNA voor het eerst mee aan een concours in Streefkerk. In de vierde 
afdeling en behaalt het korps de eerste en de ereprijs. KNA doet ieder jaar mee en komt 
iedere keer een afdeling hoger. In 1927 te Hoog Blokland doet KNA mee in de eerste 
afdeling, maar gaan ze zonder prijs naar huis.  
 
In 1928 zijn er nog maar 14 leden. Dit aantal is te klein om nog goed door te kunnen 
spelen. In de jaren ’30 wordt er hierdoor een tijdje niet gespeeld. Zowel in 1932 als in 
1938 wordt er in het notulenboek gesproken over een wederoprichting van de 
vereniging. Oud-leden, waaronder Maarten Vermeulen, hebben zich in deze donkere 
dagen ingezet voor het voortbestaan van de vereniging.  

 

In 1926 krijgt KNA een 
vaandel. Ze zamelen zelf 
fl.310,- in, de familie Prins uit 
Sliedrecht schonk  
fl. 290,-. De Gebr. Van Oven 
hebben het vaandel gemaakt. 
Foto: Rinus Deelen en Barend 
Bochanen met het vaandel. 

Uitgegeven aandeel ter waarde van fl.10,-. 



  By Clockgeluy-  

 

                                                                                                                                                                  . 
25e jaargang, maart 2023 11 byclockgeluy@historischekringnieuwpoort.nl 

In 1938 gaat KNA weer van start met 20 leden. Contributie wordt 20 cent per week en 10  
cent per jaar voor het instrumentenfonds, want de oude instrumenten zijn dringend aan 
reparatie toe. In datzelfde jaar krijgt KNA toestemming van de gemeente om donateurs  
te werven en geven ze een eerste publieksoptreden bij de Lampionnenoptocht. 
 
KNA gaat in de Tweede Wereldoorlog zo veel mogelijk door met repeteren en concerten 
geven. De gevolgen van de bezetting zijn wel te merken; tijdens buitenoptredens mogen 
ze alleen stilstaand spelen en niet marcheren. 
In de oorlog wordt er ook van dirigent gewisseld. Vanaf 1941 dirigeert de heer H.A. 
Hoon uit Schoonhoven (uiteindelijk bijna 18 jaar!) het orkest. Hij was een markante, 
maar ook ouderwets strenge dirigent en leraar; als je niet goed genoeg geoefend had, 
naar zijn zin, trok hij je aan je oor! 
 
In 1948 neemt KNA voor het eerst weer deel aan een concours.  
De eerste, drie dagen durende, bazaar wordt voor het eerst in 1957 gehouden bij Garage 
G. van den Dool, wat voor belangrijke inkomsten voor de vereniging zorgt. In 1958 
hebben ze inmiddels 31 leden!  
Het orkest begint ook weer deel te nemen aan concoursen en met succes. Muzikaal blijft 
KNA groeien. Op alle concoursen sleept KNA een eerste prijs binnen.  

1948, bovenste rij van links naar rechts: Arie Versluis, Henk Rietveld, Maarten Stigter, Jan de Groot, 
Jan Ros, Jaap Looijaard, Teunis Aart van der Ham, Dick den Besten, Kobus Rozendaal, Adriaan de 
Bondt,  
2e rij van links naar rechts: Wim de Jong, Balt Vermeulen, Rinus Deelen, Gerrit Stigter, Dirigent 
Hoon, Maarten Vermeulen, Nico den Hartog, Drikus van Eeuwijk. 
Onderste rij van links naar rechts: Henk Mudde, Gijs Middelkoop, Pel de Jong, Teus Huizer, Jan Ros. 
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Opvallend is dat in deze eerste jaren alleen mannen lid zijn van KNA. Begin jaren ’60 
wordt de eerste vrouw, Alie van der Heiden, lid. Vanaf dan volgen er vele vrouwen 
haar voorbeeld en tegenwoordig is de voorzitter zelfs een vrouw. 
Op 8 juli 1960 wordt de drumband opgericht. Rond die tijd was dit in de mode en KNA 
kon natuurlijk niet achterblijven. Er wordt een bazaar georganiseerd om dit te 
bekostigen. De heer de Vaal uit Schoonhoven is de eerste dirigent. In 1965 neemt de 
drumband voor het eerst deel aan een concours, ze behalen de eerste prijs in de vierde 
afdeling. 

 
 
 

In 1963 krijgt KNA nieuwe uniformen, eerder hadden ze geen uniformen. En in 
datzelfde jaar werkt KNA mee aan tv opnames. Ze moesten een hele dag oefenen, voor 
1 minuut van een reclamespot over afwasmiddel!  
 
In het begin van de jaren ‘ 70 begint de jeugd van KNA deel te nemen aan 
solistenconcoursen in de regio. Dit was meestal in Schoonhoven, Streefkerk of 
Nieuwpoort. In 1976 neemt Arie Heijkoop als eerste KNA lid deel aan een 
muziekexamen bij de KNFM (overkoepelend orgaan voor muziekverenigingen).  
Inmiddels neemt de fanfare ook deel aan concoursen van de KNFM waarbij veel hogere 
eisen worden gesteld aan de amateurvereniging. 
 
Meerdere keren per jaar verkoopt KNA stroopwafels, chrysanten, kaarten en 
sinaasappels aan de deur voor het instrumentenfonds. In 1974 kan de vereniging dan 
eindelijk nieuwe instrumenten aanschaffen. In 1978 presenteert KNA vol trots de 
nieuwe uniformen tijdens de viering van het elfde lustrum. 
 
In 1976 stopt Rinus Deelen met zijn werkzaamheden in het bestuur en met de opleiding 
van de leerlingen, wat hij samen met zijn vrouw Bep jarenlang deed. In de jaren ’50 
begonnen zij het KNA opleidingsschooltje. In de jaren ’80 zet Piet Vermeulen met 
toenmalig dirigent Arie Heijkoop de jeugdopleiding op. Conservatoriumstudenten 
onderwijzen de leerlingen. Tegenwoordig is er nog steeds de mogelijkheid tot opleiden 
van leerlingen, maar is er helaas weinig aanbod. 

1973 In Madurodam bij 
het onthullen van het 
kleine stadhuisje van 
Nieuwpoort. Hier in de 
eerste uniformen uit 1963. 
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De jaren ‘80 was een toptijd voor KNA: 
 

Bazaars door de jaren heen zorgen voor hoge inkomsten voor de vereniging. In 
1980 worden er duizenden guldens opgehaald. Mensen komen van heinde en 
verre naar deze avonden. 
In 1982 wordt er meegedaan aan de operette “Der Bettelstudent” in het 
Congresgebouw in Den Haag. 42 leden van de fanfare en 16 leden van de 
drumband werken hieraan mee.  
Nieuwpoort 700 (1983) is het grootste hoogtepunt. Bijna iedere dag, 3 weken lang, 
heeft de vereniging de activiteiten muzikaal opgeluisterd. Zoals o.a. de 
“ringrijderij” op rolschaatsen, de toertocht van het Belgische Nieuwpoort naar 
“ons” Nieuwpoort, Het openluchttheater met toneelvereniging Lagroni in het 
Dalletje en ga zo maar door. 
 

 
Al snel heeft de vereniging weer een groot ledentekort. Er wordt weer gezocht naar 
nieuwe leerlingen en oud leden worden benaderd om weer muziek te komen maken bij 
KNA.  
 
In oktober 1990 ontvangt KNA een nieuwe Besbas van elf sponsors die al snel daarop de 
Vrienden van KNA gaan heten. Daarnaast is het lenen van materialen makkelijker door 
de contacten met deze sponsorbedrijven. Vrachtwagens met chauffeur of een aggregaat 
voor een optocht of concert zijn altijd wel voorhanden op deze manier. 
 
Op concoursen wordt weer een eerste prijs behaald en concerten worden druk 
bezocht. Ook slagen steeds meer leerlingen voor het muziekexamen. In 2003 heeft KNA 
opnieuw te kampen met een ledentekort. De drumband is hierdoor tijdelijk opgeheven. 
Aan concoursen en solistenconcoursen meedoen is voor KNA niet meer haalbaar. De 
eisen zijn in de loop der jaren veel strenger geworden en de bezetting van KNA is niet 
toereikend.  

1992 Nieuwpoort Aan de IJzer, België 1983; De Tiroler Kapel naast Het Stadhuis. 
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Door een grote ledenwerfactie, kan de drumband een doorstart maken, met 12 leerling-
slagwerkers en een aantal ervaren drummers uit Streefkerk. Peter Bansberg wordt 
docent van de leerlingen. En samen met tamboer-maître Aart de Groot vormen ze de 
drumband om naar een mallet percussieband (melodische slagwerkgroep). Anton 
Meijvogel wordt, als voormalig dirigent van Muziekvereniging Excelsior uit 
Bergambacht, dirigent van de fanfare. Deze aanpassingen komen het niveau ten goede. 
In samenwerking met Excelsior wordt het eerste concert in de feesttent gegeven. 
 
In de jaren erna gaat het KNA voor de wind; er zijn regelmatig concerten, zoals het 
donateursconcert en tuinconcert, maar ook de intocht van Sinterklaas en de 
Avondvierdaagse behoren tot de vaste optredens. 
 
Doordat de subsidies afnemen, moet er naar oplossingen worden gezocht om het 
financieel rond te krijgen. Daarom worden de lesgelden verhoogd en er worden 
afspraken gemaakt over vergoedingen bij optredens op uitnodiging van derden. Ook de 
jaarlijkse bijdrage van de Vrienden van KNA helpen hierbij. 
 

In 2008 fuseert Muziekvereniging Groot-Ammers met KNA en de vereniging gaat 
samen door als “Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Langerak Nieuwpoort 
Groot-Ammers”. Hierdoor sluiten 10 nieuwe muzikanten zich aan bij KNA en dit 
geeft een flinke boost aan de vereniging. Nu luisteren ze Groot-Ammers ook 
muzikaal op met de optocht, aubade, Sinterklaas intocht e.d. 

 
 
In 2009 wordt het 
jeugdorkest 
“Windkracht 6”, 
omgevormd tot een 
Bigband met de naam 
“2B”.  
 

2013: Slag om Nieuwpoort met 2 drumbands: De Mallet Percussieband uit 
Bergambacht tegen KNA. Ze stonden recht tegenover elkaar en daagden elkaar 
muzikaal uit. 

September 2013, Havenconcert; Op een ponton in de Buitenhaven tegenover Het 
Arsenaal. Dit staat in 2023 ook weer op de planning. 

 

2008; KNA Langerak, 
Nieuwpoort, Groot-Ammers, 
na de fusie met 
Muziekvereniging Groot-
Ammers. 
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Helaas wordt in 2017 de drumband opgeheven. Het is niet gelukt om voldoende leden 
te werven. Vanaf 2017 heeft KNA wel een kleine kapel “Net ff Anders”. Deze kapel 
bestaat uit 12 personen. Ze hebben een zeer uitgebreid repertoire, bestaande uit 
moderne muziek.   
 
Tijdens corona, van maart 2020 tot en met juni 2022, heeft KNA weinig op muziekgebied 
kunnen doen. In de periodes tussen de strenge maatregelen door, repeteerden ze op 2 
meter afstand van elkaar. Verder werd er online een nummer opgenomen. Iedereen nam 
hiervoor de eigen partij op met de mobiele telefoon en door dit samen te brengen, 
ontstond het muziekstuk. Contact houden door wat online te kletsen en een quiz te 
doen, zorgde ervoor dat de vereniging bij elkaar bleef in deze moeilijke periode. 
 
Door de veranderende maatschappij is het lastig om vooral jonge leden vast te houden. 
Door studie, werk of trouwen trekken velen weg uit de regio. Ouders en kinderen 
hebben ook weinig tijd om te repeteren. Evenementen zijn moeilijker te organiseren, 
vanwege de benodigde vergunningen en keuringen. 
 
KNA wil anno 2023 vooral muziek maken voor de gemeenschap; op Koningsdag de 
lampionnenoptocht, de intocht van Sinterklaas, het kerkconcert en de tentconcerten. 
Naast  marsmuziek speelt KNA tegenwoordig ook moderner repertoire, wat voor een 
groter publiek toegankelijk is.  
Wat zou het jammer zijn als er op bijzondere (feest)dagen geen begeleidende muziek 
meer aanwezig is!  
 
Iedereen van 8 tot 88 jaar kan lid worden van KNA! Als de melktanden maar gewisseld 
zijn en men goed kan tellen. Niet iedereen hoeft een topmuzikant te worden, ook een 2e 
of 3e partij is belangrijk om te spelen in een muziekstuk. De opleiding wordt door KNA 
zelf verzorgd, maar er moet natuurlijk ook thuis geoefend worden. Muziek maken geeft 
voldoening en is goed voor de ontwikkeling van het brein. Onderdeel zijn van een 
groep mensen bij een vereniging, geeft een gevoel van saamhorigheid en is bovendien 
gezellig! 
 
Van de redactie   
Bronnen: archief KNA, archief 
HKN, Henk Verhoef, Piet 
Vermeulen 
 
 
 
 
 

Geeft hoogtepunt uit de 
geschiedenis van KNA weer. 

 
Anno 2023: KNA in zwarte outfit met gouden accent. 
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Wie woonden er op Vredebest? 
 
Stadsboerderij “Vredebest”, Binnenhaven 24, 2965 AC Nieuwpoort. 
Het huis aan de westzijde van de Binnenhaven nr. 94 in 1651; nr. 81 in 1730; nr. 72 en 
73 in 1832. 

 
In By Clockgeluy van september 2020 stond een artikel van Ed van Tuijl:  “Rozien en 
Willem Rozendaal, twee bijzondere Poorters”. 
Inmiddels zijn we ruim 2 jaar verder en is in april 2022 het Toeristisch Informatie Punt 
(de TIP) in Nieuwpoort geopend en wel in de voormalige stadsboerderij van Willem en 
Rozien Rozendaal met een heuse theeschenkerij (wens van Rozien), die inmiddels 
eigendom is van “Stichting Stadsboerderij Vredebest Nieuwpoort” en door een groot 
aantal enthousiaste vrijwilligers gerund wordt. Velen hebben al genoten van een bezoek 
aan deze authentieke stadsboerderij, waarin je je nog midden in de jaren zestig waant en 
waar je je gelijk op je gemak voelt. 

Een vraag, die dan bij je opkomt is: maar wie hebben hier dan nog meer gewoond?  
Veel Poorters kennen natuurlijk Rozien, Willem en hun ouders, die ook al genoemd 
werden in het artikel van 2020, maar daarvoor? Woonden hun grootouders daar ook al 
en hoelang was de boerderij dan al in het bezit van de familie? 

Gelukkig bezit de HKN veel informatie en is in de archieven nog genoeg terug te 
vinden. Uit het bevolkingsregister van Nieuwpoort: 

 

De ouders van Willem en Rozien: 
I. Johannes Arie Cornelis (Arie Kneelis) Rozendaal is geboren op  
21-07-1902 op Vredebest* in Nieuwpoort en daar op 07-01-1984 
overleden. 
Hij trouwde op 15-11-1928 in Vlist met Arigje Houweling, zij is 
geboren op 26-08-1899 in Bleskensgraaf als dochter van Rokus 
Houweling en Adriana Noordhoek en overleden op 05-03-1983 
in Gorinchem. Zij is 09-03-1983 in Nieuwpoort begraven. 
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Kinderen van Johannes en Arigje: 
1. Willem Rozendaal (Wim), geboren op 15-09-1929 
in Nieuwpoort en daar op 04-04-2009 overleden. 
2. Rozina Adriana (Rozien) Rozendaal, geboren op 11-03-1933 
in Nieuwpoort en daar op 16-11-2018 overleden. 

De grootouders van Willem en Rozien: Willem Rozendaal 
en Aagje Brouwer. 
Willem Rozendaal is ook geboren op Vredebest en blijft na 
zijn huwelijk met Aagje Brouwer in het ouderlijk huis 

wonen. Zijn ongehuwde broer Jan woonde er ook. Zij kregen zeven kinderen, waarvan 
er twee levenloos geboren zijn. Zij woonden dus met drie volwassenen en vijf kinderen 
op de boerderij. 
 
II. Willem Rozendaal is geboren op 02-05-1851 in Nieuwpoort als zoon van Teunis 
Rozendaal en Elisabeth Cornelia den Burger en op 18-03-1915 overleden in Nieuwpoort. 
Hij trouwde op 13-04-1888 in Streefkerk met Aagje Brouwer, geboren op 02-05-1863 
in Streefkerk, als dochter van Dirk Brouwer en Willempje van Es en op 22-02-1952 
in Lopikerkapel overleden en begraven in Nieuwpoort op 27-02-1952. 
 
Kinderen van Willem en Aagje: 
1. Teunis Cornelis Rozendaal is geboren op 04-10-1888 in Nieuwpoort en overleden op  

04-11-1978 in Nieuwpoort. Hij trouwde op 14-11-1918 in Oud-Alblas met Klaartje Muilwijk. 
Het huwelijk werd ontbonden op 27-05-1924. Klaartje is geboren op 27-12-1890 in Oud-
Alblas, als dochter van Gerrit Muilwijk en Maria Muilwijk en overleden in Oud-Alblas op 
08-04-1959. 

2. N.N., levenloos geboren dochter, geboren op 17-04-1891 in Nieuwpoort. 
3. Dirk Willem Rozendaal is geboren op 29-04-1892 in Nieuwpoort en daar overleden op  

11-06-1919. 
4. Jan Elisa Rozendaal is geboren op 24-09-1894 in Nieuwpoort. Hij is overleden op 04-02-1975 

in Langerak. Hij trouwde op 13-01-1916 in Lexmond met Jannigje van Vliet, geboren op  
12-01-1897 in Lexmond als dochter van Arie van Vliet en Adriaantje Kooijman en is 
overleden op 04-03-1971 in Langerak.  

5. Elisabeth Cornelia Rozendaal, geboren op 08-05-1897 in Nieuwpoort, zij is overleden, maar 
haar overlijdensplaats en datum zijn niet bekend. Zij trouwde op 11-03-1920 in Nieuwpoort 
met Dirk Jan van den Berg, geboren op 17-6-1891 in Jaarsveld als zoon van Dirk van den 
Berg en Cornelia Jacoba de With. Dirk is overleden op 10-7-1969 in Lopik. 

6. N.N., levenloos geboren zoon, geboren op 21-07-1902 in Nieuwpoort. 
7. Johannes Arie Cornelis Rozendaal, geboren op 21-07-1902 in Nieuwpoort. [zie I]  
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De overgrootouders van Willem en Rozien: Teunis Rozendaal en Elisabeth Cornelia den 
Burger. 
Zij woonden volgens het bevolkingsregister: Westbinnenhaven 112, later doorgestreept 
en vervangen door 90. Sinds 29-12-1869 was inwonend Aalbert Willem Gelderblom, hij 
trouwde op 23-4-1875 met hun dochter Willempje.  
Teunis is niet geboren in Nieuwpoort, maar in Langerak. Hij woonde in 1820 vlakbij de 
plaats, waar de Lekdijk is doorgebroken en nu nog “de Wiel” te vinden is. Hij is 
getrouwd met een meisje uit Nieuwpoort en heeft zich daar op 4 november 1837 ook 
gevestigd. Hij is de eerste Rozendaal, die op Vredebest is gaan wonen. 
 
III. Teunis Rozendaal is geboren op 05-11-1814 in Langerak, zoon van Willem 
Rozendaal en Lijsje Demper en gedoopt op 06-11-1814 in Langerak en overleden op  
15-01-1883 in Nieuwpoort. 
Hij trouwde op 02-12-1837 in Nieuwpoort met Elisabeth Cornelia den Burger, zij is 
geboren op 27-12-1815 in Nieuwpoort als dochter van Jan den Burger en Maggeltje 
Voormolen en overleden op 18-09-1873 in Nieuwpoort. 
 
Kinderen van Teunis en Elisabeth: 
1. Lijsje Rozendaal is geboren op 09-01-1839 in Nieuwpoort en daar op 20-08-1869 overleden. 
2. Jan Rozendaal is geboren op 26-03-1841 in Nieuwpoort en op 19-06-1919 in Gorinchem 

overleden. 
3. Willempje Rozendaal is geboren op 14-01-1844 in Nieuwpoort en daar overleden op  

17-01-1914. Zij trouwde op 23-04-1875 in Nieuwpoort met Aalbert Willem Gelderblom. Hij is 
op 24-01-1840 in Nieuwpoort geboren als zoon van Gijsbert Gelderblom en Maria Jacoba van 
der Linden en op 11-01-1914 in Nieuwpoort overleden. 

4. Willem Rozendaal is geboren op 29-03-1847 in Nieuwpoort en daar op 21-04-1847 overleden. 
5. Maggeltje Jacoba Rozendaal is geboren op 20-04-1848 in Nieuwpoort en daar overleden op 

02-05-1859. 
6. Willem Rozendaal, geboren op 02-05-1851 in Nieuwpoort. [zie II] 
7. Elizabeth Cornelia Rozendaal is geboren op 10-06-1855 in Nieuwpoort en daar overleden op 

21-09-1855. 
8. Alida Maria Rozendaal is geboren op 03-09-1856 in Nieuwpoort en daar overleden op  

11-06-1871. 
9. Jacoba Everdina Rozendaal is geboren op 12-05-1858 in Nieuwpoort en daar overleden op 

05-08-1859. 

Maar wie woonden er dan vóór 1837?  
Volgens de “Bouwhistorische verkenning” dateert het oudste gedeelte van het 
woonhuis uit de eerste helft van de 17e eeuw. [Bureau Helsdingen, Vianen 2019] 
 
In 1832 zijn er voor het eerst Kadastrale kaarten getekend: De zgn. Kadastrale minuut 
1832. Hier is de boerderij aan de Binnenhaven nauwkeurig ingetekend. De boerderij 
maakte onderdeel uit van een complex in eigendom van Hubertus van Harten. Het erf 
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van de boerderij was aan de zuidzijde aanzienlijk breder dan het huidige erf. Op het erf 
stonden twee huizen (de huidige boerderij en een tweede woning), een schuur, een 
oliemolen en achterop het erf een tuin. 
 

    
In de oorspronkelijke aanwijzende tafels bij de kadastrale Kaart staat de volgende tekst:   
                                       

 
 
In 1832 wordt de boerderij nog aangegeven als eigendom van Hubertus van Harten, 
maar uit de burgerlijke stand blijkt, dat hij al op 23-10-1831 op 72-jarige leeftijd in huis 
72 ongehuwd is overleden. Hij werd geboren op 20-1-1759 als zoon van Sander Aartsz. 
van Harten en Maggeltje van den Dool.  
Na zijn overlijden en het overlijden van zijn eveneens ongehuwde broers Jan en Sander 
van Harten, komt het huis kadastraal op naam van Maggeltje Voormolen, de dochter 
van zijn zuster Aaltje van Harten. Zij is weduwe van Jan den Burger en moeder van 
Elisabeth Cornelia den Burger [zie III] 
 
De navolgende gegevens zijn ontleend aan de uitgebreide onderzoeken, die mevr. Wil 
de Graaf-Valk gedaan heeft naar de bewoningsgeschiedenis van Nieuwpoort, waarvoor 
mijn hartelijke dank! 
 
In 1788 kocht Maggeltje van den Dool het huis van Jan Bunnik, die het in 1786 door 
overdracht in bezit gekregen had van zijn vader Aart Bunnik. 

203: oliemolen 
204: huis en erf 
205: tuin 
206: huis (huidige boerderij) 
Het erf reikt van de     
Binnenhaven  
(rechts) naar Bij de 
Waterschuur 
(links) 
Afbeelding:   
beeldbank.cultureelerfgoed.nl 
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De publieke verkoping is gedateerd op 22-7-1788, het transport op 15-8-1788.  

 
Aart Bunnik verkreeg het in 1766 op zijn beurt weer uit een erfenis van Jacob Jooste 
Koomen, die in 1727 al genoemd werd als “belender”. Hij was gehuwd met Ariaentje 
Dirks den Besten.  
Haar vader had het huis op 28-8-1696 voor 876 gulden gekocht van Cornelis van Zijl, 
schepen van Nieuwpoort. Deze had het vier dagen eerder gekocht voor 770 gulden van 
Lijntge Mertens, weduwe van Merten Bastiaens Bestevaer. 

Ook in deze tijd was er al sprake van deurwaarders e.d., zoals uit de volgende akte van 
28-2-1695 blijkt: 

 
Merten Bastiaens Bestevaer kocht het huis op 2-4-1676 van de erfgenamen van Jan 
Adriaens Brouwer, die het in 1652 voor 1600 gulden kocht van Philips Michiels Brouwer, 
schoolmeester in Giessen- Oudekerk. Philips Michiels Brouwer was getrouwd met 
Adriaentje Jans. Hij kocht in 1651 van zijn zwagers en schoonzussen, allen tezamen 
erfgenamen van Jan Bastiaensz en Metgen Jansdr., voor 1500 gulden het  huis en erf aan 
de westzijde v.d. Binnenhaven, tot 1/2 Achterweg. [Vergelijk “De Stede Nieupoort” deel 8,  
blz.76]. Hij kocht op 6-6-1636 het huis uit de erfenis van Claes Cornelisz. van Arckel. 
Claes Cornelis had het huis op 15-7-1607 in zijn bezit gekregen: 

Jan Bunnik, wonend Nieuwpoort, transporteert aan Magteltje van den Dool, weduwe van 
Sander van Harten, een zeer gerenommeerde zwaar beklante hegte en sterke paarden 
olijmolen met een daar in op gepasseerde jaar nieuw gemaakte snuifmoolen en happerij met 
desselve huissinge, tuin en daarop staande tuinhuis, staande en gelegen binnen de stede 
Nieuwpoort voornoemd, op de Binnenhaven, belend aan de noordzijde Pieter Goudriaan en 
aan de zuidzijde Adrian Kuilenburg, strekkende van halver haven tot aan de sloot van de 
achterweg. Mitsgaders nog een pakhuis en ledig erf staande en gelegen aan de Buitenhaven 
van Nieuwpoort, belend zuid de erfgenamen van P: de Kaarsmaker en noord Jan van der 
Stok met halver gang (de hele gang is breed 6 voet), strekkende voor van halver straat tot 
halver haven. Voor 3050 gld. [RA Nieuwpoort, inv.nr. 63] 
 

Jan Cornelisz. Oom, deurwaerder van de gemeenlants middelen over Hollandt en 
Westvrieslandt, heeft in arreste genomen den huijs en erve, gelegen binnen dese stede aen de 
westzijde van de binnenhaven, str. van de haven tot de agterwegh, bel. N. Jan Andriesz de Vos 
en Z. Pieter Lambertsz Lou, competerende de weduwe en kinderen. van Merten Bastiaensz 
Bestevaer ende dat omme daeraenne te verhalen tgunt dselve over ordinaire en extraordinaire 
verpondingen verschuldight zyn. [RA Nieuwpoort, inv.nr. 44] 
 

Henrick Jacopsz van Moer(en?), won tot Ameide, geh. met Trijntgen Bastiaensdr, en 
Neeltgen Burgertsdr, mede won tot  Ameide, geass. met de vn. Henrick Jacopsz, samen de 
erfgenamen van Adriaentgen Burgertsdr, die weduwe was van Cornelis Quirijnsz, beide  
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De  vorige eigenaar was Cornelis Quirijnsz (Krijnen), zoals blijkt uit de volgende akte. 
Hij koopt het erf in 1593 en in datzelfde jaar zet hij er een huis op. 

 
Dit hele verhaal begint dus met een ‘desolaat’ erf, dat in 1591 verkocht wordt aan ds. 
Cupus. In de jaren voor 1579 hebben de (Spaanse) troepen Nieuwpoort voor een groot 
deel verwoest. [Kohier van de 100e penning over Nieuwpoort, 794-361, d.d. 1579] 
 
Welke verbouwingen in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden, wordt uit deze 
opsomming niet duidelijk, maar wel was er geregeld sprake van twee haardsteden en 
werd de oliemolen met paarden genoemd. Opvallend is ook, dat de prijs tussen de 
verschillende verkopen nogal verschilde en dat huis en erf een aantal malen binnen een 
paar dagen doorverkocht werden met flinke winst. 

* De naam Vredebest is pas sinds “Nieuwpoort 700” 
[1983] in gebruik.  

                                                                                                

        Sylvia Buit                                                                              

overl. binnen NP, trp. aan Claes Cornelisz, burger NP, de helft van een huis en 2 erven, st a/d 
wz v/d Binnenhaven, str de 2 erven vvv ½ b.haven over de a-weg tot ½ gracht, wesende het 
achterste erve wat breder dan het voorste, belend noord de erfgenamen van Adriaen Gijsbertsz. 
en Janneken, zijn weduwe zaliger, zuid Jacop Aelbertsz elk met hee naastgel zijn. Het hee is 
belast met een kapitaal van 100 gld comp. de HG van NP, ook nog een kap. van 70 gld die 
Gerrit Bastiaensz daarop heeft, met nog jrl.  14 st voor de kerk van NP. Schout C.P.Buscoep, 
schep. Adr. Treur en Jan Lenaertsz. [RA Nieuwpoort, inv.nr. 57, fol.16v-17] 

 

29-3-1591 Jelis Ariaensz en Bastiaen Ariaensz, Heilige Geestmeesters Nieuwpoort, willen met 
consent van schout en schepenen verkopen een erf nu ter tijd gelegen aan de zz van 
Jannichgen Adriaen Gijsbertsz’ weduwe, genaamd Geerte Hans Becken erf, als haar eertijds 
toebehoord hebbende, strekt van ½ binnenhaven tot ½ stedegraft toe, een vrij erf om vrij geld. 
Gecogt door Jelis Ariaens voor 400 gld. burgemeesters Joest Leenertsz en Claes Ariaensz. 
Op dezelfde dag heeft Jelis Ariaensz het voorzegde erf doorverkocht aan Thielmanus Cupus, 
dienaer des goddelijken woords binnen Nieuwpoort. 
Op huiden den 7-2-1593 heeft Thielmanus Cupus het voorsegde erf gecedeert tot behoef van 
Cornelis Quirijns. Hij verbindt al zijn goederen in Nieuwpoort aan deze koop, die plaatsvindt 
met consent van de Heilige Geestmeesters Gielis Adriaensz. en Joost Leenertsz. 
Voor sub-schout Johan v/d Putte, schepenen Paulus Mertensz. en Adriaen Adriaensz. 
In de marge: staat hetzelfde als hierboven voor 400 gld. 
2e margetekst: Cornelis Quirijns heeft 100 gld betaald en 200 gld in de vorm van een 
schuldbrief. [RA Nieuwpoort, inv.nr. 56, fol.36v, 37]  
 

Uit het Algemeen Dagblad van 2 
maart 1970.                            
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Rondje door de regio op Open Monumentendag 10-9-2022 
 
Restauratie van het Wisboomgemaal in Kinderdijk 
 
OMD is jaarlijks een uitgelezen dag om op bijzondere plekjes in onze regio eens beter 
rond te neuzen. Vorig jaar waren we weer op pad, nadat dit de voorgaande jaren op 
eigen initiatief moest vanwege corona. De reis ging naar het Wisboomgemaal in 
Kinderdijk, waar Jan-Willem de Winter ons rondleidde door de uitzonderlijke 
geschiedenis van dit gebied en in het bijzonder het Wisboomgemaal. 
 
Geschiedenis Kinderdijk in vogelvlucht 
De geschiedenis van Kinderdijk begint bij de molens. 
In 1738-1740 werden er 16 molens gebouwd (acht aan 
Overwaardse kant van het gebied). Rond 1860-70 
waren er veel overstromingen in de regio, daarom 
werd er een stoomgemaal gebouwd (Wisboomgemaal). 
In 1924 werd dit gemaal aangepast naar elektrisch. In 
1953 werd er een hulpgemaal in gebruik genomen met 
Amerikaanse Marshall hulp. Dit gemaal, het 
Hulpgemaal Hakkesteegt, is helaas in 1997 gesloopt. 
Wel is er in 2019 op dezelfde plaats een gelijkend 
gebouw terug gemaakt. De molens werden toen niet 
meer gebruikt. In 1995 werd er een nieuw gemaal 
gebouwd, het G.N. Kokgemaal.   
De molens regelden het watersysteem in de 
Alblasserwaard door boezembemaling. Vanuit de 
polders in de waard werd het water omhoog gepompt 
in de lage boezems. De  lage boezems fungeerden als 
waterberging en als afvoerkanaal. Deze boezems 
waren verbonden met de rivier de Alblas en de Giessen en via Kinderdijk werd het 
regenwater afgevoerd op de Lek. Omdat Kinderdijk het meest westelijke puntje van de 
Alblasserwaard was, was dit het meest geschikte punt om te lozen. Als de Lek te hoog 
stond, werd het water eerst opgeslagen in de twee bergboezems bij Kinderdijk. Deze 
boezems waren al in gebruik, maar met de bouw van de 16 molens en de ophoging van 
de kades in 1738-1740, kwam er veel meer capaciteit in deze waterbergingen. Vanaf die 
tijd worden dit de Hoge Boezems genoemd. Een deel van deze werkwijze is heden ten 
dage nog steeds actueel. 
 
De Waterschappen 
Het Waterschap de Overwaard ging over het noordoostelijke gedeelte van de 
Alblasserwaard  en de Nederwaard over het zuidwestelijke deel. Alles werd dubbel 
gedaan, dus ieder had eigen molens, een stoom- en later diesel- of elektrisch gemaal. 
Van vroeger uit is er altijd competitie geweest tussen deze twee waterschappen. De 

Wisboomgemaal met op achtergrond 
de molens. 
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Overwaard was rijker en had meer geld voor innovatie van de technieken. Inmiddels is 
het één Waterschap (Hoogheemraadschap), maar zijn de watersystemen nog steeds 
volledig gescheiden. In de toekomst worden de 2 kanalen samengevoegd en zijn de 
boezems niet meer gescheiden. Voor de twee gemalen is er dan een bredere 
wateraanvoer. 
 
Het Wisboomgemaal van de Overwaard 

Toen het nog een stoomgemaal was, zaten er aan de 
buitenzijde een hoge schoorsteen en tweemaal twee ijzeren 
schepraderen. Hiermee werd het water van de lage boezem 
naar de hoge boezem gepompt. Er werden in totaal 8 molens 
behouden als back-up, naast het stoomgemaal. Stoom was 
kostbaar en leverde niet voldoende capaciteit. Er was veel 
tijd nodig om het gemaal in werking te nemen. Het 
stoomgemaal kon ongeveer 450 kuub water per minuut 
verwerken. De molens leverden 50 kuub per molen en 
werden heel lang ingezet naast het gemaal, om het 
capaciteitstekort te compenseren.  
In 1924 werd het gemaal elektrisch gemaakt, vanwege 
capaciteitsgebrek door wateroverlast. In 1995 werd er een 
nieuw gemaal gebouwd met een capaciteit van 1500 kuub 
per minuut. In de huidige tijd wordt alles volautomatisch 
vanuit Tiel geregeld. 

 
Leefgemeenschap in Kinderdijk 
Jan-Willem zegt dat de leefgemeenschap een belangrijk aspect is van de historie die bij 
de molens en het gemaal hoort. De molen was een dienstwoning en bij het gemaal 
hoorden ook dienstwoningen waar de machinist woonde. Deze dienstwoningen zijn 
bewaard gebleven. Op het stoomgemaal werkte hoog geschoold personeel, terwijl het 
molenaarschap vaak van vader op zoon ging. Een belangrijke bijverdienste werd in 
beide gevallen gegenereerd door vis te vangen en te verkopen. De uitlaat van de molen 
of het gemaal was de ideale plek om een visnet te spannen. Door de vissende molenaars 
is de palinghandel (van Wijk) in de Alblasserwaard ontstaan. 
 
De renovatie van het gemaal 
Onder het Wisboomgemaal staat het tijdens OMD 2022 droog, vanwege de restauratie 
en hier mogen we een kijkje nemen. Heel bijzonder, want in 1924 heeft het hier voor het 
laatst droog gestaan! Door het spoelen van het water is een deel van het hout vergaan en 
is er veel grond weggespoeld. Er wordt veel aan het metselwerk hersteld, met behoud 
van eerdere aanpassingen, zodat de historie zichtbaar blijft. We zien twee tunnels van 
beton, hier worden later ook weer de houten kleppen aangebracht. Dilemma is of hier 
de oude scharnieren nog voor gebruikt kunnen worden, vanwege de staat waarin ze 
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verkeren. De kleppen gaan open bij het pompen door de druk van het water, maar gaan 
dicht zodra er niet meer gepompt wordt en zodoende het 
water niet terug kan stromen.  
Binnen zien we de twee elektrische pompen uit 1924 van 
Pannevis (onderdeel van Stork). Deze pompen zijn heel 
degelijk gebouwd en hopelijk weer aan de praat te krijgen.  
Doel van de restauratie is het gemaal weer draaiende te 
maken om bijvoorbeeld eens per maand aan 
geïnteresseerden te tonen hoe dit vroeger in zijn werk ging. 
Op dit moment wordt er een maquette van het 
Wisboomgemaal gemaakt door onder andere Jan Blonk die 
wij als HKN wel kennen, omdat hij de maquette van 
Nieuwpoort ook nieuw leven heeft ingeblazen. De maquette 
wordt in 2023 in het gemaal geplaatst. 
Doordat de molens heel lang als back-up ingezet zijn naast 

de gemalen en hierdoor niet afgebroken zijn, is de unieke situatie ontstaan dat er in 
Kinderdijk, door de vele tijdlagen, een compleet verhaal verteld en getoond kan 
worden. Dit gebied is met recht publiekstrekker nummer één in de regio, door dit oer-
Hollandse verhaal over het water. Extra bijzonder dat wij een VIP behandeling kregen 
en achter de schermen van de renovatie mochten kijken! 
 
Carin den Toom 
 

 
Adrie Ooms beschrijft een aantal belevenissen met Cees, door de jaren heen. 

 
Cees en Teuna kregen in 1966, nadat ze waren getrouwd, een 
nieuwe woning in de Polderstraat in Nieuwpoort. 
Adrie werkte bij Teus Sterrenburg en die schilderde toen voor 
Klaas Schippers; “We waren toen vier schilders van nog geen 
25 jaar oud, dus misschien niet altijd productief, maar we 
hadden wel schik!” Ze schilderden de hele Polderstraat. “De 
nieuwe bewoners leefden uiteraard erg mee met de bouw. 
Centrale verwarming bestond toen nog niet, er werd op olie, 
kolen of hout gestookt. De nieuwe bewoners zorgden zelf 
voor onze warmte om de verf sneller te laten drogen. Boven 
was het dan hooguit 5 graden en stonden de ijsbloemen op 
het raam!” 
 
“In de jaren daarna kwamen we elkaar wel tegen, we maakten 
een praatje, maar intensieve contacten hadden we niet.” 

In memoriam Cees Boele 

De tunnels van beton, onder 
het Wisboomgemaal. 

Cees Boele 
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“Meer contact kwam er toen we allebei suppoost waren in het Stadhuis. Er was denk ik 
meer vrijheid (of we namen die) om de bezoekers te begeleiden. Vooral over het sluisje 
onder het Stadhuis konden we bijzondere verhalen vertellen. Maar eerst visten we uit 
waar de bezoekers vandaan kwamen, hoe verder weg ze kwamen, hoe groter de sluis 
werd en hoe meer land er blank kwam te staan. Kwamen de mensen uit de 
Alblasserwaard dan werden de grachten amper nat….” 
 
“Eén van de mooiste momenten beleefden we samen bij de Jumelage tussen 
Nieuwpoort en Schoonhoven. Er voer toen een echt zeilschip heen en weer. Het was 
prachtig weer en net genoeg wind om te varen. Wij moesten toen kaartjes verkopen. 
Heel mooi was het toen het laag water werd. Mannen klommen zo de wal in 
Schoonhoven op, maar wij werden geacht om de dames een kontje te geven, wat wij in 
de loop van de middag uitstekend onder de knie kregen.” 
 
“Als ik aan Cees denk, hoe ik hem meemaakte in al die jaren, dan was hij een bijzonder 
vriendelijke man. Hoewel hij toch jarenlang met zijn gezondheid getobd heeft, heb ik 
hem altijd bewonderd om zijn doorzettingsvermogen en zijn optimisme!” 
 
De Huisvrouw in haar element 

 
Dit boekje, dat ook interessant is voor de huisman, 
is niet gedateerd. Het werd gedrukt door  
J. van Slooten uit Rotterdam (telefoon 3963) en was 
te koop voor 10 cent. 
Een klein overzicht van de behandelde onderwerpen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rob Anders 
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Wie herkent de 
kinderen en 
leerkrachten op 
deze foto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oproep in BC2022-2, een aantal kinderen is herkend door Daan en Nel den Braven: 
  
Voorste rij, kind nr. 4 is Dirk den Braven 
(* 9-11-1926 in een donkere trui met 
ritsje)) 
2e rij meisjes zittend, kind nr. 1 is  Annie 
Voormolen (lichte jurk),  
kind nr. 4 is Stien Rozendaal (in de 
donkere jurk) 
Bovenste rij, jongens staand, kind nr. 7 
is Wijnand Rozendaal (latere bakker en 
in donkere overhemd en broer van 
Stien) 
  
Alleen het jaartal van deze foto kan niet 
kloppen, waarschijnlijk iets vroeger, 
gezien de leeftijd van Dirk den Braven. 
  
 
 
Van de redactie 

“School Groot-Ammers, groep 2” 

1940 Langerak: Openbare Lagere School 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS1uar9NPKAhVFthQKHfdRC9wQjRwIBw&url=http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2967460/2011/10/14/Mona-Lisa-is-geen-portret.dhtml&bvm=bv.113034660,d.d24&psig=AFQjCNG8jwEgVlU9Im5HB2Bced7nPUX7NA&ust=1454324692266093
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Titel: Stadswording in de Nederlanden 
ISBN: 978-90-8704-081-9 
Auteurs: Reinout Rutte en Hildo van Engen 
 
 
Een middeleeuws fenomeen 
Stadsrechten zijn bij uitstek een middeleeuws fenomeen, dat 
voor veel steden onlosmakelijk is verbonden met het proces 
van stadswording. Het is daarom niet verrassend dat, 
afgezien van enkele vermoedelijke elfde-eeuwse 
uitzonderingsgevallen zoals Tiel en Stavoren, de oudste 
stadsrechten in het huidige Nederland dateren van de  
twaalfde eeuw (10 steden) en dat de meeste stadsrechten zijn 

ontstaan in de dertiende eeuw (67) en veertiende eeuw (71). In de vijftiende eeuw neemt 
het aantal stadsrechttoekenningen af tot 35 en in de zestiende eeuw waren er nog maar 
5.  

In de verlening van stadsrechten weerspiegelt zich dus vrij getrouw de ontwikkeling 
van het stedenlandschap. De enige afwijking vertonen de Friese steden, waarvan de 
stadsrechten pas uit de vijftiende eeuw dateren. 

Rechte van toekenning 
De verlening van een stadsrecht kwam in beginsel toe aan de hoogste gezagsdrager in 
een bepaald gebied. Aanvankelijk was dat de keizer of de koning, maar al spoedig 
eigenden landsheren zoals de Graaf van Holland, de Bisschop van Utrecht, de 
Graaf/Hertog van Gelre, de Hertog van Brabant en de Graaf van Vlaanderen zich dit 
recht toe. 

In een wat later stadium blijken ook lagere adellijke heren in staat te zijn geweest binnen 
hun heerlijkheid stadsrechten te verlenen. Een voorbeeld hiervan is Gijsbert van 
Abcoude, die in 1300 stadsrechten uitvaardigde voor de inwoners van Wijk bij 
Duurstede. Opmerkelijk is het stadsrecht van Nieuwpoort, dat in 1283 door twee lokale 
heren, de heren van Liesveld en Langerak werd uitgevaardigd. 

Door deze “lokale“ heren zijn ruim vijftig stadsrechten verleend. Friesland vormt hierop 
opnieuw een uitzondering. Omdat daar geen feitelijke landsheer was werden daar 
stadsrechten “verleend” door de stedelijke gemeente zelf of door de 
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plattelandsgemeente waarin de stad in kwestie werd afgezonderd. Het stadsrecht 
ontstond hier “uit de boezem van het volk”.  

Om het gehele, ingewikkelde, proces van stadsrechten te doorgronden is het de moeite 
waard om gebruik te maken van het boek, zoals hierboven wordt getoond. 

Rob Anders 
 
 
 

H 
 

 

Wie: Arie Brand                                      Lid sinds: 2009 

 

Arie zegt dat hij van meerkoet, vervolgens een spreeuw 
en tegenwoordig een kraai is geworden. Hij is namelijk 
geboren op Sluis, wat destijds nog onder Streefkerk viel. 
Later werd dit Groot-Ammers en sinds 7 jaar woont hij 
in Nieuwpoort. 

Omdat hij 2 opa’s had met prachtige beroepen, dacht hij 
in eerste instantie schipper te worden, maar nadat hij 
wat reisjes mee was geweest en last had van zeeziekte, 
ging hij de richting van de andere opa en zijn vader uit, 
als schilder. Hij ging naar de LTS en later het Nimeto in 
Utrecht, wat toen alleen een opleiding tot schilder was 

en niet tot etaleur, zoals tegenwoordig. Hij ging 1 dag en 3 avonden naar school en 
daarnaast werkte hij al in het familiebedrijf in Ammerstol.  
 
In 1979 nam hij het bedrijf over en had 5 mensen in dienst. Ze deden klussen in de regio 
Ammerstol, maar ook veel in Nieuwpoort. Hij heeft in die tijd het Stadhuis misschien 
wel 6 keer geschilderd, dan krijg je er vanzelf een speciale binding mee! 
Op 16 februari van datzelfde jaar trouwde hij ook met Wilma, in een arrenslee. Er lag 
veel sneeuw en het noorden en oosten van het land zat ingesneeuwd.  
Ze krijgen samen 2 zoons. 
Op het moment dat duidelijk wordt dat zijn zonen de zaak niet over zouden gaan 

Even een bakkie tussen de 
werkzaamheden op Vredebest door. 

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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nemen, besluit Arie om de zaak te verkopen en in dienst te gaan werken bij 
Schippersbouw. Op de schilders afdeling beleeft hij hier een leuke tijd. 
 
Het ontvangen van het legaat van Vredebest door de HKN, valt ongeveer samen met 
zijn pensioen. Vanaf de Algemene Ledenvergadering die hieraan gewijd was, is hij actief 
voor Vredebest en de HKN. Arie vindt het leuk dat hij met veel mensen van vroeger 
samen kan werken. Hij heeft in de afgelopen periode o.a. de filmzaal van het museum 
geschilderd, de TIP in Vredebest opgeknapt en hij mag graag gidsen in het museum, 
met volwassenen, maar zeker met groepen kinderen. Ook is hij onderdeel van de 
klusgroep op maandag. 

Hij ziet veel potentie in Stadsboerderij Vredebest voor de toekomst. Er zijn veel 
vrijwilligers actief die verstand hebben van waar ze zich mee bezig houden. Soms moet 
er creatief nagedacht worden over het aantrekken van sponsors voor het uitvoeren van 
projecten, maar vaak zijn ondernemers uit de regio wel bereid om (in natura) te 
sponsoren. 

Naast zijn vrijwilligerswerk, heeft hij ook nog verschillende 
hobby’s (gehad) , zoals volleybal bij VC WIK, lezen en 
supporter zijn bij schaatswedstrijden in Heerenveen en het 
buitenland. Verder komen ze al 40 jaar op Terschelling. Een 
heel bijzondere liefhebberij is het verzamelen van oude 
Bosatlassen. De oudste die hij in bezit heeft, is uit 1874!  

Arie vindt het heel prettig dat iedereen van de maandaggroep 
elkaar in hun eigen waarde laat en elkaar respecteert. Hij 
vindt het wel vervelend dat er veel water door de Lek moet 
stromen, voordat er beslissingen genomen worden. 

Zo’n handige duizendpoot is onmisbaar als vrijwilliger en 
laten we hopen dat hij nog lang hand-en-spandiensten kan blijven verlenen! 
Arie draagt Lucie Suur voor, als vertegenwoordiger van de vrijwilligers van Vredebest, 
om het stokje aan door te geven. 

 
Carin den Toom 

 
 

Zijn oude atlassen zijn al 
eens tentoongesteld in het 
museum. 
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In de krantenknipselmap van Piet Vermeulen, zit een veelheid aan knipsels over de 
historie van KNA. Opvallend zijn de berichten over Dhr. Rinus en Mevr. Bep Deelen uit 
Nieuwpoort van 17 december 1981.  

Ze worden beiden onderscheiden met de gouden K.N.F.-speld voor hun verdiensten 
voor Muziekvereniging KNA. Rinus was toen al 50 jaar lid. Hoe ziet het verhaal 
hierachter eruit? 

Bep en Rinus woonden in de jaren ’30 en ‘40 van de 
vorige eeuw aan de Buitenhaven 37 en runden hier een 
sigarenwinkeltje met zelfgemaakte sigaren. Maar ze 
hielden zich hiernaast ook bezig met het opleiden van 
leerlingen van K.N.A. Ze waren allebei autodidact. Rinus 
leerde zichzelf in korte tijd spelen op de Bugel. De 
repetitieavond was in café J. Oosterhout in Langerak; de 
eerste jaren werd repeteren niet zo serieus genomen en 
werd er vaak ook een potje biljart gespeeld. 

In de jaren ’50 werd het muziek maken een wat 
serieuzere bezigheid, toen Rinus zijn eigen kinderen les 
ging geven. Dit was de start van het KNA-
muziekschooltje. Van het een kwam het ander en 
vriendinnen en klasgenootjes kwamen ook al gauw naar 
de ruimte achterin de sigarenzaak voor les. 

Bep leerde zichzelf ondertussen in het geheim corhoorn 
spelen en zo rolde óók zij in het lesgeven. Elke middag na 
het eten, speelde ze lesjes met de leerlingen. Uiteindelijk 
leverden ze ruim 40 muzikanten af aan KNA. 

Rinus zijn vader was één van de oprichters van KNA en 
Rinus was later meer dan 40 jaar actief in het bestuur. 
Ondertussen waren er 2 generaties van de familie Deelen 
lid van KNA, waaronder kun kinderen Ans, Bert en 
Marian. In 1976 kwam er een einde aan het werk voor 
KNA van Rinus en Bep Deelen, vanwege ziekte van 
Rinus. 

Muziekschooltje in een sigarenwinkel 

Links Rinus Deelen. 

Links Sjaan Heijkoop, rechts Bep 
Deelen. 

Van de redactie. Bronnen: krantenknipsels “Het Kontakt” en “van Huis tot Huis”, 17-12-1981 
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Restauratie van historische documenten en boeken 
 
Verantwoordelijkheid HKN 
Sinds de oprichting van de HKN zijn veel oude boeken en geschriften aan ons cadeau 
gedaan, waarvan een aantal exemplaren in bijzonder slechte staat. In 2016 vonden wij 
restaurateur Miriam Souren bereid om voor ons een aantal boeken te restaureren. Een 
uitgebreid verslag kunt u vinden in By Clockgelui 2016-2. 
 
Voorbeelden uitgevoerde restauraties  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit boek uit 1740 (!) werd gebruikt bij de opleiding van Chirurgijnen en Heelmeesters.  
Het boek, vol gravures met medisch “gereedschap” werd helemaal uit elkaar gehaald, 
alle bladzijden gewassen en de beschadigde bladen gerepareerd. Vervolgens werd het 
boek opnieuw ingebonden en de nieuwe omslag aangebracht. Dit werk nam 
enige dagen in beslag. 

  
 
 
 
 
 

 
Bijbel uit 1775 

 
Deze zeer belezen bijbel uit 1775 
werd op dezelfde manier 
behandeld als het boek 
hierboven. 
 
 
 
 

Laurens Heister: Heelkundige Onderwyzingen 

Na de restauratie. 

Voor de restauratie. 
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Unieke gedrukte rouwbrief uit 1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De HKN kwam in het bezit van een rouwbrief van 26 februari 1800. 
Hierin werd uitvoerig beschreven hoe Dirk Pieck kwam te overlijden en werd 
gestuurd naar een “Geachte Neeffe” in Streefkerk. 
 

Restauratieverslag Miriam Souren - 
restaurateur 
Het papier is ernstig vervuild en het vuil (stof) is 
diep in het papier doorgedrongen. 
Het document heeft mogelijk langere tijd ergens 
opgevouwen gelegen in een ruimte waar veel 
stof aanwezig was met veel temperatuur 
verschillen en een wisselende vochtigheidsgraad. 
Daardoor zijn de beschadigingen ontstaan. 
Scheuren in de vouwnaden, aantasting van het 
papier door vocht en misschien zelfs schimmel 
waardoor er bruine plekken en tenslotte gaten 
ontstaan in het papier. 
Verder is er met rode kleur (materiaal onbekend) 
een getal en een woord op het document 

geschreven. Er is gekozen om het papier droog schoon te maken om kringen die kunnen 
ontstaan door water te voorkomen en ook om te voorkomen dat de inkt van de tekst 
uitloopt of zelfs verdwijnt.  

Na de restauratie. 

De rouwbrief  voor de restauratie. 

De tekst leesbaarder gemaakt. 
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De Restauratie: 
Schoonmaken van het papier 
Het papier is droog schoongemaakt met een borstel, kneedgum, roetspons, 
wattenstaafjes en op een enkele plek zelfs met een mesje om het hardnekkige vuil te 
verwijderen. 
 
Restaureren van de beschadigingen, scheurnaden en gaatjes in het papier 
Het document is alleen aan de achterkant gerestaureerd met Japans papier en klucel. 
Klucel is een lijmsoort die gebruikt wordt bij documenten die droog schoongemaakt 
worden. Aan de achterkant van het document zijn de scheurnaden verstevigd met 
Japans papier en klucel in meerdere lagen. De al aanwezige gaatjes zijn opgevuld met 
Japans papier en klucel. De bruine vlekken die op korte termijn ook gaten zouden 
vormen zijn weggekrabd met een mesje, waardoor gaten ontstaan en vervolgens 
opgevuld met Japans papier en klucel. De beschadigingen aan de randen zijn 
aangevezeld met Japans papier en klucel. De rand is zwart gemaakt met zwarte 
kleurpotlood. Als laatste is er een heel dun laagje Japans papier aan de achterkant van 
het hele document  aangebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dirk Pieck 
Als zo’n rouwbrief gelezen wordt, komt vanzelf de vraag boven: Wie was Dirk Pieck. 
Wij kregen onderstaande informatie van Martin Boot van Historische Vereniging 
Werkendam en de Werken.  
0. Dirk Dirksz Pieck ook genaamd Dirk Pieck, zoon van Dirk Dirksz Pieck en Geertruij 

Mattheusdr van Gilst, is geboren rond 1750 te Poederoijen (GL), is overleden vóór maandag 
6 maart 1815.  Dirk werd hoogstens 65 jaar. 

 

De gerestaureerde brief. 
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Dirk trouwt op zondag 11 november 1792 te Werkendam (NB) op ongeveer 42-jarige 
leeftijd met de 31-jarige Elisabeth Maria Kieboom, dochter van Cornelis Cornelisz 
Kieboom en Elisabeth Versteeg.  Elisabeth is gedoopt op zondag 8 maart 1761 te 
Werkendam (NB), is overleden op dinsdag 22 februari 1825 aldaar akte 6.  Elisabeth 
werd 63 jaar, 11 maanden en 14 dagen. 
 
De in de rouwbrief genoemde “kleine wichten” 
Van Dirk en Elisabeth zijn drie kinderen bekend: 
1. Cornelis Pieck is geboren op vrijdag 16 mei 1794 te Werkendam (NB), is NDG 

gedoopt op zondag 25 mei 1794 aldaar, is overleden op maandag 6 maart 1815 aldaar 
akte 7.  Cornelis werd 20 jaar, 9 maanden en 18 dagen. 

2. Geertrui Pieck is geboren op donderdag 8 december 1796 te Werkendam (NB), is 
NDG gedoopt op zondag 18 december 1796 aldaar, is overleden op dinsdag 26 
oktober 1819 aldaar akte 33.  Geertrui werd 22 jaar, 10 maanden en 18 dagen. 

3. Dirk Dirkzn Pieck, mr. bakker, is geboren op woensdag 16 mei 1798 te Werkendam 
(NB), is NDG gedoopt op zondag 27 mei 1798 aldaar (doopgetuige was Grietje 
Pieck), is overleden op zondag 7 december 1834 aldaar akte 33, is begraven te 
Werkendam Oude Begraafplaats aan het Laantje (NB).  Dirk werd 36 jaar, 6 
maanden en 21 dagen. 

 
Rob Anders 
 
 

Oude aspot (uit 16e eeuw) 
 
28 Jaar geleden kregen we deze pot in stukken voor het museum. De gever had de pot 
gekregen van een oude visser uit Nieuwpoort (Henk Monteban?). Deze visser had de 
pot gevuld met zand uit de Lek. Bij het villen van de glibberige levende palingen 
maakte hij z’n handen stroef met het zand uit deze pot. Door mij is deze pot toen in 
elkaar gezet en opgesteld bij de openhaard in het museum. Toen aan Teus Korevaar 
gevraagd naar de functie van deze pot. Hij kon daar toen geen antwoord op geven, 
maar veronderstelde iets van een kookpot.   
 
Bij het leeghalen van het museum kreeg deze pot een plaatsje in de zwarte schuur bij 
Vredebest. Helaas geen veilige plaats. Een krat met overgebleven kaarsen van 
kaarsjesavond viel er bovenop. Gevolg; de pot lag weer in stukken. Goede raad was 
duur. Ik zag geen kans de pot goed te restaureren. Daarom de hulp ingeroepen van 
Toos Busch van de archeologische werkgroep Gorinchem. Zij deed een beroep op Joop 
van Zuijdam en die heeft kans gezien de pot weer in oude luister te herstellen. Nu prijkt 
deze pot weer op z’n oude plekje in het museum.   
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Bij een opgraving in Hoorn kwam ook een dergelijke ingegraven pot tevoorschijn en 
deze kreeg de naam van aspot. Wanneer ’s avonds de as nog nagloeide in de openhaard 
werd de as in deze pot gedaan. Het deksel ging erop en men kon veilig gaan slapen. 
Gezien de grootte van deze aspot zou het mij niet verbazen dat deze afkomstig is uit 
kasteel Langerak.     
 
 
Hans Keukelaar 
 
 
 
 
 

Foto’s van de restauratie van de aspot van de HKN door Joop van 
Zuijdam. Fotografie: Toos Busch 

Ingegraven aspot met lobvoeten 
uit Hoorn. 



By Clockgeluy   

 

 

 
byclockgeluy@historischekringnieuwpoort.nl 36     25e jaargang, maart 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen periode binnengekomen: 

 
• 2 Pappotten, Dhr. van der Esch, Papendrecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat deze mooie oude potten goed aansluiten bij de huidige tijdelijke expositie in Museum 
Nieuwpoort, van de archeologische vondsten aan de Molenkade in Groot-Ammers, zijn ze 
direct tentoongesteld en nog te bewonderen tot half mei. 
 
Het verhaal wat erbij hoort: 

Rond 1974 stond er in Groot-Ammers een fraaie 
17e -eeuwse boerderij, op de hoek Ammerse 
Boezem en Ammersluis, gereed om te worden 
gesloopt. Het interieur was al vrijwel volledig 
geruïneerd. Maar in een moeilijk bereikbare nis, 
boven de hooizolder, stonden twee gave 
papkommen bedekt met centimeters dik stof. 
Onder het stof kwam een dikke korst olieverf 
tevoorschijn. In de ene kom was voornamelijk 
donkerblauwe en in de andere groene verf 
gebruikt.  
Mijns inziens stammen ze uit de late 18e, begin 
19e eeuw. Dit is vooral herkenbaar aan de 
bodem. 
 

 
Bron verhaal: archief HKN, “reactie verfpotten uit Groot-Ammers”, door C, van der Esch 
 
Hartelijk dank aan deze gever. 

De 2 geschonken pappotten, later gebruikt als verfpotten. 

17e -eeuwse boerderij, Sluis 50 in Groot-
Ammers, voordat deze gesloopt werd. 



Uitgaven Historische Kring Nieuwpoort 
 
Verzending 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 
‘De Stede Nieupoort 8’ (227 pag.) 

De bewonersgeschiedenis van Nieuwpoort in het 
midden van de 17e eeuw. Het ontstaan van de 

remonstrantse gemeente in Nieuwpoort, de genealogie 
van een geslacht Veuge en de banden met de baronie 

Liesveld en met Indië. Over een schoolmeester in 
Nieuwpoort tussen 1640-1659 en Nieuwpoorter 

walvisvaarders die opgebracht werden naar Engeland. 
Prijs € 17,95 / € 15,- voor leden 

‘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 
herdruk “Weet je Nog” 

 
Middenstand vijftiger jaren Nieuwpoort-Langerak 

 
Prijs €19,95 

‘Verleden Tijd’ 
 

Middenstand in 50er jaren in Groot-Ammers. 
 

Prijs € 19,95 
‘Van de Trappies tot de Zijde’ 

 
Middenstand in de jaren vijftig in Streefkerk. 

 
 

Prijs € 19,95 

‘De Hoge Heerlijkheid Langerak’ 
 

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

 
Prijs € 23,50 

‘De schippersjongen van Nieuwpoort’ 
 

Heruitgave ter gelegenheid van de opvoering van het 
toneelstuk t.g.v. Nieuwpoort 730 jaar. 

 
Prijs 10,00 

‘De Lekcrossers’ 
 

In dit boek wordt beschreven  hoe in de winter van 
1945 geallieerde militairen het bevrijde zuiden konden 

bereiken.  
 

Prijs € 15,- 
 

Bovenstaand vermelden we meest uitgaven van de HKN. Voor meer boeken, zie onze website! 
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