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By Clockgeluy 
 

Van de redactie. 
 
Zowel de buitenkant als de binnenkant van 
By Clockgeluy hebben enkele  
veranderingen ondergaan.  
Over de buitenkant:  
Dankzij de sponsoring door de familie  
W. van Geenhuizen, waarvoor onze hartelijke 
dank, heeft de vereniging een groot aantal 
omslagen kunnen laten drukken. Deze 
omstandigheid is aangegrepen om de voorkant 
opnieuw vorm te geven; hierop o.a. een detail 
van de kaart van de ‘Overwaert’ uit het jaar 
1706.  
 
Over de binnenkant:  
De tekst is in twee kolommen gezet;  
bij het A4-formaat waarop dit blad wordt 
afgedrukt, verhoogt dat het leesgemak.  
Verder treft u twee nieuwe vaste rubrieken 
aan: in ‘Opgedoken’ worden verrassende of 
leuke vondsten uit  archieven besproken. Deze 
keer: een recept om inkt te maken.  
De rubriek ‘S. & W.N. van Nootjes’ brengt 
korte berichtjes en/of advertenties uit een 
volkomen willekeurig nummer van de 
Schoonhovense Courant.  
De gekozen berichtjes en advertenties hebben, 
direct of indirect, betrekking op leven en 
werken van de bewoners van onze regio. In  

 
deze aflevering betreft het de Schoonhovense  
Courant van zaterdag 1 oktober 1887. De 
rubriek ontleent zijn naam aan de uitgevers 
van de courant:  
S. & W.N. van Nooten. 
 
De redactie zag zich bij de samenstelling van 
deze aflevering voor een luxeprobleem 
geplaatst. De hoeveelheid kopij was dermate 
groot, dat het onmogelijk bleek om alles te 
plaatsen.  
Daarom is het tweede deel van de kroniek der 
Streefkerkse plattelandsvrouwen in twee 
delen geknipt. Het vervolg van dit artikel 
kunt u in het septembernummer verwachten.  
 
Laat u door de voorgaande mededeling niet 
weerhouden om bijdragen te leveren! Uw 
herinneringen, geschiedenissen, resultaten 
van archiefonderzoek of andere artikelen zijn 
van harte welkom! Het blad moet een blad 
voor en door de leden blijven. In dit licht 
bezien, worden ook al uw reacties op 
bovengenoemde wijzigingen buitengewoon 
op prijs gesteld.  
 
De redactie wenst u met deze aflevering veel 
leesplezier. 

——·—— 
 

Van het bestuur. 
By Clockgeluy, jan. 2006  
 
Om te beginnen willen wij als bestuur aan het 
begin van dit nieuwe jaar al onze leden en 
sponsors een heel “Voorspoedig en Gezond 
2006” toewensen. 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar mogen we 
constateren dat het jubileumjaar een 
hoogtepunt was in ons bestaan. De viering van 
ons jubileum op 17 september was een echte 
reüniedag. Van heinde en verre was men naar 
Nieuwpoort gekomen om oude bekenden te 
ontmoeten en bij de schoolfoto’s oude 
herinneringen op te halen. Jubileumcommissie 
heel hartelijk dank voor 
 

 
 
jullie inzet! Hierdoor kunnen we met een 
goed gevoel terugzien op een geslaagde dag.    
Nu, aan ’t begin van 2006, moeten we 
vooruitzien, vandaar dat de nieuwsbrief in 
deze By Clockgeluy wordt mee gestuurd.   
 
     De voorzitter. 
  
Zoals u ziet, hebben wij de acceptgiro voor 
de contributiebetaling voor 2006  weer 
bijgevoegd. U zou onze penningmeester een 
groot plezier doen om deze zo snel 
mogelijk te betalen. Het voorkomt hem veel 
onnodig werk. 
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Ledenbestand: 
 

In 2005 zijn er veel nieuwe leden bijgekomen. 
Hartelijk welkom, fijn dat u lid bent 
geworden!  
Helaas zijn er ook heel wat leden geweest die 
per 1-1-2006 hun lidmaatschap hebben 
opgezegd.  
Gelukkig is ons ledental gestegen, zodat per  
1 januari 2006 onze vereniging 389 leden telt. 
Wanneer kunnen we dit jaar het 400ste lid 
verwelkomen? 

Per 1-1-2006 ingeschreven als nieuw lid: 
H.A. v. Middelkoop uit Langerak 
Mevr. O. v.d.Vlist uit Nieuwpoort 
Mevr. J. Spek uit Nieuwpoort 
H. Kok  uit Nieuwpoort 
H. Hoogendoorn uit Nieuwpoort 
A.M. Vlot uit Nieuwpoort  
A. Mandenmakers uit Groot-Ammers 
Mevr. A. Alblas-Rietveld uit Groot-Ammers 
A.den Besten uit Gorinchem 
W.van Middelkoop uit Vriezenveen 

 
Nieuws van de werkgroepen: 

 
Werkgr. textielbeheer; Margreet Budding. 
 Vol goede moed zijn de dames van start 
 gegaan om onze kleding verder te 
 inventariseren en te conserveren.  
Werkgroep genealogie; Margreet Budding.  
 Naast het verzamelen van rouw - 
 trouw -en geboortekaartjes, die nog  
 steeds van harte welkom zijn, is men dit  
 najaar bezig geweest met het inventari- 
 seren van onze begraafplaatsen. Alle  
 zerken zijn gefotografeerd en met de  
 namen in een digitaal bestand  
 opgeslagen.  
Werkgroep inventarisatie; Tsjes v.d.Witte. 
 Op het moment van schrijven zijn door  
 de werkgroep al 270 objecten gere- 
 gistreerd, gefotografeerd en opgeslagen 

 in de computer met behulp van het  
 Adlib programma 
 Werkgroep depotbeheer; Teus Verveer. 
 Langzaam maar zeker krijgt ons  
 zolderdepot een beter aanzicht.  
 Op stellingen zijn al een groot aantal  
 voorwerpen gerangschikt en geconser- 
 veerd en die wachten nu op de  
 registratie en het maken van een 
digitale  
 foto.  
 Werkgroep fotobestand en bewonings-
geschiedenis; Hans Keukelaar. 
 Deze groep bestaat nu uit twee  
 personen. Enige uitbreiding is zeer  
 gewenst. Wie voelt hier iets voor? Wat  
 doen we? Met behulp van het  
 programma Fotobase de foto’s opslaan  
 en benoemen wat er op staat. 

 
Vragenrubriek: 

 
Ons lid dhr A.T. Blom vroeg ons wat met de 
term ‘flouwvisserij’ wordt bedoeld.  
 
Antwoord: Flouwvisserij (vlouwvisserij).  
De zalmvisserij op de Lek gebeurde met twee 
netten van 1 m hoog, de zgn. reep. Onderaan 
de reep was lood bevestigd, of hingen stenen 
om het net te verzwaren, zodat het net 
rechtstandig naar beneden hing. Aan de 
bovenkant van het net zaten er kurken en aan 
het eind een lamp of lantaarn op een drijver. 
Er werd altijd  ’s nachts gevist over de breedte 
van de Lek. Het stuk zonder kribben tussen de  

Vries en de Waal; 3 of 4 keer per nacht. 
Over het algemeen verdiende men een goed 
loon. Dit was hoger dan het loon van een 
boerenknecht Het viswater was eigendom 
van Van Renswoude en werd van 1900 – 
1920 gehuurd  door de gebroeders Van 
Zessen. Flouwvisserij, of weervisserij, wordt 
nu nog toegepast bij de ansjovisvangst in de 
Oosterschelde. Volgens een mededeling van 
een beroepsvisser op Vestingstedendag in 
Zaltbommel.     
(Opmerking: zie ook ‘S. & W. N. van 
Nootjes’ op pagina 28.) 
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Aanwinsten oudheidkamer: 
 

In het afgelopen jaar kregen we een lange 
lijst van voorwerpen aangeboden, teveel om 
ze in de mij toegemeten ruimte allemaal te 
vermelden. Een drietal bijzondere wil ik 
onder uw aandacht brengen. 
Een vierde aanwinst wordt gevormd door  
de bescheiden van de opgeheven dam-
vereniging ‘Kijk uit’. Op pagina 9 komen 
we daar op terug.  
 
1.  Bronzen stier. 
In april kregen wij uit de erfenis van de familie 
Voorspuij de bronzen stier die veehandelaar 
Hendrik Voorspuij als eerste  prijs had 
gekregen op de grote veetentoonstelling in 
Parijs.  
(Zie By Clockgeluy 2001, 3e jrg. nr. 2.)  
Dit beeld is gemaakt door de Franse 
kunstenaar H.Cordier. Het is een geweldige 
aanwinst voor onze collectie historische 
voorwerpen uit Liesveld.  
 

 
bronzen stier 

 
 2. ‘Kasteelstoel’ 
Deze zomer kreeg ik een e-mail van de familie 
I. Roelofs uit Vorden.  
Uit een erfenis had deze familie twee 
zogenaamde kasteelstoelen verkregen.  
Op één van de stoelen stond het wapen van 
Nieuwpoort.  
Of wij interesse hadden voor deze stoel. 
Wij hebben niet lang geaarzeld en zo gingen  
 

Dik Jerphanion en ik op weg om de stoel op 
te halen in Vorden.  
De heren W. van de Vlies en Arnold Verveer 
konden ons vertellen, dat de stoel gemaakt is 
rond 1930. Waar komt de stoel vandaan? 
Heeft deze in de raadzaal gestaan tot het 
meubilair vernieuwd werd?  
Navraag bij oud-wethouder dhr G.Stigter 
leverde geen antwoord op deze vragen op. 

 
N.B. Uit het blad van de Historische 
Vereniging Gendt hebben we een artikeltje 
over de twee stoelen overgenomen (pag.4). 
 
3.  Meetgerei. 
Van dhr. J. Fredrikze kregen we de maatzak, 
de ellestok (een meetstok uit 1929)  en de 
meter-meetstok uit 1891 (volgens de 
ijkletter). Met deze attributen ging zijn vader 
vroeger de boer op om stoffen te verkopen. 
Ons lid H.de Graaf laat zien hoe de maatzak 
er uit ziet.   

 
Wapen van Nieuwpoort in kasteelstoel 

 
H.v.d.Graaf met maatzak 

8e jaargang nr.1; januari 2006                     pag.3 



By Clockgeluy 
 

Wapenstoelen. 
 
Onlangs werd ons per e-mail een bijzonde-
re vraag gesteld. Ons lid had namelijk een 
grote, eikenhouten leunstoel op de kop 
getikt. In de rug van die stoel was het 
gemeentewapen van Gendt uitgesneden. 
Deze stoel had ook nog een dubbelganger, 
alleen zat daar in de rugleuning het wapen 
van Nieuwpoort.  
Zijn vraag was wat Gendt en Nieuwpoort 
met elkaar te maken hadden en of we nog 
iets meer over deze stoelen konden 
vertellen. 
 
Nu zegt een plaatje meer dan 1000 woorden en 
daarom had hij ook een paar afbeeldingen van 
die zgn. kasteelstoelen meegestuurd. 
Imposante stoelen, zo was wel duidelijk. Maar 
de verbinding tussen Gendt en Nieuwpoort 
werd er niet duidelijker op. Historisch gezien 
is er volgens ons niets tussen Gendt en 
Nieuwpoort.  
Daarom maar eens gevraagd hoe hij zelf aan 
de stoel(en) kwam. Hij bleek al surfend op 
internet met als zoekwoord ‘Gendt’ op een 
veilingsite terecht gekomen te zijn, waar twee 
kasteelstoelen voor € 200 te koop werden 
aangeboden. Hij had er wel interesse in en de 
verkoper vertelde hem hoe hij in het bezit van 
die stoelen was gekomen. Namelijk uit een 
erfenis van een oudere dame, waarvoor hij 
regelmatig computerwerkzaamheden had 
verricht. Hij snapte overigens niet waarom hij 
juist die stoelen gekregen had, want hij had er 
zelf niks mee. Vandaar dat hij ze wilde  
verkopen.  
De betreffende dame, mevr. Stahlmann, had 
die stoelen, voor zover hem bekend was, weer 
van haar ouders geërfd. Haar vader was een 
huisarts uit Den Haag geweest, die zich later in 
Zwolle gevestigd had. De stoelen moesten 
volgens zeggen zo’n 70 à 80 jaar oud zijn.  
 
Ons lid vroeg ons en meteen ook de 
Historische Kring in Nieuwpoort, om 
informatie. Toen wij geen link konden leggen, 
kocht hij alleen de Gendtse stoel en tot zijn 
verbazing bleek wat later de andere stoel ook 
verkocht en wel aan die historische kring in 
 

 
Nieuwpoort. Maar daar hoorde hij niets van. 
Dus daarmee zijn we nog niet veel wijzer. 
Heeft een ambachtsman deze stoelen 
gemaakt voor een echtpaar, waarvan de een 
uit Gendt en de ander uit Nieuwpoort 
afkomstig was? Volgens ons 
genealogiebestand zijn ze in ieder geval niet 
gemaakt voor een van Gendt die met een van 
Nieuwpoort gehuwd was. Zo’n echtpaar 
bestaat er niet. 
 

"Van lazuur beladen met een burgt 
en zijne 2 torens, alles van goud." 

 

Gemeentewapen van Gendt 
Wat kunnen we in ieder geval wel over de 
stoel opmerken? Het wapen erin komt voor 
een groot deel overeen met het gemeente-
wapen dat Gendt sinds 1796 hanteert. Dat is 
een gekanteeld kasteel met donjon. (Sinds 
een donjon op de Valkhofburcht uit steiger-
materiaal opgerezen is, weten we allemaal 
dat een donjon een woontoren is.) Met aan 
weerszijden van dat kasteel twee torentjes 
met de vlag in top.  
De toegangspoort (in de middeleeuwen nog 
open) is sinds 1796 gesloten en in plaats van 
de open deuren komen dan naast de poort 
twee torentjes met vaantjes erop. Maar de 
wapenstoel heeft deze vaantjes niet. Dit is 
dus afwijkend van het officiële 
gemeentewapen. Maar ook de gemeente zelf 
gebruikte niet altijd die vaantjes, zoals uit een 
frankeer-stempel uit 1961 blijkt 
(www.frankeerstempel.nl). Daar zijn op de  
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benedentorens ook geen vaantjes te zien. 
Verder staat op de stoel onder het wapen de 
naam Gendt, met dt. Van 1884 tot 1937 werd 
onze plaats meestal als Gent geschreven. 
Sinds 1937 werd de officiële schrijfwijze 
Gendt.  
Hoewel dus Gendt ook voor 1937 wel eens 
met dt geschreven werd, is dit pas daarna 
gebruikelijk. We kunnen dus voorzichtig 
concluderen dat de stoel waarschijnlijk van na 
1937 is. Als u iets meer weet, laat het ons dan 
alstublieft weten. Misschien heeft Gendt dan 
meer gemeen met Nieuwpoort dan dat ze 
allebei een soort burcht in hun gemeente-
wapen hebben (net als overigens Alkmaar, 
Oudewater en Rhenen).  
We zijn heel benieuwd!  
 
Literatuur: C.O.A. baron Schimmelpenninck  
van der Oije,  
Een geopende burcht: Het wapen en de vlag 
van Gendt,  
in: Gendt 750 jaar stadsrechten, Gendt 1983. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Kasteelstoel’ met het wapen van Nieuwpoort 
 

Dit artikel is overgenomen uit het blad van de 
Historische Vereniging Gendt. 

Afbeelding gemeentewapen: www.gwn.nl 
 

———·——— 
 

Op- en ondergang van de Nieuwpoort/Langerakse Damvereniging  
‘Kijk Uit’ 

 
Het was op 2 februari 1938 dat achttien 
damlustige heren bij elkaar waren in de 
gelagkamer van Het Veerhuis om te praten 
over de oprichting van een damclub.  
Ze waren het er al spoedig met elkaar  over 
eens dat er zo’n vereniging moest komen. 
Alle achttien gaven zich op en als bestuur 
werd gekozen: 
            Jan Hakemulder voorzitter 
            Gijs den Hartog secretaris  
            Arie Droog penningmeester 
            Jan Ouweneel vice- voorzitter 
            Marinus Deelen 2e secretaris 
Men besloot om nog geen damborden te 
kopen, maar voorlopig werd er gespeeld op 
de borden van de leden zelf. Mocht de 
vereniging levensvatbaar zijn, dan kon men 
alsnog tot kopen van borden overgaan. De 
contributie werd vastgesteld op 10 ct. per 
week.  
Er werd alleen ’s zomers niet gedamd.  
 

 
Arie Droog stelde als naam voor “Kijk Uit”, 
waar iedereen mee akkoord ging.  
 
Bij de start van het nieuwe seizoen op 19 
september 1938, bedankten Den Hartog en 
Deelen voor hun bestuursfunctie en voor hen 
in de plaats kwamen Balt Vermeulen en Jan 
Willem v.d. Hek. Men besloot over te gaan tot 
de aanschaf van 12 damborden voor de 
vereniging. 
Op 12 december 1938 vond de eerste 
vriendschappelijke wedstrijd plaats. Er werd 
gespeeld tegen Denk en Zet uit Schoonhoven. 
Het eerste tiental won met 15-5 en het tweede 
met 12-8. Deze wedstrijd werd vele jaren 
herhaald met wisselend succes.  
 
Gongwedstrijd 
Om de jaarvergadering wat aantrekkelijk te 
maken, besloot men om na het officiële 
gedeelte een gongwedstrijd te spelen om  
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kleine prijsjes. Een gedeelte van deze prijsjes 
werd uit de kas betaald, de overige werden 
door de leden meegebracht, zodat de 
prijzentafel altijd rijkelijk  bezet was.  
Zo’n gongwedstrijd hield in, dat er b.v. elke 
twee minuten door de “gonger” een slag op 
één van de bekkens van de muziekvereniging 
werd gegeven, terwijl hij riep: “wit- zwart”. 
Voor het bedienen van de gong zorgde  
dammer-muzikant Rinus Deelen. Er werd 
hierbij altijd veel gelachen. Dezelfde Rinus 
Deelen zorgde er voor dat de rokers onder ons 
konden genieten van een heerlijk 
eigengemaakte sigaar uit de sigarenmakerij. 
Jan Hakemulder, die van beroep klompen-
maker was, zorgde ervoor dat er een fraaie 
voorzittershamer kwam. Met tientallen kleine 
spijkertjes stond hierop de naam van de 
vereniging.  
Bij de koffie die op de jaarvergadering werd 
gedronken, hoorde een gevulde koek of een 
kano, betaald uit de verenigingskas.  
Een jaarlijks terugkerend iets was het tegen 
de Pasen dammen om eieren. Ons lid Arie de 
Kruik zorgde altijd voor de eieren.  
Omdat men in 1939 een redelijk peil bereikt 
had, besloot men zich aan te sluiten bij de 
Leerdamse dambond. De Lek fungeerde als 
scheidslijn, aan de overzijde had je de Goudse 
en de Leidse dambond.   
 

  
Oorlogstijd. 
Met het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog breekt er voor Kijk Uit een 
moeilijke tijd aan. De verduistering, het 
gebrek aan kolen en de spertijd zijn er de 
oorzaak van, dat er in 1942 geen wedstrijden 
meer werden gespeeld. Wat restte was een 
onderlinge competitie met een heel klein 
koppeltje. Van 1943 - 1945 werd er 
waarschijnlijk helemaal niet gespeeld, want er 
zijn uit die periode geen notulen.  
De laatste aantekening is uit 1942 waar 
besloten wordt zich aan te sluiten bij de 
Nederlandse Dambond. Dit had een 
contributieverhoging van 10 ct. tot gevolg, 
omdat ook ’s zomers afdracht moest worden 
betaald.  
 
Bloeiperiode. 
Wanneer er op 5 mei 1945 een einde komt aan 
de donkere oorlogsjaren, komt het  
verenigingsleven tot nieuwe bloei, zo ook bij 
Kijk Uit. Er zijn zelfs vier leden die zowel 
kunnen dammen en schaken. In 1946 sluit 
men zich aan bij de Goudse bond, maar als er 
in 1947 weer de mogelijkheid bestaat om zich 
aan te sluiten bij de Leerdamse bond, aarzelt 
men niet lang om dit te doen.  
Hoewel Rinus Deelen voorstelt om aandacht 
te besteden aan het 10-jarig bestaan van de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het tiental van Kijk Uit, dat het kampioenschap in de tweede klasse behaalde (1988) 
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vereniging in 1948, vinden we hierover niets 
vermeld in de notulen.  
Ook de simultaanwedstrijd tegen de 
Nederlandse wereldkampioen Piet Rozenburg 
blijkt geen haalbare kaart. Op maandag 11 
september vindt er een simultaanwedstrijd 
plaats door de kampioen uit het district, de 
heer N. Mourik. Van de 29 gespeelde 
wedstrijden wint hij er 24 en vijf eindigen in 
remise.  
In het seizoen 1950- 1951 moet verplicht 
worden aangesloten bij de Koninklijke 
Nederlandse Dambond. De Leerdamse bond 
was overgegaan in Het Rivieren Damdistrict.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter gelegenheid van het veertigjarig  bestaan 
van Kijk Uit, dammen 140 schoolkinderen uit 

Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers tegen 
elkaar. (1978) 

 
Om de acht uitwedstrijden te kunnen 
bezoeken, werd er een beroep gedaan op ons 
lid Arie Pieter Brokking. Hij reed ons er voor 
tachtig gulden met een vrachtwagen heen.  
Wij zaten dan onder het zeildoek verstopt en 
moesten heel stil zijn, omdat personen- 
vervoer op die manier ook toen al verboden 
was. Verscherpte politiecontrole was er al 
snel de oorzaak van, dat deze wijze van 
vervoer onmogelijk werd. Goede raad was 
duur. Op voorstel van ons lid T.de Waard 
besloot men prijsopgave te vragen bij Janse  
 

 
in Groot-Ammers en bij De Bruin in 
Nieuwpoort. Deze laatste wilde voor 16 
gulden met twee luxe wagens rijden, mits we 
zelf voor een chauffeur zorgden. Arie Pieter 
Brokking nam deze taak op zich. 
 
De teruggang. 
Langzaam maar zeker ging het leden aantal 
achteruit. In 1955 bedankten er zeven leden, 
zodat er toen nog 11 leden en één junior lid 
over bleven. De zeven overgebleven leden in 
1957 zagen geen kans meer om de contributie 
voor de Kon. Ned. Dambond te betalen en er 
werd hiervoor bedankt. In datzelfde jaar 
moesten wij veranderen van verenigings-
gebouw. Het oude schoolgebouw naast de 
kerk was vrijgekomen en werd omgebouwd 
tot nieuw verenigingsgebouw. Hier kon volop 
gestookt worden; dat betekende voor ons dat 
we niet langer in de kou behoefden te zitten. 
In het veerhuis kon immers niet gestookt 
worden. Zo werd door ons van 1 november tot 
1 april voor ƒ 2,50 per avond een nieuw 
onderkomen gehuurd.  
De maand april kostte ons ƒ 1,50 per avond,                                                     
want dan behoefde er niet gestookt te worden. 
Ook het meubilair betekende een hele 
verbetering. We zaten niet langer aan hoge,  
lange tafels, maar achter een tafel met een 
stoel.   
 
Het voorlopige einde. 
Toch bleek het voor de zeven overgebleven 
leden geen haalbare kaart dit alles te 
bekostigen en er kwam een eind aan de eerste 
bestaansperiode van Kijk Uit. Het materieel, 
de notulen en financiën bleven goed bewaard. 
 
Nieuw leven. 
In 1963 kwam de damclub tot nieuw leven. 
Secretaris Jan van der Hek schrijft hierover in 
zijn jaarverslag het volgende: 
            “Het was in de zomer dat Bas den 
Hartog bij mij kwam informeren of het niet  
mogelijk was de sluimerende damvereniging 
weer nieuw leven in te blazen. Op zichzelf was 
dit niets bijzonders, want er waren al eens 
eerder leden (…), maar ik was niet zo 
scheutig om gelijk te  reageren. Omdat hij 
geregeld terugkwam op zijn voorstel en iedere 
keer 
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weer andere argumenten gebruikte, besloot ik 
hem te helpen. Oude leden werden opgezocht 
en velen voelden wel wat voor een herstart.” 
 
Op 12 december 1963 vond de 
heroprichtingsvergadering plaats.  
De 16 aanwezige personen gaven zich als lid 
op. De dinsdagavond werd vastgesteld als 
damavond voor de onderlinge wedstrijden.  
De contributie bedroeg ƒ 0,35. Tot de eerst- 
komende ledenvergadering bleef het oude 
bestuur in functie.  
Tegen Hoornaar werden met succes een paar 
vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Zo 
konden we er aan gaan denken om ons in het 
najaar van 1964 weer in te schrijven bij de 
Nederlandse Dambond.  
 
Promotie. 
In de daarop volgende jaren werd door zo’n 
20 leden op redelijk niveau gespeeld. Om 
nieuwe leden te winnen, gaven Rinus Deelen 
en Bas den Hartog les aan een twintigtal 
scholieren. Helaas leverde dit initiatief geen 
nieuwe leden op.  
In 1973 overlijdt de voorzitter  
Jan Hakemulder, hij wordt opgevolgd door 
Wim van Beuzekom.  
De prestaties, zowel in de competitie als in de 
bekerwedstrijden, waren wisselend.  
Maar wanneer we in 1974 de beslissings-
wedstrijd winnen, promoveren we naar de 
eerste klasse.   

  

Wereld kampioen dammen Ton Sijbrands 
speelt simultaan tegen 34 clubdammers uit de 

Alblasserwaard in de kantine van de 
Koyofabriek 

 
Als in 1977 Wim van Beuzekom aftreedt, 
wordt Jan van der Hek voorzitter en Bas den 
Hartog secretaris.  
 
Ton Sijbrands. 
Het 40-jarig jubileum wordt een hoogtepunt. 
Ons lid gemeentesecretaris Walraven heeft 
een simultaanwedstrijd tegen oud-
wereldkampioen Ton Sijbrands voor elkaar 
gekregen.  
Op 11 maart vindt deze wedstrijd plaats in de 
kantine van de Koyo. Burgemeester de Groot 
verricht de openingszet op het bord van 
Walraven. Dan neemt Ton Sijbrands het op 
tegen 34 hiervoor uitgenodigde spelers. Hij 
weet dertig overwinningen te behalen en vier 
partijen eindigen in remise.  
 
Op de jaarvergadering van 29 mei 1978 
worden zes leden van het eerste uur onder-
scheiden met het eremetaal van verdienste. 
Helaas liep in de daarop volgende jaren het 
aantal leden geleidelijk terug.  
Een poging van Rinus Deelen en Teunis den 
Hartog met schooldammen op de Ireneschool, 
leverde geen nieuwe jeugdleden op.  
 
Levend damspel. 
Tijdens de viering van ‘Nieuwpoort 700’ was 
ook de damvereniging present. Op 11 juni, de 
verenigingsdag, stonden wij overdag met een 
heel grote sjoelbak en ’s avonds in de tent 
werd een levend damspel gespeeld. Veertig 
helemaal in het wit en zwart uitgedoste 
personen fungeerden als stenen en stonden op 
door ons uit bordplaten samengesteld 
dambord van 8 bij 8 meter. De heren De 
Lange en Walraven speelden tegen elkaar en  
Teunis den Hartog hield de stand bij op het 
demonstratiebord.  
 
Door het vertrek van de heer Walraven naar 
Ruurlo en het wegens gezondheidsredenen  
opzeggen van Teunis den Hartog, was het 
ledenaantal in 1984 teruggelopen tot tien. 
Wel moesten wij het jaar daarop ons plekje in 
het verenigingsgebouw inruilen voor een 
nieuw onderkomen in Het Arsenaal. We 
verhuisden daar naar zaal vier, het kleinste 
zaaltje. Het was wel even wennen! 
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50-jarig bestaan. 
Het 50-jarig bestaan van de vereniging kreeg 
extra glans doordat we kampioen werden in 
de tweede klasse en daardoor promoveerden 
naar de eerste klasse van de afdeling Zuid-
Holland Zuid.  
De viering van het jubileum werd 
opgeluisterd met een simultaanwedstrijd. 
Hiervoor was oud-lid Walraven uitgenodigd, 
die het opnam tegen 11 schakers en 20 
dammers. Van de damwedstrijden won hij er 
16 en speelde hij er 4 remise. Deze activiteit 
leverde ons drie nieuwe leden op.  
Om echter over te gaan tot een dam - en 
schaakvereniging leverde te veel problemen 
op. Er ontstond dan een verbrokkelde 
vereniging met andere avonden en uitbreiding 
van materiaal. Hieraan waren te veel kosten 
verbonden.  
In de negentiger jaren waren er diverse 
activiteiten waar wij aanwezig waren. Zo 
deed ons lid Bas den Hartog mee aan de 
verkiezing tot sportman of -vrouw. Hij kreeg 
als vierde geplaatste een vaantje.  
Op de braderie stonden wij met de grote 
sjoelbak. Iedere deelnemer kreeg een balpen 
met inscriptie en als hoofdprijs was er een 
waardebon van ƒ 50,- . Op de verenigingsdag 
in het kader van ‘Nieuwpoort 700+’ waren we 
paraat met dezelfde sjoelbak.  
 

 
Het laatste lustrum. 
Ter ere van ons vijfenvijftig jarig bestaan in 
1993, organiseerden wij een wedstrijd van  
vijftigplussers tegen vijftigers. Aan deze 
wedstrijd deden vijftig personen mee. De  
vijftigplussers bleken door hun jarenlange 
ervaring de sterkste te zijn.  
Daar ons ledenaantal te klein was om in 
aanmerking te komen voor gemeentesubsidie 
en het opbrengen van de zaalhuur van het 
Arsenaal een steeds grotere belasting 
betekende, werd er uitgezien naar een nieuw 
onderkomen.  
 
Het definitieve einde. 
Toen op de jaarvergadering van 1 september 
1997 bleek dat er een lid overleden was en 
twee leden te kennen gaven niet meer 
regelmatig te kunnen spelen, besloot men met 
algemene stemmen om de damvereniging Kijk 
Uit op te heffen. Zo kwam er na 59 jaar een 
eind aan deze vereniging. 
 
      Oud-secretaris Bas den Hartog  
 
Naschrift: 
De Historische Vereniging prijst zich gelukkig met 
de ontvangen bescheiden van de ontbonden 
vereniging Kijk Uit en zal deze attributen een 
plaatsje geven in haar museum. 
[Zie ook “een kleurrijke  dammer” (pag. 10).] 

—————·————— 

 
Foto: archiefdozen gaan de verhuiswagen in 

 

VERHUIZING ARCHIEF 
 
Per 15 december 2005 is de inhoud van het 
Liesveldse gemeentearchief verhuisd naar 
Dordrecht. Voor het raadplegen van 
archiefstukken zal men derhalve (helaas) 
naar de leeszaal in Dordrecht moeten gaan.  
Adres: Stek 13. 
Bedenk wel, dat het depot van het archief 
zich elders bevindt! Het is daarom raadzaam 
om vooraf aan te geven welke stukken u wilt 
inzien: slechts een paar maal per dag 
worden aangevraagde stukken opgehaald. 
Uitzondering:  Burgerlijke Stand en 
Bevolkingsregisters zijn altijd in de leeszaal 
en hoeven dus niet aangevraagd te worden. 
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Rokus Gelderblom: een kleurrijke dammer. 
 
Toen Bas den Hartog nog op de Binnenhaven 
woonde, kwam Rokus hem iedere week 
ophalen. 
 
Hij kreeg dan eerst een bak koffie van mijn 
moeder en bietste vervolgens een sigaret met 
de woorden: “sigarettie hé”. Hij moest dan 
wel even als dank hiervoor een deuntje op 
zijn mondharmonica spelen. Hij speelde dan 
altijd dezelfde liedjes. Of  Het Wilhelmus, of 
Knaapje zag een roosje staan. Voor we weg 
gingen liep hij vaak nog even naar de kooi 
met parkieten en zei dan: “karrepietten hé”. 
Was hij aan het dammen, dan had hij daar 
ook hele karakteristieke uitspraken bij. Als hij 
een goede zet dacht te doen, dan zweefde zijn 
hand met twee gestrekte vingers heen en weer 
over het bord en hij zei dan: “zal ik het 
wagen?” Was hij helemaal zeker van zijn 
zaak dan zei hij: “Kijk hé”.  
Remise noemde hij altijd “rezimee”.  
Alvorens hij naar huis ging, zei hij altijd hoe 
hij gespeeld had die avond, dus bijv. “één 
gewonnen, één verloren” en dan ging hij weg. 

 

Foto geschonken door: W.van Beuzekom  
 
Hij had een hekel aan betalen en had dan ook 
nooit geld genoeg bij zich. Zo betaalde hij de 
ene week de contributie, maar niet de koffie 
en de andere week net andersom. Hij had 
altijd het geld afgepast bij zich in zijn jaszak. 
     Bas den Hartog. 

——·—— 
 

Kinderen bij hun vader in de klas. 
 
Onderstaand verhaal kregen wij van 
Henne Dekkers, het kwam te laat om nog 
opgenomen te worden in de jubileum-
uitgave, vandaar een plaatsje in deze  
By Clockgeluy. Ik had gevraagd om een 
bijdrage van kinderen die bij hun vader in 
de klas hebben gezeten. Hij schrijft daar 
het volgende over:  
Mijn broer Ad en een zuster  van me hebben 
nogal wat problemen gehad met het feit dat ze 
bij mijn vader, meester Dekkers, in de klas 
zaten of op zijn school. Ik heb er totaal geen 
last van gehad, het kan te maken hebben met 
het feit dat ik een middelmatige leerling was 
(geen reden dus voor bijles thuis) en 
bovendien een lief jongetje (in principe). 
Ik kan nog wel iets “grappigs” vertellen waar 
ik me nu eigenlijk voor schaam. 
Mijn vader had als bovenmeester de klassen  
vijf en hoger met de opgeschoten jongens. 

 
Toen ik in de zesde klas zat, was mijn vader 
langdurig ziek en had als vervanger meester 
Vermaat.  
De jongens van de hoogste klassen gebruikten 
op een gegeven moment zoveel leermiddelen, 
zoals potloden, dat ze van meester Vermaat 
geen nieuwe meer kregen. (ze maakten ze 
kwijt of braken ze uit baldadigheid gewoon 
doormidden).  
De jongens kwamen zich daarover beklagen 
bij de zoon van de bovenmeester. 
Ik, daardoor zeker vereerd en mijn plaats niet 
kennende, ging me daar toen mee bemoeien 
en heb zelfs gezegd dat hij daar niet over ging.  
Meester Vermaat viel niet uit zijn rol en trok 
een stoïcijns gezicht of grimas achter zijn bril. 
Het voorval moet ook geplaatst worden in de 
situatie van het uitproberen van een nieuwe 
meester door de klas of hij orde kan houden. 
 

pag.10                      8e jaargang nr.1; januari 2006  



 
By Clockgeluy 

 
Ik weet niet meer of ik toen ook nog zo 
brutaal was dat ik de jongens alsnog potloden 
heb gegeven uit de voorraadkast onder het 
bord voor de klas. Ik weet het echt niet meer. 
Ik heb een fijne lagere schooltijd gehad, 
daarna ben ik naar de Technische School / 
Ambachtsschool gegaan in Gorinchem omdat 
ik niet naar de MULO wilde in Schoonhoven 
zoals mijn drie oudste zusters, ik wilde 
praktische dingen doen. 
We fietsten in groepsverband de 16 kilometer  
naar Gorinchem en verzamelden ons op de 
Dam s’morgens om zeven uur. Op sommige 
winterdagen kwam het wel eens voor, dat de 
stoep van de Binnenhaven naar de Dam zo 
glad was, dat we er niet tegenop konden 
komen. We gingen dan naar huis, mijn broer 
Ad en ik, en riepen thuis naar boven: “We 
kunnen niet naar school, het is zo glad; we 
kunnen niet tegen de Dam op”. Mijn moeder 
riep terug: “Je hoeft de Dam  

 
niet op, je moet de andere kant op”. Daar had 
ze wel gelijk in, dus gingen we alsnog naar 
school in Gorinchem. Daar kwamen we te laat 
aan en we moesten ons melden bij de 
directeur de heer Schermers. Deze was altijd 
zeer wantrouwend en boos als je te laat kwam 
in plaats van dat hij blij was dat je nog 
gekomen was van 16 kilometer ver glibberen. 
Uiteindelijk ben ik toch gaan studeren: na de 
Ambachtsschool, de schakelklas van de UTS 
in Rotterdam, de schakelklas van de MTS 
(later HTS) in Dordrecht, de HTS zelf en daar 
geëindigd als elektrotechnisch ingenieur (ing). 
   Henne Dekkers, geboren in 1939 
       Paramaribo, 20 juli 2005 
 
(*) Misschien weten de betrokkenen het nog? 
 
PS: Ik kan hier in Suriname niet nagaan in 
welk jaar meester Vermaat inviel, 1950 of 
1951. 
 

——·—— 

OPGEDOKEN 
Wie in archieven snuffelt, doet soms onverwachte, verrassende vondsten. 

De rubriek ‘Opgedoken’ presenteert dergelijke vondsten. 
 
In deze aflevering: een recept om inkt te 
maken, opgedoken door mevrouw Wil de 
Graaf uit Hendrik Ido Ambacht.  
Zij was in het archief  in Groot-Ammers op 
zoek naar gegevens over de Nieuwpoortse 
armenzorg; met name in de periode vóór het 
jaar 1600.  
Op één van de betreffende stukken, 
waarschijnlijk geschreven tussen 1580 en 
1600, trof zij onderstaand recept aan.  
Overigens: het recept kan van (veel) later 
datum zijn; op een moment dat de schrijver 
even verlegen zat om een stukje papier. 

 
coperroot alsoe veel als u believen zal ende 
latet noch sijeden dan proeft offt den inct 
swart genoch sijn sal,  
ende als ghij sien sult dattet u goet genoech 
duncken sal  
nemet van tvier ende zijpet door een doeck, 
ende houwet snachts in die lucht ende daechs 
in die sonne,  
ende versoecket dukwils want dattet minderen  
zal soe doet daer water inne roeret seer wel 
ende aldus sal uwen inct lange dueren 
 Die duecht van die galnoten is bekent 
als sij cleine getact is, stijff offt vol van 
binnen,  

 
 Om gemeijn inct te maicken 

Neempt regen water dat van die daken druijpt 
ende zult daer in sieden galnoten in stucken 
gebroken 
latet al tsamen een weinich sijeden 
daer nae neempt die galnoten vut ende doet in 
dat selve water gomme van arabien ende  
 

nijet poederachtich  
 Die duecht van dat coperroot is bekent 
alst van een gemelsche  verwe is binnen en 
buijten 
 Die duecht van de gomme van arabien 
is bekent als sij claer is ende lichtelick breeckt 
alsmense stoot 

—— 
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Vrij vertaald in hedendaags Nederlands: 
 

[Recept] om gewone inkt te maken. 
Neem regenwater dat van de daken druipt. 
Daarin moet u in stukken gebroken galnoten 
koken. 
Laat het geheel een weinig [eventjes] koken. 
Neem daarna de galnoten uit het water en 
doe in het overgebleven water 
Arabische gom en koperrood, zoveel als u 
goeddunkt. Laat het geheel koken. 
Onderzoek [dan] of de inkt zwart genoeg zal 
zijn. Als u ziet dat het naar uw genoegen is, 
neemt u de pan van het vuur en giet de 
vloeistof af door een doek. 
Laat het 's nachts onafgedekt staan[?] en zet 
het overdag in de zon. 
Onderzoek dikwijls [kijk dikwijls] of het goed 
gaat, want als de omvang slinkt, moet u er 
water bij doen en zeer goed roeren. 
Op deze manier zult  u langer plezier hebben 
van uw inkt. 
   Galnoten zijn - zoals bekend -  goed, als zij 
klein van tak/getakt [?] zijn, vast en vol van 
binnen zijn en niet poederachtig. 
   Koperrood is goed, als het van binnen en   
van buiten hemelsblauw(*) is. 
   Arabische gom is goed als hij helder is en 
gemakkelijk breekt als men hem stoot. 
 

 
(*) het woord ‘gemelsch’ in de transcriptie  
     moet vrijwel zeker ‘hemelsch’ zijn. 
 
Het doet wellicht vreemd aan, dat koperrood 
hemelsblauw moet zijn, maar het zit zo: 
koperrood is niet rood.  
Het is een stof die door chemici  
ijzer(II)sulfaat  (ferrosulfaat) wordt genoemd. 
Gebonden aan water vormt het groenachtige 
kristallen. Vaak was de stof vermengd met 
kopersulfaat, omdat de mineralen gezamenlijk 
voor komen. Het felblauwe kopersulfaat maakt 
het mengsel blauw. 
Heel lang was men de mening toegedaan, dat 
juist het kopersulfaat zorgde voor een goed 
pigment; die mening vinden we weerspiegeld 
in bovengenoemd advies. 
 
Ter zijde: het recept betreft de ijzergallusinkt 
of ijzergalinkt; een inkt die al vanaf de 
Romeinse tijd werd gebruikt en die berucht is 
door de agressieve chemische werking. De inkt 
tast het papier aan (ijzervraat). 

—— 
 

Met dank aan Wil de Graaf voor de transcriptie en 
aan dhr. A. van Bloois te Gouda voor de ‘vertaling’.  
Bronnen:    invent.nr. 204 (gem.archief Liesveld), 

 http://www.knaw.nl/ecpa/ink/ (Engelstalig.) 

——·—— 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. & W. N. van Nootjes 
Zaterdag 1 October 1887 

 
 
 

VOORZITTER en HEEMRADEN van 
den Overwaard  zullen op  
Zaterdag 10 October 1887,  

des voormiddags ten 11 ure, 
ten GEMEENELANDSHUIZE aan het 
Elshout, gemeente Nieuw-Lekkerland, 

in het openbaar verkoopen: 
Het Rietgewas 

in den Hoogenboezem van den Overwaard en 
op de Gorsen, nabij de voormalige 

Ammersche Sluis onder STREEFKERK 
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Jeugdherinneringen (deel 1) 

 
Op Binnenhaven 20 staat nu het huis van 
huisschilder A. Ooms. Rond 1900 stond 
hier het oude, enigszins vervallen huis van 
manufacturier Jan van Eijsden. Hij ging 
de boer op, zijn vrouw dreef de winkel. 
Toen zijn vrouw op jeugdige leeftijd 
kwam te overlijden, bleef hij achter met 
vijf jonge kinderen: drie meisjes en twee 
jongens. Van de hand van deze drie 
meisjes zijn de volgende verhalen 
opgetekend in een schrift en voorzien van 
een aantal fraaie tekeningen. Twee 
verhalen heb ik al gebruikt in onze  
jubileumuitgave.  
Nu nog twee bijdragen uit dit prachtige 
dagboek in de oorspronkelijke spelling.  

——— 
Winter  19 Januari 1910 
 
 Het sneeuw, ’t sneeuwt, 
 Er vallen groote vlokken  
Zo hadden we toen wel kunnen zingen. 
Winter wat een verscheidenheid van weer. 
Storm en regen wisselen elkaar af, soms ook 
beiden tegelijk, dan weer gevolgd door 
enkele dagen strenge vorst. Tot in Januari 
geen sneeuw, maar toen kregen we een 
sneeuwstorm. Het was op een 
woensdagmorgen, de blauw grijze lucht gaf 
al duidelijk te kennen, dat er sneeuw in aan-  
tocht was. Het was acht uur en er vielen al 
eenige fijne vlokjes. Vader zei: “blijven jullie 
maar een vijf minuten wachten”, maar het  
 

 
werd al erger en de vlokken al grooter. De 
“Gelderblommejaantjes”zoo als wij onze 
vriendinnetjes, die Gelderblom van achternaam 
heeten, noemden waren ons al om acht uur 
komen halen. Vader zei: “Ga maar naar huis 
want de sneeuw blijft maar aanhouden”. Een 
half uurtje later dus half negen lag de sneeuw 
al tegen de deur en de deur kon niet meer open 
of er kwam een hoop sneeuw naar binnen. 
Toen het om half elf een weinig ophield, ging 
vader naar buiten om met een schop en een 
bezem de sneeuw van ramen en deuren weg te 
halen. Wij zaten voor de ramen te kijken, nu en 
dan maakte vader een sneeuwbal en wierp die 
met zooveel kracht tegen de ramen, dat wij 
dachten dat hij breken zou. Je zag nu weer 
menschen op de straat en er kwamen ook weer 
kinderen uit de huizen te voorschijn, die met 
elkander gingen sneeuwballen. Wij vroegen 
aan vader of wij ook naar buiten mochten, 
maar vader zei: ”nee, pas na het eten”. Toen 
wij gegeten hadden, kleedden wij ons warm 
aan en gingen onze vriendinnetjes halen. Toen 
dat gebeurd was, maakten we sneeuwballen 
om elkander te sneeuw ballen. Wij waschten 
elkaar zoo, dat wij er warm van werden. Nu 
gingen wij voor ons huis met het kleine sleetje. 
Daar waren nog meer kinderen.Toen wij daar 
weer wat gespeeld hadden, gingen wij daar 
weer wat sneeuwballen, maar dat beviel ons 
niet. Toen gingen wij met Willem (de broer   
van Lena) naar de tuin waar wij een 
sneeuwpop maakten.  
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Eerst werd er een groote bal van sneeuw 
gerold voor het hoofd en nu gingen we de 
romp maken Toen dat klaar was zochten we 
kleine kooltjes, die dienden voor oogen en 
toen zetten wij hem een bezem in zijn arm. 
Zoo stond hij op zijn post. Willem had 
geloof ik ineens lust tot inwasschen, want hij 
nam een handvol sneeuw en waschte ons in 
dat wij allen uit elkaar stoven en de moestuin 
in liepen, maar Willem holde ons achterna. 
Wij klauterden zoo vlug als wij konden het 
hek over en gingen den achterweg op, die 
nog dik onder de sneeuw lag. Wij waden 
door de sneeuw en hadden de grootste lol.  

—·— 
 

Sint-Nikolaasfeest 5 dec 1910 Nieuwpoort.  
 
’t Is avond. Vol verwachting hebben wij naar 
dezen avond uitgezien. Het is al vroeg 
donker. Af en toe gaat de bel in de winkel 
Lena zit brood te snijden, terwijl vader naar 
de schuur is. Daar gaat opeens de bel. Ik 
schrik op, want het is nu de beurt voor mij 
om te gaan kijken wie er is. Angstig doe ik 
de deur open en zie in het donker een paar 
witte gedaanten, die rinkelend met een 
ijzeren ketting ronddansen. Intusschen komt 
vader aangeloopen en steekt de lamp aan. 
Ook Liesje en Jo nu ook dapper geworden, 
gaan mee den winkel in. Zelfs kleine hans  

 
kijkt door een kier van de deur, maar gaat weer 
verschrikt terug, als hij die “boemannen”ziet 
staan. Nu kunnen we zien wie we voor ons 
hebben. Wie het zijn weten we niet, maar hun 
kleeding bestaat uit een lang wit hemd en hun 
gezicht hebben ze pikzwart gemaakt. Vader 
geeft hun wat en wij moeten ze een hand 
geven, wat we erg griezelig vinden. Na het 
eten is vader altijd gewoon melk te halen, vijf 
minuten van ons vandaan.Wij mochten voor 
dezen keer mee. Met z’n vieren, vader, Liesje, 
Jo en ik gingen we op weg. Telkens meenden 
we wat te zien, want we waren toch zoo bang. 
Van de boerin kregen we elk een paar koekjes. 
Daar schoten uit een hoek van de straat opeens 
een paar jongens op ons toe. Ze waren 
heelemaal gemaskerd. Van schrik liet ik een 
koekje vallen wat ik wel erg jammer vond. ‘ga 
weg kwajongens”zei vader en de jongens 
smeerden ‘em. Toen we op “Den Dam” 
kwamen was daar een heele drukte. Sint 
Nikolaas op een witte schimmel gezeten, stond 
daar temidden van een groep menschen. We 
waren blij toen we weer goed en wel in huis 
zaten. Voordat we naar bed gingen legden wij 
allen onze hoeden, of petten op een rijtje in de 
hoop dat St Nikolaas goed “rijden”zou. En ’s 
nachts droomden we dat Sint Nikolaas ons 
achterna zat.  
 
   Lijsje van Eijsden  2-2-1916                          
 
(Wordt vervolgd) 

——·—— 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. & W. N. van Nootjes 
Zaterdag 1 October 1887 

 
De DIRECTIE van den 

Stoombootdienst op de Lek 
maakt hiermede bekend, dat de 

WINTERDIENST 
aanvangt op 

3 OCTOBER 1887, 
en geregeld is even als gepasseerd jaar. 

 Dienstbiljetten zijn 8 dagen te  
voren bij de conducteurs gratis verkrijgbaar. 
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Overpeinzing over oude dingen die voorbijgaan. 
 
Wat is er in die vijfentwintig jaar verzameld 
en tentoongesteld in de oudheidkamer? Je 
hele levenswijze en beleving ligt voor je 
uitgestald. Bewaard en vergaard heel mooi! 
Maar je gedachten gaan dan naar wat er in het 
verleden is verdwenen en weggegooid. Veel, 
onnoemelijk veel. Haast te veel om op te 
schrijven, enkele wil ik daar uit halen. Vele 
kopers en vaak bewuste kopers stroopten de 
Alblasserwaard af. En dan denk ik ook aan 
het zilver en goud, spelden, broches, 
oorringen, zilverwerk van de streekmutsen en 
hoeden. Voor enkele guldens (toen ook geld) 
werden ze opgekocht. Met name klokken, 
uurwerken en pendulestellen voor op de 
schoorsteenmantel. Vooral deze laatste gingen 
vaak in ruil voor een ander stel weg. Prachtige 
uurwerken! Door de koper werd dan gezegd: 
“vrouwtje die is niet meer te repareren, ik zal 
een mooi klokje voor je meebrengen, die je 
maar één keer per week hoeft op te winden, 
met een krachtige slag en een mooi geluid 
“Bim-Bam”. Toen ruilen, waar we nu om 
huilen.  
Dan waren er de tentwagen en de tilburry’s. 
Bij niet alle boeren, maar wel bij vele was er  
zo’n soort wagen. Veelal voor familiebezoek 
en kerkgang. Ze reden heerlijk bij iedere  
weersgesteldheid, zowel regen als wind. Ik 
heb hier menig keer in gereden, met vader en 
moeder mee op familiebezoek in Groot-
Ammers. Bij het verschijnen van de eerste 
auto’s zijn deze rijtuigen uit het straatbeeld 
verdwenen. Voor weinig geld werden ze 
opgekocht, vaak alleen gold de oud ijzerprijs.  
Als ze er enkele hadden dan werden ze bij 
hun huis neergezet. De lampen, carbid of olie, 
werden er afgehaald. Hele mooie lampen; 
vaak van koper, met mooie koppen, sommige 
versierd met smeedwerk. Daarna werden ze, 
met benzine overgoten, in brand gestoken.  
Ze stonden er als voor het vuurpeloton. Als ze 
dan verbrand waren, werd het ijzer er 
uitgehaald: de assen en velgen van de wielen, 
al met al een waarde van enkele dubbeltjes. 
Dat was het einde van deze voertuigen en een 
stuk historie behoorde tot het verleden.    
 

 
Bij het bezoek aan de tentoonstelling van oud 
boerengerij in de Koperen Knop, gingen m’n 
gedachten terug naar de dertiger jaren toen 
wij op het bedrijf ook nog in het bezit waren 
van zo’n wagen. 
 

 
De “schamele”  achterzijde van de wagen was 
versierd met een uitgesneden leeuw; keurig 
geschilderd: rood, geel en zwart met er onder 
het jaartal 1926 en de letters J-B. ( Jacob 
Blom). Zo zag onze hooiwagen eruit.  
Hoog opgeladen met hooi, met behulp van de 
polderboom en het hek voorop met de strak 
aangetrokken lijn, die achter aan de wagen 
was vastgebonden.  
 
Na de oorlog zijn ze in snel tempo verdwe-
nen. Bij een wagenmaker in Ameide kon je ze 
omruilen voor luchtbandenwagens.  
Als ze erg mooi en oud (van 1900) waren, dan 
kon je ze inruilen voor een bandenwagen ter 
waarde van ƒ 1000. Als ze te jong waren, dan 
moest je zo’n ƒ 400 tot ƒ 500 bijbetalen.  
Zo verdwenen ook deze wagens uit ons 
straatbeeld. Toegegeven: de bandenwagens 
reden wel wat behaaglijker, maar een stuk 
historie verdween.   

A.T. Blom 

  

S. & W. N. van Nootjes 
Zaterdag 1 October 1887 

 
*- In den tuin van den heer J. d. V. te Groot-
Ammers is een aardappel gedolven van het 
gewicht van 6 Ned. oncen. 
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Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Streefkerk 
deel 2:   1972 tot 1989 

 
De jaren ’70 zijn vol van nieuwe dingen en 
ook de afdeling zal hoe dan ook mee 
moeten gaan met de moderne tijd.  
Het is nu een tijd waarin we wat vrijer over 
allerlei zaken kunnen spreken. Bovendien 
krijgt ons kleine landje in de loop der jaren 
een heel wat andere plaats in de wereld. Ook 
de Streefkerkers gaan mee met de tijd, zij het 
niet bij alle leden van harte.  
 
Drugs en portretten 
Op de eerste bijeenkomst in 1973 in de na de 
brand van 1970 vernieuwde zaal van “Het 
Wapen van Streefkerk”, verwelkomt de 
presidente, mevr. Völker, de heer Schreurs uit 
Rotterdam. Door zijn dagelijkse werk wordt 
de spreker geconfronteerd met alle narigheden 
van druggebruik. Hij legt eerst uit wat men 
bedoelt met de termen soft- en harddrugs en 
hoeveel mensen in ons land al verslaafd zijn. 
Volgens hem loopt Nederland hierin voorop 
en is onze rechtspraak hier schuldig aan. Die 
zou veel te tolerant zijn ten opzichte van de 
dealers in dit verderfelijke spul.  
 
De heer Otto Dicke uit Dordrecht krijgt in 
april het woord over de kunst van het  
portrettekenen. Op prachtige wijze tovert hij 
met enkele lijnen verschillende types op 
papier. Ook in opvoedkundig opzicht krijgen 
de aanwezigen vele nuttige adviezen.  
Op de slotavond van het seizoen is er een 
modeshow, door eigen leden gebracht. Verder  
voert het bestuur een spel op, dat betrekking 
heeft op de bond en speciaal op de eigen 
afdeling.  
Ook dit is eigen werk, namelijk van de hand 
van mevr. Janny Sonneveld.  
 
Muiderslot 
Het uitgaansdagje in mei gaat naar het 
Muiderslot en naar de Flevopolder waar een 
groep van 48 dames een oud-lid bezoekt. Ook 
het voormalige eiland Urk, velen kenden dat 
nog van vroeger toen het een eiland was, 
wordt met een bezoek vereerd. 
In Elburg staat tenslotte het diner voor ons 
klaar en dat besluit deze heerlijke dag. 
 

Om half elf ’s avonds komen we aan in 
Streefkerk.  
 

 
 
In september, op de eerste avond van het 
nieuwe seizoen, is mevr. Kints te gast. Zij 
vertelt over de indianen van Noord- 
Amerika en vertoont daarbij een mooie serie 
dia’s . In de pauze kunnen de dames de 
typische voorwerpen en sieraden van deze 
indianen bekijken. Na de pauze wordt er een 
film vertoond over de verschillende gebruiken 
die bij de bewoners van de reservaten in 
zwang zijn.  
De boog kan niet altijd gespannen zijn en 
daarom is er in oktober een kleinkunsttrio uit 
Amsterdam op bezoek met solozang en 
pianospel.  
 
Bier en (alweer) drugs 
Zo’n 44 dames gaan op excursie naar een 
bierbrouwerij in Breda. Er wordt gekeken 
naar een film over het drankje dat manlief zo 
graag drinkt. In de brouwerij worden ook 
frisdrank en advocaat gemaakt. Tijdens de 
rondleiding is het bier, bier en nog eens bier. 
“Van de geur alleen al zou je teut worden!”, 
schrijft de secretaresse.  
Op de grote ledenvergadering in november 
wordt er een contributieverhoging voorgesteld 
en aangenomen; de verhoging is ƒ 2,- per jaar.  
Mevr. v.d. Vlies houdt een inleiding over het 
onderwerp ‘Consumenten van Nu’. 
Verschillende groepjes geven hun mening 
over bijvoorbeeld t.v. reclame, etc. De meeste 
antwoorden zijn gelijkluidend. (Uit een groot 
landelijk onderzoek in 2004 blijkt er ook een 
grote afkeer te bestaan voor t.v. reclame). 
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Voor de tweede keer in korte tijd bezoekt in 
1974 de heer Schreurs de afdeling. Dit keer 
gaat hij dieper in op het drugsprobleem. Het 
gebruik van softdrugs komt in alle lagen van 
de bevolking voor en wordt vaak veroorzaakt 
door een nare jeugd of nare ervaringen.  
 
1974: geen tijd voor bingo 
Op de jaarvergadering van februari 1974 zijn 
71 dames aanwezig, hetgeen het bestuur ‘druk 
bezocht’ vindt. Er worden twee nieuwe 
bestuursleden gekozen waaronder  
mevr. de Vries als  nieuwe presidente.  
In het voorjaar van 1974 staat in Nederland de 
abortuskwestie volop in de belangstelling.  
Dit voor velen nog heikele onderwerp wordt 
door de plaatselijke huisarts, dokter Roose, 
ingeleid. Spreker is geen voorstander van 
abortus, maar zou wel tot de ingreep 
adviseren als het medisch noodzakelijk is.  
In april 1974 wordt majoor Bosschard 
verwelkomd. Zij geeft een lezing over het 
ontstaan van het Leger des Heils en zijn 
oprichter William Booth. De stichting van het 
Leger is in 1878 en in 1887 komt het in ons 
land. De majoor (haar rang is eigenlijk 
luitenant-kolonel) schetst haar eigen werk na 
haar aansluiting op achttienjarige leeftijd. Op 
haar twintigste wordt ze heilssoldate en in 
1948 krijgt ze de opdracht in de oude 
binnenstad van Amsterdam aan het werk te 
gaan. Aan het eind van zo’n avond is er altijd 
een collecte voor het Leger.  
 
Omdat er in oktober, na de uitgebreide 
lezingen van mej. van Hameren over kruiden 
en van de heer Rijkholt over verschillende 
wijnsoorten geen tijd meer is voor bingo, 
worden de prijzen verloot.  
 
Alblasserwaard 
In dezelfde maand komen de heren Blom en 
Verhagen vertellen over de geschiedenis van 
onze eigen Alblasserwaard. Met behulp van 
dia’s laten ze zien hoe de eerste bewoners in 
dit gebied hun nederzettingen hadden aan de 
oevers van de rivieren en kreekjes. Eén van de 
laatste bijeenkomsten van 1974 staat in het 
teken van de geschiedenis van het  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bekende auteur P. Verhagen, de man 
die met zo veel liefde schrijft over 

(mensen in) de Alblasserwaard 
 
notariaat. De avond wordt verzorgd door de 
notaris van Streefkerk de heer Van Driel.   
De gegoede Romeinen hadden al een 
notarius, iemand die aantekeningen maakte 
voor zijn baas. (De notarius was een slaaf, die 
kon lezen en schrijven.) Tegenwoordig wordt 
de notaris benoemd door de kroon en hij 
houdt zich bezig met officiële en juridische 
stukken.  
 
1975 
Een literaire avond in februari 1975 brengt de 
weinige aanwezigen in aanraking met  
mevr. Verkerke, die voordraagt uit het boek 
‘Kain’  van Rogier van Aerde.  
Ook zijn er verschillende stukjes van Annie 
M.G. Smidt en Simon Carmiggelt. 
 
Een boeiende lezing is er in maart als de heer 
Koenen vertelt over het werk van Organon 
n.v. te Oss. Via de vleeswarenfabrieken van 
Zwanenburg kwamen dierlijke organen 
beschikbaar om geneesmiddelen van te 
maken. Eén van de eerste producten was  
insuline uit de alvleesklier. Insuline is voor 
suikerpatiënten een onmisbaar middel. 
Organon fabriceert ook ‘de pil’  voor 
vrouwen.  
 
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst in mei 
met de besturen uit Groot-Ammers en 
Streefkerk voeren eigen leden het toneelstuk 
‘Asjemenou’ op. Dit valt reuze in de smaak.  
De bekende voordrachtskunstenares Nel Kars 
treedt in september op.  
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Hoewel deze aflevering over de jaren vanaf 1972 gaat,  
een foto van de plattelandsvrouwen in 1965. 

(Foto ter beschikking gesteld door fam. C. de Kovel) 
 
Eerst speelt zij fragmenten uit Shakespeare en 
Ibsen, later modern toneel van o.a. Oscar 
Wilde. De kostuums die zij bij al de 
voordrachten draagt, heeft de actrice zelf 
gemaakt.  
In november geeft één van de eigen leden, 
mevr. Van de Reepe-Holm, een avond over 
Zuid-Afrika. Zij vertelt ons over haar vakantie 
in dit prachtige land.    
 
1976     
De jaarvergadering in februari 1976 staat in 
het teken van de contributieverhoging van  
ƒ 1,- door het hoofdbestuur. Van de 74 
aanwezige dames zijn er maar weinig voor dit 
idee te vinden. Er wordt op gewezen dat het 
steeds afwijzen van die trendmatige verho-
ging veel later nog grotere moeilijkheden zal 
opleveren.  
In maart wordt het woord gegeven aan Han en 
Wina Born; deze specialisten in culinaire 
zaken geven een les over de geschiedenis van 
de wijn.  
Ter gelegenheid van de niercollecte in 
oktober, houdt de vereniging een avond,  
verzorgd door de Nierstichting. De heer 
Donkelaar houdt een lezing over deze 7 jaar  

 
oude stichting en vertelt  hoe de uitvinding 
van de kunstnier gedaan is door de 
Nederlander professor Kolf uit Kampen  
Gemiddeld zijn er dat jaar zo’n 60 dames op 
de avonden aanwezig. 
 
1977 t/m 1979   
In januari 1977 komen er politiemensen uit 
Rotterdam vertellen over de taken van de 
politie. Tijdens de viering van het 30-jarig 
bestaan is er een optreden van de bekende 
zangeres Cecile Moerdijk.  
Het bestuur is, tenminste in 1978, tevreden 
over de opkomsten op de avonden en ook de 
zieken en senioren worden niet vergeten. De 
geschiedenis van de afdeling geeft ieder die 
deze geschriften later zal lezen, een duidelijk 
beeld van de huishoudelijke ontwikkelingen 
in die tijd. Zo was er voorlichting over het 
gebruik van nieuwe soorten groenten en fruit 
als: broccoli, courgette, avocado’s en kiwi’s. 
Het begrip ‘hydrocultuur’ krijgt de aandacht. 
Hierbij kan men, door het gebruik van korrels 
die het water opzuigen en vasthouden, planten 
heel lang in leven houden. Deze praktische 
zaken stonden bij ‘de vrouwen van toen’ 
volop in de belangstelling. 
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‘Streefkerk 700’ in 1980: het onderwijzend personeel van de openbare basisschool,  
poseert in de historische kleding, ontworpen door de dames van de plattelandsvrouwen, 

afdeling Streefkerk (de zonnebril is niet historisch). 
 
Voor het eerst in 1979 treedt de familie 
Brugman uit Blaricum op met een 
marionettentheater. Opgevoerd wordt de 
operette ‘Im weissen Rössl’. Een prachtig 
begin van het nieuwe seizoen.  
Wat de inwendige mens betreft, houdt het 
echtpaar Verhoeven uit Zeist een lezing met 
de titel: ‘Van ei tot slachtkip’.  
De heer Roos komt vertellen over het werk 
van de A.N.W.B. Opgericht als  wielrijders-
bond, maar nu speciaal gericht op de 
automobilist.  
 
‘Streefkerk 700’ en andere feesten 
Waar de leden zich vooral mee bezighouden 
is vooruit te kijken naar de viering van het 
700-jarig bestaan van Streefkerk in 1980.  
Dit feit moet groots herdacht worden met o.a. 
het dragen van historische kleding.  
De plattelandvrouwen krijgen de opdracht om 
voorbeelden van middeleeuwse kleding te 
maken. Dankzij hun inzet en een daverende 
modeshow, wordt het dragen van historische 
kleding tijdens het feest een groot succes.  
 

 
Het afsluiten van het verenigingsjaar 1981 
gebeurt met een gourmetavond. Een geweldig 
festijn, waarbij het hele dorpshuis omgetoverd 
is in een groot gezellig restaurant zoals in de 
regionale krant later te lezen stond.  
De 75 aanwezige dames creëren steeds 
nieuwe vlees- en eigerechten.  
 
Een heel boeiende lezing wordt in oktober 
gegeven door mevr. Janse uit ’s Gravendeel. 
Zij illustreert haar verhaal met dia’s van 
schilderijen van Jan Steen waarop diverse  
glazen zijn te bewonderen. Ook in de graven 
van de Egyptische farao’s werd al glas 
gevonden. Een prachtige collectie glaswerk is 
volgens haar te bewonderen in museum 
Boymans-van Beuningen.  
 
Op huishoudelijk gebied is er in 1981 nog een 
drukbezochte excursie naar Oosterhout. Daar 
wordt de fabriek van de firma Bauknecht 
bekeken en maakt men kennis met de 
nieuwste diepvriessystemen, wasmachines en 
diverse keukenhulpen.  
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1982, 1983: van brooddeeg tot molens  
Begin 1982 wordt er een ‘koffieochtend’ 
georganiseerd. Op de bijeenkomst maken de 
dames kennis met een nieuwe hobby n.l. hoe 
je van brooddeeg de mooiste figuren kunt 
maken. Een hobby die geweldig aansloeg en 
vele beoefenaars kreeg. 
De kerstbijeenkomst met de senioren vindt 
plaats op twee locaties. Op het Dreefplein 
wordt een broodmaaltijd gehouden. Tijdens 
de maaltijd leest de presidente, mevrouw  
van den Berg, een gedicht voor van de 
bekende dichteres Nel Benschop.  
Na het kerstevangelie gaat een ieder naar de 
Vijf Lelies waar OKK en Lovende Stemmen 
het overige gedeelte van de viering verzorgen. 
  
Op de jaarvergadering van 1983 is de heer 
van der Ent te gast, hij geeft een dialezing 
over de beroemde molens van Kinderdijk. 
De heer Mostard spreekt over Den Haag als 
Oranjeresidentie. De geschiedenis begint als 
het ware na 1584 (de moord op Willem van 
Oranje) en komt via de koningen Willem I, II 
en III, Wilhelmina en Juliana tot Beatrix.  
De nieuwe presidente mevr. M.Sprong-
Streefland besluit deze historische avond.  
In maart is het echtpaar Ravenswaay uit 
Hoog-Blokland te gast in Streefkerk. Man en 
vrouw zijn beeldend kunstenaars. Zij maakt 
beelden van steen en brons; Marcus, haar 
man, is in de Alblasserwaard een zeer 
bekende beeldhouwer. In talloze dorpskernen 
prijkt een door hem gemaakt beeld. In 
Streefkerk vertelt hij, met dia’s als illustratie, 
over zijn werk.  
Met Sinterklaas komt een ouderwetse huisvlijt 
weer eens in het licht te staan: het versieren of 
vergulden van speculaaspoppen.  
 
1984: banken, kerken en een wijnhuis 
Op de vergadering van januari 1984 kan de 
presidente met trots meedelen dat het aantal 
leden 106 bedraagt. Dit blijft ook het aantal 
leden in de volgende jaren. De directeur van 
de Rabobank, de heer A.de Boer, houdt een 
lezing over bankzaken en toont bovendien een 
aantal vakantiedia’s. De heer Eier uit  
Zaandijk vertelt in februari over kerken in ons 
land. Hij is medewerker aan het NCRV- 
 

 
programma ‘Kerkepad’. Op zijn programma 
staat ook onze eigen Streefkerkse kerk.  
 

N.H. kerk en pastorie van Streefkerk 
(ansichtkaart, uitgegeven door  

A.C. Diepenhorst, Kerkstraat 14) 
 
In september neemt mevr. Eefferich uit Delft 
ons mee opreis naar Rusland. Zij laat het 
verleden herleven van kleine boeren en 
landarbeiders uit Overijssel die zaden en zelf 
gesponnen linnen aan de man proberen te 
brengen in het Rusland van de 18e  
eeuw. Het reizen in dat immens grote land 
gebeurde meestal per huifkar.  
Later in dit jaar gaan de dames op mode-
excursie naar de firma Speksnijder in 
Bergambacht en stappen ze op de bus naar 
wijnhuis Maison de Vin in Tilburg. Daar 
gebruiken ze in een ‘Frans’ straatje de lunch.  
Om eens wat meer te weten van de medische 
zorg, heeft men de heer L.H.Fax uit 
Hardinxveld-Giessendam uitgenodigd. Hij 
spreekt over fysiotherapie en de toepassing 
van acupunctuur. Dit laatste komt meer en 
meer in de belangstelling te staan bij de 
gewone man en vrouw.  
 
1985, 1986: zeevissen 
Een vroegere wijkverpleegster van Streefkerk, 
mevr. Boeke de Groot, is te gast op de avond 
in januari 1985. Zij vertelt de aanwezigen 
over het verschil van vroeger en nu in het 
verpleegsterswerk. Ze doorspekt haar relaas 
met humoristische belevenissen, die zeer op 
prijs worden gesteld.  
Toneelvereniging ‘Kom ma’ uit Eindhoven 
speelt het stuk ‘De geleende jas’. Verder is er 
op die avond  een tentoonstelling van door de 
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eigen leden gemaakte wandkleden.  
In september wordt een bezoek gebracht aan 
de zuivelkeuken in Leidschendam en van  
dezelfde maand dateert ook het bezoek aan 
het Mesdagmuseum, gevolgd door een wan-
deling over de boulevard in Scheveningen.  
Het lid Mieke Harmsen houdt een lezing met 
dia’s over een grote autotocht van Parijs naar 
Moskou. Samen met haar man en nog 130 
autoliefhebbers had zij die gemaakt. Zij wist 
daar uiterst boeiend over te vertellen.  
 
Over 1986 memoreren we het volgende: in 
januari gaan de dames met de heren Kramer 
en de Groot mee op visvangst. D.w.z.: op de 
film varen ze mee met de vangst op tong en 
schol en zien ze hoe in de kotter de 
verwerking, sortering en het inpakken 
gebeuren. Een interessante avond zonder 
zeeziekte.  
Later in het seizoen gaat de reisbus naar 
Woudenberg. In hotel Schimmel 
aldaargenieten de reizigsters van een zanger, 
die muziek ten gehore brengt van o.a. Robert 
Stolz. Ook is er een muziekquiz. Er wordt een 
wandeling gemaakt over het landgoed. Na de 
koude lunch (‘een voortreffelijke koude hap’, 
schreef iemand erover …) gaat men naar 
Utrecht, naar de Rijksmunt. Ter gelegenheid 
van en ter herinnering aan het bezoek, mogen 
de dames een munt slaan. Het theehuis 
Rijnauwen besluit deze mooie dag.  
 
1987: 40-jarig jubileum 
Op de jaarvergadering, januari 1987, wordt er 
na de pauze geen volksdansen gegeven. Door 
het slechte weer kan de leidster niet aanwezig 
zijn. Wel wordt er een show gegeven van de 
nieuwe uitmonstering van de dames van de 
volksdansgroep. De rest van de avond wordt 
besteed aan het altijd populaire bingo. 
In februari is er een kinderrechter mevr. 
Vriesendorp uit Dordrecht te gast. Zij spreekt 
over jeugdcriminaliteit, adoptie en bezoek-
regelingen bij echtscheiding. Er worden veel 
vragen gesteld en goed beantwoord, zodat de 
aanwezigen een betere kijk krijgen op de 
moeilijkheden en narigheden van de jeugd.  
 

 
De volksdansgroep danst Israëlische, Franse  
en Turkse dansen. Het leven en werken van 
de Schotten wordt uit de doeken gedaan door 
de heer Broekhuizen uit Epe. De lezing wordt 
ondersteund door dia’s en vooral de 
geschiedenis van de oorspronkelijke 
bewoners, de Kelten, is voor de mensen 
onbekend, maar wel boeiend. Spreker zelf is 
gekleed in de traditionele dracht van de 
Schotten, de ‘kilt’. 
 
De dames van de afdeling gaan naar de 
prachtige stad Brugge, in Vlaanderen. De bus, 
met gids, voert hen langs de schoonste 
plekken van deze eeuwenoude stad. De 
koffietafel is die dag in Sluis, in Zeeuws-
Vlaanderen. Via het veer Vlissingen-Breskens 
komen ze thuis.  
In dit zelfde jaar vindt ook de viering van het 
40-jarig jubileum plaats. Er is een receptie, 
waarbij burgemeester De Groot aanwezig is 
en er worden leden die al vele jaren lid zijn 
gehuldigd.  
 
Eind jaren tachtig 
Op de jaarvergadering in januari 1988 zijn 66 
leden aanwezig., hetgeen op een ledenbestand 
van 110 meer is dan een gemiddelde 
Streefkerkse sportclub of vereniging. Grote 
besprekingen zijn er doorgaans niet op zulke 
vergaderingen; wel wordt er veel aandacht 
besteed aan leden die al vele jaren lid zijn. Op 
dergelijke vergaderingen is steevast een 
bekende persoon te gast. Dit keer is dat Rien 
Casteleijn die, door prachtige dia’s gesteund, 
vertelt over Texel en Schiermonnikoog.  
 
Het woord autisme krijgt steeds meer 
bekendheid en het is over dit onderwerp dat 
mevr. Slob uit Giessenburg haar ervaringen 
met haar autistische tweeling komt vertellen. 
Autistische personen sluiten zich af van de 
buitenwereld en het vergt veel inspanning om 
met hen in contact te komen. Autisme heeft 
niets met de intelligentie van de betreffende 
persoon te maken.  
 

Jan van der Oord  
(Wordt vervolgd) 
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WIE KENT ZE NOG? 
Wilt u graag weten wie de mensen op uw oude foto’s zijn? 

Vraag het de lezers van By Clockgeluy! 

Wie herkent personen op deze foto? 
O.L.S. Nieuwpoort 19-11-1920 (foto geschonken door mevr. C.Borsje) 

 
 

Op de arrenslee v.l.n.r.: mevr. Mudde-Verveer, en ???? Wie zijn de andere twee en  
wanneer is deze foto gemaakt?  (Foto geschonken door Fam. R.Mudde) 

——·—— 
Als u één of meer personen op deze foto’s herkent, neem dan s.v.p contact op met de redactie 

of met Hans Keukelaar. Bij voorbaat hartelijk dank! 
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GENEALOGIE  FAMILIE  FREDRIKZE 

 

I     Sweer Aertsz. Sweer was gehuwd met 
      Aeltien Jans. belijdenis 23 dec 1674 

Uit dit huwelijk: 
1 Barth Zweersz, gedoopt te Ameide op 
   17 dec 1663 (doopgetuige was Dirkje  
   Bastiaans). 
2 Jan Zweersz, gedoopt te Ameide op      
   1 okt 1665 (doopgetuige was Marijken  
   Peters Verkerk). 
3 Marijken Zweere, gedoopt te Ameide op  
   23 feb 1668 (doopgetuige was Marrigje  
   Peters). 
4 Frederick Zweers, gedoopt te Ameide op  
   27 nov 1670 (doopgetuige was Geertien  
   Arjens hsvr Bastiaan Jansz de Ridder);  
   volgt onder II. 
5 Joannes Zweer Aertsz, gedoopt te Ameide  
   op 4 mei 1672 (doopgetuige was Niesje  
   Jans). 
6 Willempje Zweere. belijdenis 23 dec 1674 

 
II   Frederick Zweers, gedoopt te Ameide  
      op 27 nov 1670, zoon van Sweer Aertsz (I) en 
Aeltien Jans. 
Frederick is in ondertrouw gegaan te Ameide op 
13 jan 1700 en getrouwd aldaar op 4 feb 1700 (1) 
met Maike Leenderts, geboren te Meerkerk,  
Frederick is getrouwd te Ameide op 13 jan 1708 
(2) met Aaltje Ariensdr Langerak. 

Uit dit huwelijk: 
1 Barth Frederiksz, gedoopt te Ameide op  
   5 aug 1708 (doopgetuige was Dirkie van  
   den Ham). 
2 Arien Frederiksz, gedoopt te Ameide op  
   5 aug 1708 (doopgetuige was Annetje  
   Thomas). 
3 Aaltje Frederiks, gedoopt te Ameide op  
   16 okt 1710 (doopgetuige was Pietertie  
   Sweeren). 
4 Willempje Frederiks, gedoopt te Ameide  
   op 9 okt 1712 in absentie van de getuige  
   geheven door Dirkje Meertens (doopgetuige  
   was Aartie Willems).  
5 Arien Frederiksz, gedoopt te Ameide op  
   5 aug 1714 (doopgetuige was Anna  
   Thomas). 
6 Bart Frederiksz, gedoopt te Ameide op  
   3 mrt 1717 (doopgetuige was Annetje  
   Thomas). 
7 Bastiaan Fredriksz, gedoopt te Ameide  
   op 30 mrt 1719 (doopgetuige was Dirkie van  
   den Ham); volgt onder III-a. 
8 Bart Fredrikse, geboren te Tienhoven (ZH),  
   gedoopt te Ameide op 26 okt 1721  
   (doopgetuige was Jannetje Ariens van den  
   Hoek); volgt onder III-b. 
9 Johannes Frederiksz, gedoopt te  
   Ameide op 25 feb 1725 (doopgetuige  
   was Anna Thomas).    
  

III-a  Bastiaan Fredriksz, gedoopt te Ameide op  
 30 maart 1719, overleden aldaar op 27 mei 
1782 (impost doodskisten.), begraven aldaar op 
31 mei 1782, zoon van Frederick Zweers (II) en 
Aaltje Ariensdr Langerak. 
Bastiaan was gehuwd met Ariaantje van der 
Ham, gedoopt te Meerkerk op 10 nov 1715, 
begraven te Ameide op 4 jan 1794, dochter van 
Arie van der Ham en Grietje Gijsbertse de Groot. 

Uit dit huwelijk: 
1 Fredrik Bastiaansz Fredrikse, gedoopt te  
   Meerkerk op 20 sept 1739, overleden te  
   Ameide op 9 mrt 1817. 
   Fredrik was gehuwd met Catharina van der  
   Ham, gedoopt te Ameide op 31 mrt 1743,  
   overleden aldaar op 11 jan 1820, dochter  
   van Meerten Hendriks van der Ham en Maria  
   Jansdr Borst. 
2 Jan Bastiaansz Fredriksz, gedoopt te  
   Ameide op 29 nov 1743 (doopgetuige was  
   Geertrui Aarsen). 
3 Jan Bastiaansz Fredrikze, gedoopt te  
   Ameide op 11 apr 1745 (doopgetuige was  
   Geertrui Vink). 
4 Aaltje Bastiaanse Frederiks, geboren te  
   Tienhoven, gedoopt te Ameide op 12 mrt  
   1747, overleden aldaar op 23 feb 1810,  
   begraven aldaar op 28 feb 1810. 
   Aaltje is in ondertrouw gegaan te Ameide op  
   28 apr 1775 en getrouwd aldaar op 14 mei  
   1775 met Willem Hardenbol, geboren te  
   Lexmond, gedoopt aldaar op 21 jan 1725,  
   overleden te Ameide op 8 juli 1808, zoon van  
   Kors Petersen Hardenbol en Neeltje Ariense 
   Hoogendoorn. 
5 Grietje Bastiaanse Fredriks, gedoopt te  
   Ameide op 20 apr 1749. 
6 Jan Bastiaansz Fredriks, gedoopt Ameide  
   20 aug 1752; volgt onder IV. 
7 Arie Bastiaanse Fredriks, geboren te  
   Tienhoven, gedoopt te Ameide op 20 apr 
   1755, overleden aldaar op 2 mrt 1837. 
8 Grietje Bastiaanse Fredriks, gedoopt te  
   Ameide op 18 mrt 1759. 

 
IV  Jan Bastiaansz Fredriks, gedoopt  

te Ameide op 20 aug 1752, overleden te 
Stolwijk op 3 dec 1840, zoon van Bastiaan 
Fredriksz (III-a) en Ariaantje van der Ham. 
Jan is getrouwd te Bergambacht op 28 apr 1780 
met Trijntje Johannes van Oosterum, afkomstig 
uit Zevender. 
Uit dit huwelijk: 
1 Bastiaan Jansz Fredrikze, gedoopt te 
   Stolwijk op 17 dec 1780; volgt onder V-a 
2 Johannes Jansz Fredrikze, gedoopt te  
   Stolwijk op 14 apr 1782. 
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3 Adriaantje Jans Fredrikze, gedoopt te  
   Stolwijk op 14 sept 1783; volgt onder V-b. 
4 Dirck Jansz Fredrikze, gedoopt te Stolwijk  
   op 2 okt 1785; volgt onder V-c. 
5 Margje Jans Fredrikze, gedoopt te Stolwijk  
   op 21 okt 1787. 
6 Aaltje Jans Fredrikze, gedoopt te Stolwijk  
   op 8 juli 1789. 
7 Aaltje Jans Fredrikze, geboren te Stolwijk  
   op 23 sept 1792, gedoopt aldaar op 23 sept  
   1792, overleden te Streefkerk op 8 aug  
   1866. 
   Aaltje was gehuwd met Cornelis den Boer,  
   schoenmaker, koopman, kooiman, geboren  
   te Stolwijk op 26 juni 1790, overleden te  
   Streefkerk op 1 dec 1854, zoon van Lourens  
   den Boer en Marrigje Lakerveld.  

 
V-a  Bastiaan Jansz Fredrikze,  
 werkman, gedoopt te Stolwijk op 17 dec 
1780, overleden voor 1894, zoon van Jan 
Bastiaansz Fredriks (IV) en Trijntje Johannes van 
Oosterum. 
Bastiaan is getrouwd te Stolwijk op 24 sept 1815 
met Margje Houtman, wonende te Stolwijk, 
overleden voor 1894, dochter van Maarten 
Houtman en Margje Molenaar. 

Uit dit huwelijk: 
1 Margje Fredrikze, geboren te Stolwijk op  
   11 okt 1817. 
   Margje is getrouwd te Polsbroek-Noord op  
   19 apr 1850 met Willem Visser, geboren te  
   Polsbroek-Zuid rond 1823, zoon van Jan  
   Visser en Anthonia Koutstaal. 
2 Jansje Fredrikze (Janna), geboren te  
   Stolwijk op 8 sept 1822; volgt onder VI-a. 

 
VI-a  Jansje Fredrikze, werkvrouw, geboren te  
  Stolwijk op 8 sept 1822, overleden te 
Streefkerk op 28 nov 1894, dochter van Bastiaan 
Jansz Fredrikze (V-a) en Margje Houtman. 

Haar dochter van een onbekende man: 
1 Marrigje Fredrikse, geboren te  
   Bergambacht op 9 juli 1848, overleden 
   te Streefkerk op 27 okt 1916. 
   Marrigje is getrouwd te Groot-Ammers  
   op 19 jan 1872 met Peter  
   Goedhart, werkman, geboren te  
   Langerak op 13 sept 1847, zoon  
   van Jan Goedhart en Annigje Labee. 

Jansje is getrouwd te Streefkerk op 5 jan 1860 
(2) met Lambartus van Eck  (Lammert), 
werkman en mandenmaker, geboren te 
Molenaarsgraaf op 28 juni1822, overleden te 
Streefkerk op 18 jan 1888, zoon van Willem van 
Eck en Teuntje Ringeling. 
 
V-b  Adriaantje Jans Fredrikze,  

gedoopt te Stolwijk op 14september  
 

 
1783, overleden aldaar op 5 oktober 1819, 
dochter van Jan Bastiaansz Fredriks (IV) en 
Trijntje Johannes van Oosterum. 

Haar zoon van een onbekende man: 
1 Hermanus Fredrikze, geboren te Stolwijk  
   op 23 feb 1804, gedoopt aldaar op 25 mrt  
   1804; volgt onder VI-b. 

Adriaantje was gehuwd (2) met Arie Vos, koop-
man, gedoopt te Schoonhoven op 20 okt 1785, 
overleden te Molenaarsgraaf op 15 dec 1855. 
 
VI-b  Hermanus Fredrikze,  
 akkerbouwer, geboren te Stolwijk op 23 feb  
1804, gedoopt aldaar op 25 maart 1804, 
overleden aldaar op 7 maart 1870, natuurlijke 
zoon van Adriaantje Jans Fredrikze (V-b). 
Hermanus is getrouwd te Stolwijk op 10 jan 1829 
met Soetje Koutstaal, geboren te Bergambacht 
op 29 mrt 1805, gedoopt aldaar op 5 apr 1805, 
overleden te Stolwijk op 21 aug 1867, dochter van 
Willem Koutstaal en Jannigje Willemse Kok. 

Uit dit huwelijk: 
1 Adriana Fredrikse, dienstbode,  
   geboren te Stolwijk op 20 sept 1829,  
   overleden aldaar op 14 jan 1871. 
   Adriana is getrouwd te Stolwijk op 10  
   mrt 1851 met Martinus Natzijl, visser  
   en kuiper, geboren te Stolwijk op 7 mrt  
   1825, overleden te Stolwijk op 8 juli  
   1894, zoon van Melis Natzijl en Dina  
   Oranje. 
2 Willem Fredrikse, geboren te Stolwijk  
   op 5 feb 1832; volgt onder VII-a. 
3 Hendrik Fredrikze, geboren te  
   Stolwijk op 3 juli 1835; volgt  
   onder VII-b. 
4 Jan Fredrikze, geboren te Stolwijk op  
   4 aug 1843; volgt onder VII-c. 

 
VII-a Willem Fredrikse, arbeider, geboren te  
 Stolwijk op 5 feb 1832,  overleden aldaar op 
23 dec 1918, zoon van Hermanus Fredrikze (VI-b) 
en Soetje Koutstaal. 
Willem is getrouwd te Stolwijk op 10 feb 1855 (1) 
met Geertje Stoppelenburg, geboren te Stolwijk 
op 28 feb 1833, overleden aldaar op 19 juni 1870, 
dochter van Jacobus Stoppelenburg en 
Willemijntje Zaanen. 

Uit dit huwelijk: 
1 Hermanus Fredrikse, geboren te  
   Stolwijk op 12 aug 1855. 
2 Jacobus Fredrikse, geboren te Stolwijk  
   op 30 jan 1857; volgt onder VIII-a. 
3 Jan Fredrikse, koopman, geboren te  
   Stolwijk op 4 apr 1859.  
4 Paulus Fredrikze, geboren te Stolwijk  
   op 5 aug 1863, volgt onder VIII-b. 
5 Willem Fredrikze, geboren te Stolwijk  
   op 23 mei 1868.  
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Willem is getrouwd te Stolwijk op 10 mei 1872 (2) 
met zijn schoonzus Maria Stoppelenburg, 
geboren te Stolwijk op 29 dec 1831, overleden 
aldaar op 10 dec 1910, dochter van Jacobus 
Stoppelenburg en Willemijntje Zaanen. 
 
VIII-a  Jacobus Fredrikse, koopman,  
 kleermaker, kramer, geboren te Stolwijk op 
30 jan 1857,  overleden te Utrecht op 2 feb 1923, 
begraven te Groot-Ammers, zoon van Willem 
Fredrikse (VII-a) en Geertje Stoppelenburg. 
Jacobus is getrouwd te Ameide op 12 juni 1879 
(1) met Maria Adriana Pellikaan, geboren te 
Ameide op 27 dec 1852, overleden te Groot-
Ammers op 15 feb 1884, dochter van Cornelis 
Pellikaan en Jacoba Quariana van Trigt. 

Uit dit huwelijk: 
1 Willem Fredrikse, geboren te Ameide op  
   17 dec 1877; volgt onder IX-a. 
2 Jacoba Quiriana Fredrikse, geboren te 
   Groot-Ammers op 6 juni 1880 overleden op  
   14 mrt 1959, begraven te Groot-Ammers. 
3 Cornelis Fredrikse, geboren te Groot- 
   Ammers op 4 mei 1882; volgt onder IX-b. 
4 Doodgeboren zoon, geboren op 11feb 1884,  
   overleden te Groot-Ammers op 11 feb 1884. 

Jacobus is getrouwd te Groot-Ammers op 27 juni 
1884 (2) met Willemina Johanna van Roon, 
geboren te Groot-Ammers op 15 sept 1852, 
overleden aldaar op 27 sept 1885, dochter van 
Pieter van Roon en Neeltje van Oosten. 

Uit dit huwelijk: 
5 Willemina Johanna(Geertje Cornelia) 
   Fredrikse, de naam is veranderd in  
   Willemina Johanna i.p.v. Geertje Cornelia  
   door de rechtbank te Dordrecht op 25 nov  
   1885, geboren te Groot-Ammers op 9 sept  
   1885, ongehuwd overleden aldaar op 23 juni  
   1937 begraven aldaar op 26 juni 1937. 

Jacobus is getrouwd te Meerkerk op 18 juni 1886 
(3) met Geertje Kortenhoeven, geboren te 
Meerkerk op 13 sept 1857, overleden te Groot-
Ammers op 15 sept 1935,  begraven aldaar, 
dochter van Gijsbert Kortenhoeven en Hilligje 
Brouwer. 

Uit dit huwelijk: 
6 Geertje Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 5 apr 1887, overleden aldaar op  
   7 mrt 1949, begraven aldaar op 11 mrt  
   1949. 
   Geertje is getrouwd te Groot-Ammers op  
   1 okt 1908 met Adriaan Gzn. van de  
   Werken, kaashandelaar en koopman,  
   geboren te Groot-Ammers op 21 juni 1882,  
   overleden aldaar op 8 okt 1966, begraven  
   aldaar, zoon van Gerrit van de Werken en  
   Hendrikje Schoenmakers. 
7 Gijsbertus (Bertus) Fredrikze, geboren te 
    
  

 
   Groot-Ammers op 3 juli 1888; volgt onder IX-c.  
8 Hillegonda Maria Fredrikse, geboren  
   te Groot-Ammers op 2 apr 1903,  
   ongehuwd overleden aldaar op  
   4 aug 1903. 

 
IX-a  Willem Fredrikse, koopman, (geb.  
  Pellikaan,erkend bij huw.) koopman en 
manufacturier, geboren te Ameide op 17 dec 
1877, overleden te Meerkerk op 28 sept 1937, 
zoon van Jacobus Fredrikse (VIII-a) en Maria 
Adriana Pellikaan. 
Willem is getrouwd te Groot-Ammers op 25 mrt 
1904 met Aartje Ooms, geboren te Groot-
Ammers op 17 mrt 1878, overleden te Meerkerk 
op 26 jan 1943, dochter van Aart Ooms en Neeltje 
Geertrui Eijkelenboom. 

Uit dit huwelijk: 
1 Levenloze Dochter, geboren op 22  
   feb 1905, overleden te Meerkerk op  
   22 feb 1905. 
2 Maria Adriana Fredrikse, geboren te  
   Meerkerk op 18 jan 1907. 
3 Aart Fredrikse, geboren te Meerkerk  
   op 1 jan 1908. 
   Aart is getrouwd te Meerkerk op 30  
   sept 1936 met Jannigje Kortenhoeven,  
   geboren te Meerkerk op 6 aug 1906,  
   dochter van Teunis Kortenhoeven en  
   Geertje Schrijver. 
4 Neeltje Geertrui Fredrikse, geboren te  
   Meerkerk op 3 dec 1908. 
5 Geertje Fredrikse, geboren te  
   Meerkerk op 20 nov 1909, overleden  
   aldaar op 23 okt 1996. Geertje is  
   getrouwd te Meerkerk op 5 dec 1945  
   met Arie Teeuwen, geboren te  
   Meerkerk op 6 mei 1907, overleden te  
   Gorinchem op 23 juli 1983. 
6 Jacobus Fredrikze, geboren te  
   Meerkerk op 31 okt 1910, overleden  
   aldaar op 2 nov 1910. 
7 Jacobus Fredrikse, manufacturier,  
   geboren te Meerkerk op 29 juni 1913,  
   overleden aldaar op 22 nov 1932. 
8 Adriana Fredrikse, geboren te  
   Meerkerk op 13 nov 1915. 
9 Aartie Fredrikse, geboren te Meerkerk  
   op 15 feb 1917. 
10 Willem Fredrikze, geboren te  
   Meerkerk op 20 apr 1924, overleden  
   aldaar op 24 apr 1924,  4 dagen oud. 

 
IX-b  Cornelis Fredrikse, schoenmaker,  
    geboren te Groot-Ammers op 4 mei 1882, 
zoon van Jacobus Fredrikse (VIII-a) en Maria 
Adriana Pellikaan. 
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Cornelis is getrouwd te Oudewater op 1 aug 1907 
met Emmigje Margrieta de Ruiter, geboren te 
Oudewater op 22 aug 1883, dochter van Jan de 
Ruiter en Emmigje de Leeuw. 

Uit dit huwelijk: 
1 Maria Adriana Emmigje Fredrikse, 
   huishoudster, geboren te Nieuwpoort op  
   4 dec 1908. 
2 Jan Jacobus Fredrikze, geboren te  
   Nieuwpoort op 30 dec 1910, overleden  
   aldaar op 5 juli 1912. 
3 Jacobus Fredrikse, schoenmaker,  
   geboren te Nieuwpoort op 10 mei 1912  
   huisno: 89,  
4 Emma Fredrikse, geboren te Nieuwpoort  
   op 10 apr 1914.  
5 Geertje Fredrikse, geboren te Groot- 
   Ammers op 27 jan 1916, overleden aldaar  
   op 14 feb 1917. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nogmaals de maatzak waarmee  
Bertus Fredrikze de boer op ging  

om stoffen te verkopen (zie ook pag.4). 
 
IX-c  Gijsbertus (Bertus) Fredrikze,  
 manufacturier, geboren te Groot-Ammers 
op 3 juli 1888, overleden aldaar op 28 jan 1947, 
begraven aldaar op 1 feb 1947, zoon van Jacobus 
Fredrikse (VIII-a) en Geertje Kortenhoeven. 
Gijsbertus is getrouwd te Groot-Ammers op 19 
sept 1929 met Adriana Schep, geboren te Groot-
Ammers op 24 dec 1908, overleden aldaar op 13 
apr 1986, begraven aldaar, dochter van Jan Lzn. 
Schep en Lijntje Pierhagen. 
Adriana was later gehuwd met F.H. van de Kant. 

Uit dit huwelijk: 
1 Jacobus (Ko) Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 26 juni 1930, volgt onder X-a.  

 
2 Lijntje Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 20 okt 1934. 
   Lijntje is getrouwd te Groot-Ammers op  
   19 juni 1958 met Roelof Hendrik (Roel)  
   Hol, geboren te Streefkerk op 25 dec  
   1934, overleden te Nieuw- Lekkerland  
   op 14 juli 2000, begraven aldaar op 19  
   juli 2000, zoon van Antoon Hol en  
   Hermina Hendrika Kooijman. 
3 Jan Fredrikze, geboren op 16 feb1945;  
   volgt onder X-b. 

 
X-a  Jacobus (Ko) Fredrikze,  

manufacturier, geboren te Groot-Ammers 
op 26 juni 1930, zoon van Gijsbertus (Bertus) 
Fredrikze (IX-c) en Adriana Schep. 
Jacobus is getrouwd te Groot-Ammers op 15 juli 
1954 met Gijsberta (Bep) Ooms, geboren te  
Groot-Ammers op 19 februari 1928, dochter van 
Adam Ooms en Gerbrecht Bouter. 

Uit dit huwelijk: 
1 Gijsbertus Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 10 mei 1955. 
2 Gerbrecht Fredrikze,  geboren te Groot- 
   Ammers op 19 juli 1956. 
3 Adriaan Fredrikze, geboren te Groot-Ammers  
   op 26 nov 1957. 
4 Adriana Fredrikze, geboren te Groot-Ammers  
   op 6 juli 1960.5 Ivonne Fredrikze, geboren te  
   Groot-Ammers op 24 apr 1965. 

 
X-b  Jan Fredrikze, geboren op 16  

feb 1945, wonende te Groot-Ammers, 
zoon van Gijsbertus (Bertus) Fredrikze (IX-c) en 
Adriana Schep. 
Jan is getrouwd te Goudriaan op 15 dec 1966 met 
Gerardina Adriana Wilhelmina (Diny) de Jong, 
geboren te Goudriaan op 22 apr 1944, dochter 
van Gerrit de Jong en Sijgje den Boer. 

Uit dit huwelijk: 
1 Sijgje (Sija) Fredrikze, geboren te  
   Groot-Ammers op 17 nov 1968. 
2 Adriana Fredrikze, geboren op 11 juni  
   1971. 
3 Gijsbertus Fredrikze, geboren te  
   Groot-Ammers op 6 mrt 1976. 

 
VIII-b  Paulus Fredrikze, koopman,  
 manufacturier en timmerman, geboren te 
Stolwijk op 5 aug 1863, overleden te Groot-
Ammers op 10 nov 1940 begraven aldaar op 15 
nov 1940, zoon van Willem Fredrikse (VII-a) en 
Geertje Stoppelenburg. 
Paulus is getrouwd te Stolwijk op 27 nov 1885 
met Margje Molenaar, geboren te Stolwijk op 1 
feb 1863, wonende te Groot-Ammers, overleden 
te Groot-Ammers op 4 aug 1929, dochter van 
Hendrik Molenaar en Hendrikje van Meyeren. 
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Uit dit huwelijk: 
1 Willem Pieter Fredrikze, onderwijzer, 
   geboren te Groot-Ammers op 5 aug 1886. 
2 Hendrik Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 14 dec 1887,  overleden aldaar  
   op 18 december 1887. 
3 Hendrik Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 8 juni 1889; volgt onder IX-d. 
4 Geertje Maria Fredrikze, geboren te  
   Groot-Ammers op 26 juni 1891, overleden  
   te Streefkerk op 6 mrt 1932, begraven te  
   Groot-Ammers. 
   Geertje is getrouwd te Groot-Ammers  
   op 7 sept 1916, met Huig Bouter,  
   kaashandelaar en graanhandelaar, geboren  
   te Streefkerk op 22 okt 1890, overleden te 
   Streefkerk op 15 nov 1951, begraven te  
   Groot-Ammers op 19 nov 1951, zoon van  
   Peter Bouter en Grietje Wink. 
5 Hendrikje Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 4 dec 1892, overleden in het  
   jaar 1971.  
   Hendrikje is getrouwd te Groot-Ammers op  
   12 apr 1918 met Derk van der Veen,  
   boerenarbeider en rijknecht, geboren te  
   Wildervank op 26 sept1894, overleden in  
   het jaar 1974, zoon van Willem van der  
   Veen en Marchien Pool.    
6 Hermanus Jacobus Fredrikze, geboren te  
   Groot-Ammers op 14 aug 1894; volgt onder  
   IX-e. 
7 Maria Fredrikze, geboren te Groot-Ammers  
   op 6 nov 1896. 
   Maria is getrouwd te Groot-Ammers op  
   2 apr 1920 met Gosewinus Hendrikus van  
   Knotsenburg, fabrieksarbeider, geboren te  
   Culemborg rond 1890, zoon van Dirk van  
   Knotsenburg en Hendrika van Gessel. 
8 Margje Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 7 sept 1898, overleden in  
   december 1976. 
   Margje is getrouwd te Groot-Ammers op  
   21 aug 1924 met Christiaan Will,  
   onderwijzer, geboren te Groot-Ammers op  
   25 mei 1898, overleden op 21 sept 1977,  
   begraven te Ameide, zoon van Arenout Will  
   en Jansje Prins. 
9 Pietertje Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 10 mt 1900, overleden aldaar  
   op 8 apr 1901. 
10 Jan Willem Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 4 mei 1901, overleden aldaar  
   op 26 feb 1902. 
11 Pietertje Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 9 feb 1903. 
   Pietertje is getrouwd te Groot-Ammers op  
   1 juli 1926 met Arie Schouten,  
   broodbakker, geboren te Polsbroek op 12  
   okt 1902,  zoon van Jacobus Schouten en  
   Jacoba van Dijk. 
 
  

 
 12 Johanna Wilhelmina Fredrikze, geboren te  
   Groot-Ammers op 27 aug 1904, overleden  
   aldaar op 7 juni 1907. 
13 Jan Willem Fredrikze, onderwijzer, geboren  
   te Groot-Ammers op 16 juli 1907, overleden  
   te Gorinchem, 'Nieuwe Gasthuis' op 15 juli  
   1982, begraven te Groot-Ammers. 

 
IX-d  Hendrik Fredrikze, schaver en  timmerman,  
 geboren te Groot-Ammers op 8 juni 1889,  
zoon van Paulus Fredrikze (VIII-b) en Margje 
Molenaar. 
Hendrik is getrouwd te Groot-Ammers op 28 nov 
1913 akte met Baligje Klazina Brand, geboren te 
Ammerstol op 14 mei 1888, dochter van Arie 
Brand en Adriana Bezemer. 

Uit dit huwelijk: 
1 Arie Fredrikze, geboren te Bergambacht op  
   5 juni 1914. 
2 Paulus Marie Fredrikze, geboren te  
   Groot-Ammers op 28 jan 1917.  
3 Adriaan Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 4 apr 1918. 

 
IX-e  Hermanus Jacobus Fredrikze,  
 sigarenmaker en machinehoutbewerker, 
geboren te Groot-Ammers op 14 aug 1894, zoon 
van Paulus Fredrikze (VIII-b) en Margje Molenaar. 
Hermanus is getrouwd te Groot-Ammers op  
27 juli 1917 met Antje Zuidema, geboren te 
Groningen op 8 okt 1891, dochter van Willem 
Zuidema en Lammechien Brakema. 

Uit dit huwelijk: 
1 Paulus Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 3 jan 1918, 
2 Lammechien Fredrikze, geboren te Groot- 
   Ammers op 4 sept 1920. 

 
VII-b  Hendrik Fredrikze, arbeider, geboren te  
 Stolwijk op 3 juli 1835, overleden aldaar op 
3 mei 1881, zoon van Hermanus Fredrikze (VI-b) 
en Soetje Koutstaal. 
Hendrik is getrouwd te Stolwijk op 29 apr 1865 
met Christina Verwaal, geboren te Berkenwoude 
op 23 juni 1838, overleden op 2 mei 1913, dochter 
van Ernst Verwaal en Maria Vink. 

Uit dit huwelijk: 
1 Hermanus Fredrikze, geboren op 7 juli    
   1866. 
2 Zoetje Fredrikze, geboren op 16 dec 1867. 
3 Ernst Fredrikze, geboren op 24 aug 1870. 
4 Hermanus Maunus Fredrikze,  
   geboren op 10 sept 1874. 
5 Willem Fredrikze, geboren op 28 dec 1876. 
6 Maria Fredrikze, geboren op 7 sept 1880. 

 
VII-c  Jan Fredrikze, geboren te Stolwijk op  
 4 aug 1843, overleden te Oudewater op  
24 febr 1916, zoon van Hermanus Fredrikze 
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(VI-b) en Soetje Koutstaal. 
Jan is getrouwd te Lopik op 18 mei 1871 met 
Aartje Kramer, geboren te Lopik rond 1851, 
overleden te Oudewater op 3 mrt 1923, dochter 
van Frederik Kramer en Gerrigje Verburg. 

Uit dit huwelijk: 
1 Frederik Hermanus Fredrikze,  
   geboren te Oudewater in het jaar 1872,  
   overleden aldaar op 15 mrt 1873,  25 weken  
   oud. 
2 Fredrik Hermanus Fredrikze, geboren  
   rond 1877, overleden te Oudewater op  
   5 jan 1881. 
3 Hermanus Fredrik Fredrikze, geboren  
   te Oudewater rond 1879; volgt onder VIII-c. 

 
VIII-c Hermanus Fredrik Fredrikze,  
 geboren te Oudewater rond 1879, zoon van  
Jan Fredrikze (VII-c) en Aartje Kramer. 
Hermanus is getrouwd te Oudewater op  
   7 aug 1902 met Aagje Montijn, geboren te  
   Nieuwpoort op 6 dec 1880, overleden te  
   Oudewater op 29 mrt 1916, natuurlijke dochter  
   van Aagje Cornelia Montijn. 

Uit dit huwelijk: 
1 Dirk Jan Fredrikze, geboren te  
   Oudewater op 1 sept 1906, overleden  
   aldaar op 19 sept 1906, 18 dagen oud. 
2 Doodgeboren kind, geboren op 21 aug  
   1907, overleden te Oudewater op 21  
   aug 1907. 
3 Doodgeboren kind, geboren op 29 okt  
   1910, overleden te Oudewater op 29 okt 
   1910. 

 
V-c  Dirck Jansz Fredrikze, werkman,  
 veenman en koopman, gedoopt te Stolwijk 
op 2 okt 1785, overleden aldaar op 24 feb 1868, 
zoon van Jan Bastiaansz Fredriks (IV) en Trijntje 
Johannes van Oosterum. 
Dirck was gehuwd met Ingje Boer, gedoopt te 
    

 
Stolwijk op 15 dec 1786, overleden aldaar op 21 
apr 1862, dochter van Jan Boer en Maria Cramer. 

Uit dit huwelijk: 
1 Jan Fredrikze, geboren op 10 okt 1810. 
2 Adriana Fredrikze, geboren op 16 juli  
   1821. 
3 Jozijntje Fredrikze, geboren op 15 feb  
   1825. 
4 Johanna Fredrikze, geboren op 5 juli  
   1827. 

 
III-b  Bart Fredrikse, geboren te Tienhoven  
 (ZH), gedoopt te Ameide op 26 okt 1721, 
overleden voor 1772, zoon van Frederick Zweers 
(II) en Aaltje Ariensdr Langerak. 
Bart is in ondertrouw gegaan te Ameide op 13 jan 
1747 en getrouwd aldaar op 29 jan 1747 (1) met 
Trijntje van Mourik, geboren te Asch. 

Uit dit huwelijk: 
1 Aaltje Barten Fredrikse, gedoopt te  
   Ameide op 14 jan 1748. 

Bart is in ondertrouw gegaan te Ameide op 30 okt 
1750 en getrouwd aldaar op 15 nov 1750 (2) met 
Neeltje Bouwman, gedoopt te Langerak in mrt 
1727, dochter van Dirk Hendriksz Bouwman en 
Annigje Claasdr Coppelaar. 

Uit dit huwelijk: 
2 Annigje Barten Fredrikse, gedoopt te  
   Ameide op 11 mei 1752. 
3 Dirkje Barten Fredrikse, gedoopt te  
   Ameide op 15 sept 1754. 
4 Willempje Barten Fredrikse, gedoopt  
   te Ameide op 22 feb 1756. 
5 Bardt Barten Fredrikse, gedoopt te  
   Ameide op 21 sept 1760. 

Neeltje is later in ondertrouw gegaan te  
Ameide op 23 feb 1772 en getrouwd aldaar op 15 
mrt 1772 met Aarnold Kriege, geboren te 
Voorburg, overleden te Ameide op 8 dec 1779 
(impost doodskisten), begraven aldaar op 11 dec 
1779. 

Margreet Budding  
S. & W. N. van Nootjes 

Zaterdag 1 October 1887 
*LANGERAK, 30 Sept.  … 
- Geregeld wordt langs deze gemeente met de 
vlouwen gevischt. De vangst is over het 
algemeen zeer gering. Gelukkig komt de 
veldarbeid den visschers zeer te stade. Het 
aardappelen rooien is in vollen gang. De 
opbrengst is zeer ongelijk, maar in het algemeen 
boven het middelmatige. De qualiteit laat niets te 
wenschen over. De prijzen zijn nog niet vast 
bekend. 
De beetwortelen staan uitmuntend te veld. De 
hennep geeft ook een goed gewas. Jammer dat de 
prijzen zo laag zijn. 

 
 
 

 
 
 

S. & W. N. van Nootjes 
Zaterdag 1 October 1887 

 
§- Gepasseerden Zondag is door de Rijkspolitie 
proces-verbaal opgemaakt tegen 3 pachters van 
vischwater in de rivier de Lek tusschen Groot-
Ammers en Jaarsveld, wegens het niet sluiten 
hunner zalmsteken ingevolge de wet op de 
zalmvisscherij. 
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