Deze folder, hu is-aan-hu is verspreid, is van 2jaar na de oprichting van de 'Vereeniging
tot Insta ndhoudi ng ...'
Opm.erkelijk is .dat .deze en ke l .~erm el dt w at er na af loop van de markt gebeurt. Eveneens
aard 1g om t e z1en IS, wat destiJdS na marktt ij d de hoogtepu nt en waren : ringrijden en
kinderspelen. Vergelijk dat eens met nu !

Na afloop van ~e Paardenm~rkt op Donderdag
11 October 1928, des namiddags om 2 uur,

NA TIONALE RINGRIJDERIJ "
met twee -wi~lige Rijtuigen ·en
Uitsluitend voor p ersonen - boven de 13 jaar.

. . P rijzen voor twee-wielige Rijtuigen ·:

2:so

le pr. f 20.-, 2e pr. f 10.-, 3e pr~ f 7.50, 4e pr. f 5:-, Se pr... f
Inleggeld ~oo~ leden der V ereeniging f O.SO, voor .niet-leden f 1.50. Aangifte tot deelna~e bij .den

Heer . · . : ·
F. A. DIEPENHORST te AMElDE, op Donderdag _11 OCT OBER t928, tuaachen I I en 12 uur ~oormiddag-• .: .
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Prijzen voor

2e prijs f 7;50,
6e prijs. f 2.50,

le ·prijs f 10.-,
Se prijs f 3.-,
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Inleggeld voor leden der Yereeniging f 0.10, voor niet-leden f 0~60. Aangifte.. tot deelname bij_ den Heer •
G. DE BIE Sr> te. AMEIDE, op Woensdag 10 OCT OBER 1928, van des nam. .2 tot des avonds ·9 uur. ''
~-

voor Jongens en Meisjes van 1_0, 11, 12 en 13 jaar.":
JONGENS van 10 en 11 j aar: Hardtoa pen met hinderniaaen, : JONGENS 'ván 12 en 13 jaar: Boea aprietloopen.
MEISJ ES van 10 en 11 jaar :

Balle~ea

dra a en. • MEISJES va n 12 en 13 j a ar : Ha rdiaopen met Kin!ferwaaena.

Prijzen : Luxe voorwerpen.
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Aangil te tot deelname bij BOEKHANDEL HANSUM, op WOENSDAG . I0 OCTOBER 1928! v~ des
namiddags 2 tot des avonds 9 uu'r, alwaar 'tevens de prijzen voor dezen weeTstrijd in de etaJage zljn te 'bezi~htigen.

.z.o.z.
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z.o.z. .

Grappig die manier van aanprijzen van Ameublementen, Cacao, Zeeppoeder tot
Teekenbehoeften toe. Evenzo de aard en namen van die koopwa ren en dan de
eigennamen der middenstanders. De ouderen onder ons herinneren zich die vast nog
wel. Heel vee l is voorgoed voorbij, alleen sommige namen leven nog voort.

Luxe . Verhuur-Inrichting ·

Iedere verstandige Huisvrouw · vraagt

G. .HAMOEN, -ÀMEIDE ·. "Ryla nt-Ar.ti kelen''.
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Olie
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Margarine, Koffie, Thee,
Ta bak, Zeep, Zeeppoedèr.
Cacao, Ontbijtkoek e nz.
Vakkundige Reparatie~inrichting van

Auto's, Motoren en -Rijwielen.
Leverin(l' v,;,n alle gewenschte m erken·.
Beleefd Aanbevelend,

G.

Alleen ve.rkr.ijgboar bij :

T~ DE LANGE • ··AMEIDE.
Fransehostraat 248.

HAMOEN.

·~ezoekt . gedurende den
· de Brood~ _e~ Banke t~ akkerij van ,

·voor Koloniale- '-~nCr~tt.erswaren is

.

-.- ~~ ~i-~be~~ .

J. V:AN DELSEN,
Franseh eatraat

w Yersche

Vraagt inlichtingen omtrent Önze buitengewone
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Gebakjes .,..
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L. M. SCHIMMEL .: : AMEIDE
Franacheatraat 249.

voor M argarine, Koffi~. ) hee, Zeep enz. enz.
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Steeds voorradig diverse · .·

· · (Alleen-verlr.~op voor Amejde _en Tien~oven.) .
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AMEIDE.

Bonbona

Nieuwstraat 225, Ameide .
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.MEUBELEN ·. .>.

gratis Bon'nen.

Nergens beter ~ Nergens goedkooper'

Levering van Ameublementen ' in m~derne uitvoering.
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De wintèravoh.d en naderen . . .
leder

koo~e zijn Teekon- en Schrijfbehoeften uitsluitend

Boekhandel. ·Hansum,.-Dam ·8, Ameide

.
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gebeurde door op een afgesproken dag te twee uur de kleine klok te kleppen ten teken
dat de tollen voor datjaar uitgegeven werden.
Zou op onze j aa rmarkt een gulden ook een daa lder waa rd geworden zijn, het t egendeel
was met de stu ivers het geva l. Op 3 september 1805 bepaa lde namelijk het
gemeentebestuur dat bij elke verkoop of ruil van ieder paard j onger dan een jaar 4
stuivers betaald moesten worden en voor elk ouder dier 8 stuivers. Na betaling kreeg
men kwi ntantiën en bilj etten, die men aan de slagbomen moest tonen. Had men deze
papieren niet, dan bleef de boom neer. Er werd zelfs een beloning van 2 zilveren
dukatons uitgeloofd aan degene die verkli kte dat een bu itenbeentje met zijn aanwinst
cla ndesti en Ame ides landpalen achter zich had weten te laten .
Een topjaar is geweest 1864, t oen er meer dan 2000 paarden, groot en klein, werden
aangevoerd.
In 1930 is dit tolrecht, etc. afgeschaft, er viel amper een grijpstuiver meer te verd ienen, er
werden namelijk steeds minder paarden aangevoerd, w aardoor de pachten nauwelijks
lonend waren. Zo kreeg Ameide zijn vrije paardenmarkt.
Genoemde Ve reeniging begon zonder een cent in kas, maar is o.a. door hulp van binnen
en buiten af financieel gezond. Bijv. van de zijde van de ambachtsh eren en andere
hooggepl aatsten worden sommengeldsen prijzen beschi kbaar gesteld.
De markt heeft weliswaar een andere f unctie gekregen, nadat het sportpaard de plaats
heeft ingenomen va n het werkpaard. Het is de dag van de keuringen en tevens steeds
meer o ntmoet ingsdag geworden waarop uitgevlogen Ameidenaren hun geboortegrond,
fami lie en vr ienden w illen groeten.
Per slot van rekening zijn we op die tweede donderdag in oktober allemaal een beetje
jarig: bu rgemeester Den Breej en heeft eens in zijn voorwoord van de Paardenmarktgids
(1992) de markt raak getypeerd als de verjaardag va n alle Termeienaren. Enkel het
hoognod ige werk in en rondom het huis wordt verri cht, waarna m en in drom men van
heinde en verre optrekt naar deze jaarlij ks te rugkerende reünie. Wel kan weer iedere
inwoner op bezoek van familie, vrienden of bekenden rekenen en in vrijwel elk huis staat
een enorm e pan soep klaar.
~it~;.".,"""·t.ua.)
M'~:")o.,("'..:n

.!."'tr

v

l'tl
t:•

"''"~•

!~. '~ /~:~

;t,.
ut ca:. 7
. .;r: •.: ·
;.1..1n O'U't" er. ,.,_.ra v. ••r:~.:e- er a!·~

:r.t~ i!.:~
.u· drc ' •"'ol.'lll'.'t ••.
d.~·. ttn hlp ,~ ~u.):.f'<.t•·•.. l.s Iu·

·.N :1p:,

do: ~1tt

er. Jf" f'j~.tn:m~;

\\ •• ~~.J

het \T~·

ld,t' sr-·1 .; ..ak ·c.- ~~-~·lil·
b ClrL..•I Ol<"'OIIJH:

,

•

,

~: ::~~ ~~:r;;~j:·n• :;.~:;.~. ·.::·:;~ ~~· ~·.~\~;hl~;;::: ~ft! r~~~

I lûil.mJ...,·h.: ,.Mb...an onl"::'t"l'io;t <!'.l'.::.:Jll~ tn vdt' 1\::'c.•
ch::s ~rt"n beprQo;-:J(:'n '""' r.o.;. een. h.:a kr.u:t:· rn
bc:ht lldl'i}~t::I :L

VAN DE GENEALOGISCHE WERJ<GROEP
In onderstaand artikel wordt een beschrijving gegeven op welke manier men kan
beginnen met genealogisch onderzoek. Ook wordt een uitleg gegeven van de Burgerlijke
Stand en het Bevolkingsregister. De inhoud van dit artikel is ontleend aan de internet-site
van het Centraal Bureau voor Genealogie http://www.cbg.nl.
Het begin van het onderzoek
Genealogisch onderzoek begint thuis, of in all e geval vlak om u heen . Begin met het
verzamelen van familiegegevens uit paspoorten, geboortekaartjes, overlijdensberichten
en dergelijke. Op deze manier ontstaat een raamwerk van namen en data ten aanzien van
ouders, grootouders en hun verdere verwanten . Het kan zijn dat u tevreden bent met dit
raamwerk, maar veelleuker wordt het natuurlijk om nadere informatie over de
gevonden personen te vergaren. Wat deden ze, waar woonden ze, wat voor mensen
waren het? Ga hiervoor te rade bij mensen die hen nog gekend hebben; oudere
fam ilieleden zijn vaak een goed begin (wantrouw door hen genoemde namen en data!
dus controleer deze feiten) en leveren vaak gegevens op, die 'later' niet meer te
achterhalen zijn. Voor het schrijven van een familiegeschiedenis is dit een uitermate
belangrijke fase.
Hierna volgt een fase, waarin uitgezocht moet worden of er al informatie over de
familie(s), waar u zich mee bezig houdt, beschikbaar is. In deze fase is het goed om eens
een bezoek aan het Centraal Bureau voor Genealogie te brengen om na te gaan of er al
eerder gepubliceerd is over de familie(s).
Als deze fase achter de rug is volgt de fase van het doen van eigen onderzoek. Dit kan
zich afspelen bij een groot aantal instanties, waarbij archieven en documentatieinstellingen als het Centraal Bureau voor Genealogie de belangrijkste zijn . Daarnaast
komen- afhankelijk van waar uw interesse naar uitgaat - zeker ook bibliotheken en
musea voor een bezoek in aanmerking.
Burgerlijke stand en bevolkingsregister
'Wie bent u?' is een vraag die iedereen wel eens gesteld wordt. Als iemand zich voorstelt
met 'Ik ben Willem de J<oning' kan zijn introductie, afhankelijk van de gelegenheid,
verschillende reacties opleveren: 'wat zijn uw geboorteplaats en -datum?; wie waren uw
ouders?; heeft u een broer die Johan heet?; bent u familie van taxibedrijf De l<oning ?, is
de bekende schilder familie van u?'. De vragensteller, niet tevreden met een naam alleen,
probeert zo vast te stellen met wie hij van doen heeft, Willem de l<oning te 'plaatsen'.
Soms zijn naam, geboortegegevens en wat dies meer zij niet voldoende, maar vraagt
men naar een identiteitsbewijs. Nu kennen wij in Nederland (nog) geen algemeen
geldend identiteitsbewijs en in de praktijk worden daarom rijbewijs en paspoort
gebruikt. Beide vermelden ze uw officiële namen, uw geboorteplaats en -datum, beide
zijn ze ook voorzien va n een foto, zodat in één oogopslag duidelijk wordt dat u zich
identificee rt met uw eigen papieren en niet met die van een ander.
Wie een paspoort aï:~nvraagt moet naar het gemeentehuis en daar twee foto's inleveren
en een formulier waarop enige persoonsgegevens zij n ingevuld. Denk niet dat de
ambten aar die de aanvraag behandelt klakkeloos de persoonsgegevens overneemt. Hij
kan die controleren, want hij zit bij de bron waaruit de precieze gegevens blijken,
namelijk het bevolkingsregister. ledere gemeente beheert een register waarin alle
inwoners van persoon tot persoon zijn beschreven. Voor iedere persoon is er in een
geautomatiseerd gegevensbestand, een persoonslijst, waarop zijn persoonsgegevens zijn
vastgelegd. Daarop kan de ambtenaar zien of de aanvrager de gegevens juist heeft
vermeld: is het Josefine of Josephina Maria, Van der Heijden met of zonder puntjes?
Werd u echt in l<esteren geboren, of beviel uw moeder misschien in het ziekenhuis te
Rhenen? De geautomatiseerde Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) bestaat sinds 1

oktober 1994. Daarvoor gebruikte m en een kaartsysteem met persoonskaarten, waarop
soortgelijke gegevens als op de persoonslijsten
Nog grondiger gaat men ten stadhuize te werk bij huwelijkssluitingen. Dan wordt voor
sommige persoonsgegevens teruggegrepen naar de regi sters van de burgerlijke stand.
Ook die registers worden in het gemeentehuis bewaard. In dit geval zijn echter de
gegevens niet te vinden in de woonplaats, maar in de geboorteplaats van de
betrokkenen . Dat onderscheid zit hem in het feit dat bevolkingsreg ister en burgerlijke
stand twee h eel verschillende vormen van administratie zijn.
In de burgerlijke stand worden geboorte, huwelijk en overlijden geadministreerd.
Hiervan worden officiële akten opgemaakt, op de dag zelf of binn en twee dagen daarna.
Ze worden vastgelegd in twee gelijke akten die aan het einde van hetjaar in delen
gebonden worden tot registers, waarvan een set in het gemeentehuis blijft en de andere
wordt overgebracht naar de griffie van de arrondissementsrechtbank. Daar worden ze
j aar in, jaar uit in het archief bewaard, slechts gebruikt om er ambtsh alve af en toe uit te
putten, totdat er na vele tientallen jaren een dag komt dat de gegevens alleen u it
geschiedku ndig oogpunt nog interessant kunnen zijn . Dan worden de registers
overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaat s, waar iedere geïnteresseerde ze kan
raadplegen . Dat gebeurt echter pas als met die raadpleging de privacy van de
betrokken en niet meer geschonden kan worden.
Van de akten van de burgerl ijke stand is de geboorteakte de belangrijkste. Het is het
eerste officiële bewijs van iemands best aan. De vader of een ander die nauw bij de
geboorte was betrokken, is kort daarna naar het gemeentehuis gegaan en heeft daar
aangifte gedaan. De namen die de aangever opgaf zijn vastgelegd in de akte en zijn
daarmee de officiële namen geworden. Die officiële status van de namen uit de
geboorteakte is vastgelegd in de wet, in het Burgerlijk Wetboek.
Als de aangever zijn aandacht al weer wijdt aan de pasgeborene, zo rgen de ambtenaren
ter secretarie dat het kind, behalve in de registers van de burgerlij ke stand, ook in het
b evolkingsreg ister wordt ingeschreven. Daarin wo rden weer de familienaam, voornamen
en geboorteplaats en -datum ingevuld en zorgvuldig vergeleken met de geboorteakte.
Voorts de namen van de ouders en daarbij nog een aantal gegevens die aan de
persoonslijsten van de ouders worden ontleend, zoals hun precieze namen,
geboorteplaatsen en -data en het adres. Daarmee heeft het kind zijn eigen plaats in het
bevolkingsregister gekregen.
Als het gezin verhuist, word en de persoonslij sten (vroeger de persoonskaarten) van alle
gezinsleden overgedragen aa n de gemeentelijke admin istratie van de volgende
woongemeente. Daar wordt het nieuwe adres toegevoegd en vervolgens alle
veranderingen van adres of van burg erlijke staat (gehuwd/ongehuwd), totdat een van de
gezinsleden de gemeen te weer verlaat. Dan wordt zijn persoonslijst weer doorgezonden
aan de volgende woongemeente. Na overlijden werden voorheen de persoonskaarten en
worden th ans extracten uit de persoonslijsten overgedragen aan het Centraal Bureau
voor Genealogie in Den Haag en daar toegevoegd aan een centraal bestand.
Tot zover het verhaal over deze onderwerpen.
Spreekt de inhoud van dit artikel u aan, wilt u ze lf beginnen m et een genealogisch
onderzoek, beschikt u over genealogische gegevens van u zelf of van anderen, of zo u u
gewoon even van gedachten willen wisselen over deze materie: neem dan gerust contact
op met onze Genealogische Werkgroep, Gert Groenendijk tel. 0183 601886.

OUDE KAARTEN EN PRENTEN VAN OMLIGGENDE PLAATSEN (4 )
" ~NELLEN

Het gaat in deze aflevering over de bu i tenplaatsen
BURG ", " ZEEVLIET " en " VLIET " (of "TE VLIET") te Lopik.

Kaart 1 toont de locaties van de riddermat i ge-kastelen " Snellenburg" en " Zeevliet " (bij Benschop) e n de ridderhofstad " Te Vliet •• (bij Jaarsveld) .
Kaart 2 toont de plattegronden van "Snellenburg" en "Zeevliet"
Kaart 3 toont de plattegrond van " Te Vliet .....
De Prenten 1 tot 5 zijn afbeeldingen van " Zeevliet " / " Sne l len
burg" in de loop van de eeuwen ; het gaat om vrij
eenvoudige gebouwen met er achter grote tuinen.
De Prenten 6 tot 11 tonen ''Te Vliet " ; oorspronkelijk een
indrukwekkend gebouw met een toren en een oprijlaan .
Van .._Snellenbtirg " · en "·zeevliet ·~ rest niets meer_; ••Te Vliet " (of
wat daarvan over was) werd in 1996 verkocht en de nieuwe
eigenaar dacht toen aan restauratie.
" Over lek" heeft dus enkele fraaie bui tenplaatsen gekend
waarvan goede afbeeldingen bewaard gebleven zij n .
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Huis te Vlie t, gezien van de achterzijde. Aquarel van J. de Be ijer, gedateerd 1 oktob•
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Vooraanzicht van h et huis door J . de B ever

Vooraanzicht huis van C. Specht
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Opmerking:
In af l eve r ing j rg . 1 2 , n r . 2 , p . 13 staat " Hui s S nellenburg " waar
moest staan " Te Vliet ". De pren t van " Zeevliet " d aaronder ge l dt
gelijkelijk voor " Sne l lenbu rg ".

bronn en , o . a . :
J.G . M. Boon (tekst) en Ch r.Sch ut (22 te keningen): " Lopik " 19 69
F .W.A . Broeders ~·kastee l- , buiten- e n b oe rentuin e n i n de Lopikerwaard " 1992
F . Gaasbeek e n T . Win ke l rnan : " Lopik , geschieden i s e n arch i tectuur "
1996

Haarlern/Arneide , 24 Augustus 200 1.

Peter van Toor

Hierbij de bijdrage van de rubriek: ontvangen tijdschriften van onze zusterveren igingen
in de Al biasserwaard en de Vijfherenlanden en landelijk verschijnende bladen op het
gebied van de historie.
H ist. Ver. Arke I en Rietveld, uitgave m ei 2001
m et arti kelen over : het on t staan van de Folkertstraat, over de Linge zoa ls die stroomt
van Doornenburg tot Gorinchem en over de sluis in de Arke lse Dam.
l<wartaalb lad va n Hist.Ver. Bin nenwaard Bleskensg raat Brandwijk, Goudriaan,
Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Albias en W ijngaarden, uitgave juni 2001
met artike len over: Hofwegense Molen, het weeskamerarch iefvan Goudriaan, en dive rse
genea log i een.
De l<roniek, kwartaalblad van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen .
uitgave juni 2001
met artikelen over : 700 j aa r Hoogheemraadschap, Dijkdoorbraken, Arc h eolog isch
ond erzoek Dorpsstraat.
Oud-Gorcum Varia, tijdschrift Hist. Ver. "Oud-Gorcum" uitga ve februari 2001
met artikelen over: famili e H .M den U ijl uit Gorinchem en een lijst va n publicat ies over
Gorinchem.
"Grondig bekeken" Lek en M erwestreek, arc heologische werkgem. Nederl and, uitgave juni
2001

met artikelen over: een ijzeren kookpot uit N oordeloos, terugblik monumentendag
Dordrecht en iets over Rom eins aardewerk.
Stad en Graaf schap Leerda m , orgaan van Hist.Ver. Vrienden van Oud Leerdam, uitgave
juni 2001
met artikelen over : De Franse t ijd, middelseeu wse stadswa llen en stadsn uren, het
opzetten van een histori sc h onderzoek.
Lek en Huibert l<roniek, periodiek van de Ve r. Histori sch Lexmond en Hei - en
Boeicop, uitga ve augu stus 2001
met artikelen over: Besmettelij ke veeziekten. De to l op de grens Lakerveld en M eerkerk.
"De Stamboom " uitgave va n de Werkgroep Genealogie Sliedrecht. uitgave juni
artikelen over : Het Huis den Engel, voortzetting genea logie fam Vo lker .

2001

m et

l<wartaa lblad, H ist. V er. West-Aiblasseerwaa rd. uitgegegeven juni 2001
met artikelen over :Voornamen in de Alblasserwaard en iet s over Duitse kap iteins in
Alblasserdam.
Heemsch ut, t ijdschrift van de Bond H eemschut, bescherm ing cultuurmonumenten,
uitgave juni 2001
met artike len over: Nieuwe p lan nen over het Rijksmuseum te Amsterdam, Het l<asteel
l<ronenburg in Castricum.
Het Land van Brederode. His. Ver. Vianen,uitgave aug ustus 2001
met artikelen over: Doodslag en verzoening in Vianen, H et beeld va n
Brederode- de grote geus, en een interview met ons lid Gerrit Verduin, rnet name over
zijn Ex-librisverzameling.

