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EXCURSIE naar KAMPEN 
Zaterdag 17 september 2016 wordt er een excursie  
georganiseerd naar de historische stad Kampen 
  
Na het succes van de excursie naar Thorn in 2014 organiseren we nu wederom een dagexcursie per luxe touring-
car. Als ook dit keer de animo groot is, hopen wij jaarlijks een dagexcursie te gaan organiseren. 

Programma:
09.00 uur, vertrek per luxe touringcar vanaf de Loswal
10.30 uur, ontvangst in Stedelijk Museum Kampen met koffie en Kamper Slof
11.00 uur tot 12.30 uur, bezoek aan Stedelijk Museum o.l.v. gids
12.30 uur tot 13.30 uur, lunch in de Gouden zaal van het Museum
13.30 uur tot 15.30 uur, stadswandeling o.l.v. stadsgids met o.a. bezoek aan monumentale Bovenkerk
15.30 uur tot 16.00 uur, koffie in horecagelegenheid
16.00 uur, vertrek richting Ameide, terug om ongeveer 17.30 uur

Om de excursie te kunnen organiseren hebben we minimaal 35 deelnemers nodig. Geef u op voor 1 mei.  
De eigen bijdrage bedraagt € 45,00 per persoon. 

Wat krijgt u voor hiervoor: 

Luxe vervoer naar Kampen en terug, •	
koffie met Kamper Slof, •	
bezoek Stedelijk Museum Kampen o.l.v. gids, •	
lunch in museum, •	
stadswandeling o.l.v. stadsgids en •	
koffie.•	

Wij zijn enthousiast en hopen dat velen met ons meegaan naar Kampen.
Marjan de Gruyter en Jory Verwolf. 

Opgeven kunt u zich bij:
Marjan de Gruyter, Voorstraat 3, 4233 EA  Ameide, 0183- 609280 of mailadres: marjan_de_gruyter@hotmail.com
Jory Verwolf, Paramasiebaan 4b, 4233 EX  Ameide, 0183- 601749 of mailadres: verwo360@planet.nl

▲ Stedelijk Museum Kampen.
►  St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen. 

Zan gv eren ig in g en  in  Am eide  
   in  h et beg in van de v orig e eeuw 

 N
ie

u
w

sb
la

d



Inhoud maart 2016
3 Van de hoofdredacteur

4 Verenigingsnieuws

4 Foto-expositie in “Open Vensters”

4 Ontwikkeling ledenbestand

4 Brederodejaar 2016

5 Herdenkingsgedichten voor 
 4 mei gezocht

5 Actieve leden gezocht

5 Reactie van een lezer

6 “Vergeten” oorlogsslachtoffers, geboren in  
 Ameide en Tienhoven

8 Gerrit Roodhorst, verzetsman (1906-1945)

16 Matthijs van Bonzel, stimulator van het  
 muzikale leven in Ameide, waaronder  
 Zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” 

28 De Christelijke Zangvereniging “Excelsior”  
 te Ameide

32 De geschiedenis van Mannenkoor "De Lofstem"

43 Zes generaties kruideniers De Jong in Ameide

47 De familie Perk, grutters in Ameide

 
 
 

COLOFON 

 
Het nieuwsblad is een uitgave van de Historische Vereniging Ameide en Tienho-
ven en verschijnt vier keer per jaar. 

ISSN: 1569 - 7800 

 

HET BESTUUR 

Voorzitter: 

H. van den Heuvel  Voorstraat 99           4132 AP Vianen tel. 0347-355180 

Vice-voorzitter: 

D. Siegersma Fransestraat 12         4233 ED Ameide tel. 0183-602676 

Secretaris: 

C.W. Broekman  Broekseweg 59          4233 CT Ameide tel. 0183-601811 

Penningmeester: 

J. Stasse  De Bogerd 19          4233 GN Ameide tel. 0183-602488 

Algemeen adjunct: 

J.A. Maatkamp       Lekdijk 18                 2769 GA Langerak tel. 0183-602071 

Leden: 

C. van Gelderen Prinsengracht 43      4233 ET Ameide tel. 0183-602198 

J. de Gruyter-de Kruyk      Voorstraat 3              4233 EA Ameide     tel. 0183 609280 

A. Terlouw-vd Grijn Vijf Akkers 18          4235 AH Tienhoven  tel. 0183-602110 

J. Verwolf  Paramasiebaan 4b    4233 EX Ameide tel. 0183-601749 

 

BESCHERMHEER 

dr. C.C. van Stolk, Ambachtsheer van Ameide

ERELEDEN 

A.M. den Oudsten en C. Rijnhout  

 

CORRESPONDENTIEADRES 

C.W. Broekman info@ameide-tienhoven.nl internet: www.ameide-tienhoven.nl 

 

LEZINGEN EN EXCURSIES 

J. de Gruyter-de Kruyk marjan_de_gruyter@hotmail.com 

J. Verwolf  verwo360@planet.nl 

 

REDACTIE NIEUWSBLAD 

A.P. Provoost bramprovoost@kpnplanet.nl 

C. van der Grijn cvdgrijn2@gmail.com 

A. Tukker  ajtukker1943@kpnmail.nl 

 

LEDENADMINISTRATIE 

J. Stasse  jstasse@hetnet.nl 

 

CONTRIBUTIE 

De contributie bedraagt minimaal  €17,50 per jaar, over te maken op bankre-

keningnummer NL42RABO0301952248 van de Rabobank  in Ameide, t.n.v. de 

penningmeester van de vereniging.  

Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal zes weken voor het eind van het 
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tot en met 31 december. 

 

De redactie besteedt de uiterste zorg aan de in dit nieuwsblad opgenomen artike-

len. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen. Het bestuur van de Historische 

Vereniging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiend 

ongerief.

Het is zonder voorafgaande toestemming van de auteur niet toegestaan een artikel 

of delen daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te 

maken of te verveelvoudigen.

Drukwerk: Van der Perk Groot-Ammers
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Afbeeldingen op de voorpagina:
Van boven naar beneden:

Christelijke Zangvereniging “Excelsior”•	
Zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” en •	
Mannenkoor “De Lofstem”•	

 

51

Boven: De winkel van “Piet” de Jong op de Dam met zijn “Handel in kolniale waren”, de foto is gemaakt in 1904. 
Onder: De prachtige eigentijdse supermarkt van De Jong, sinds 5 april 2011 gevestigd in het nieuwe winkelcentrum van Ameide.
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Voorjaar in de buurt van Ameide, 
ca. 1900 (Foto uit nalatenschap 
M.M. van Bonzel-de Jong).

Van de hoofdredacteur
Beste leden en meelezers van het Nieuwsblad,

Voor u ligt het eerste nummer van de 27ste jaargang 
van het Nieuwsblad van de Historische vereniging 
Ameide en Tienhoven - het voorjaarsnummer maart 
2016. Bij het voorbereiden van dit nummer kreeg ik 
de beschikking over een doos met oude foto’s, waar-
onder een fraaie opname van een drietal koeien in de 
wei, toegedekt met koeiendeken. Achterop stond: 
“Het vroege voorjaar in de buurt van Ameide’. De 
foto zal rond 1900 gemaakt zijn. 
In dit nummer komen naast het verenigingsnieuws, 
reacties van lezers en de aankondiging van een ex-
cursie weer verschillende onderwerpen aan bod. 

Met het oog op de aanstaande 4 mei herdenking is er 
een oproep van de 4 mei-werkgroep voor herden-
kingsgedichten. In tegenstelling tot Meerkerk staan 
in Ameide op het oorlogsmonument geen namen 
van oorlogsslachtoffers die wel in Ameide of Tienho-
ven zijn geboren, maar bij het uitbreken van de oor-
log in mei 1940 al naar elders verhuisd waren. In 
“Vergeten oorlogsslachtoffers” komen de namen voor 
van een achttal slachtoffers, die wel in Ameide of 
Tienhoven zijn geboren, maar daar in 1940 niet meer 
woonden. We plaatsen ook een artikel over het leven, 
het levenseinde van de Ameidese verzetsman Gerrit 
Roodhorst (1906-1945). Gerrit is de tiende en laatste 
naam op het oorlogsmonument aan de Broekseweg. 
Hij is slechts enkele weken voor het einde van de 
Tweede Wereldoorlog onder erbarmelijke omstan-
digheden overleden. 

Er wordt ruim aandacht geschonken aan het muziek-
leven in Ameide aan het eind van de 19de en het be-
gin van de 20ste eeuw. In die tijd werden verschillende 

zang- en muziekverenigingen opgericht. De organist 
en muziekonderwijzer Matthijs van Bonzel was een 
belangrijke stimulator. Hij was oprichter van de 
zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” in 
1887 en de muziekvereniging “Unie” in 1898. Via zijn 
achterkleinkinderen is het gelukt unieke beelden uit 
die tijd te achterhalen – de hierboven genoemde 
doos met foto’s. Als reactie op de oprichting van 
‘Kunst, Liefde en Vriendschap’ en de ‘Unie’ werden al 
snel ook christelijke zang- en muziekverenigingen 
opgericht. We besteden in dit nummer ook aandacht 
aan de christelijke gemengde zangvereniging “Excel-
sior” en de christelijke mannenzangvereniging “De 
Lofstem”.  

Nog wat nagenietend van de tentoonstelling over de 
neringdoenden in Ameide heeft Krijn van de Ham 
een ‘praatje met een plaatje’ geschreven over vijf ge-
neraties kruideniers De Jong in Ameide. De eerste 
Piet de Jong vestigde zich in 1872 uit Vreeswijk in 
Ameide. In vijf generaties De Jong groeit het bedrijf 
uit van een kruidenierswinkel tot een bloeiende su-
permarkt. Als aanvulling is er een artikel over de fa-
milie Perk. Nicolaas Perk vestigde zich in het midden 
van de 18de eeuw als chirurgijn in Ameide. Zijn zo-
nen kiezen voor een ander beroep. Zij worden grut-
ter. Jacobus Perk gaat in Delft aan de slag, terwijl zijn 
broer Cornelis een grutterij begint op de Dam in 
Ameide. Deze grutterij wordt later omgebouwd tot 
een wagenmakerij en daarna opgenomen in de su-
permarkt van De Jong. Inmiddels is het een woon-
huis. Ook hier zien we weer hoe dynamisch de ge-
meenschap van Ameide zich in de loop der tijd ont-
wikkelt. Dat houdt de geschiedenis levend en levert 
voor de redactie stof tot schrijven. Ik wens u weder-
om veel leesplezier toe. 

Met vriendelijke groeten, 
Bram Provoost



4 www.ameide-tienhoven.nl | maart 2016

Ontwikkeling ledenbestand
Sinds de verschijning van de editie 2015-IV van het 
Nieuwsblad zijn twee leden van onze vereniging 
overleden: mevrouw Hazina (Hazien) Westerink-
Terlouw uit Gorinchem en de heer Nicolaas Willem 
(Niek) den Oudsten uit Heemskerk. De laatstge-
noemde was het jongste van de elf kinderen van 
Nicolaas (Klaas) den Oudsten en Willemijntje Ter-
louw, die in het midden van de vorige eeuw met hun 
gezin in het gemeentelijk monument Hogewaard 12 
in Tienhoven woonden (zie ook het artikel over de 
Warnarda en Jacobshoeve in de editie 2009-I van dit 
blad). 

In de afgelopen periode zijn zes nieuwe leden  
ingeschreven. Het gaat om:  

mevrouw T. Roth uit Brantford ON (Canada)•	
K. J. Blokland (Ameide), •	
T. M. Kuiper (Ameide),•	
D. Roodhorst (Ameide), •	
J. Mesker (Linschoten) en •	
P. J. A. Roest (Maartensdijk).•	

In de loop van het jaar 2015 kwam er om redenen 
van uiteenlopende aard een einde aan twaalf lidmaat-
schappen, waardoor onze vereniging naar de stand 
van heden 639 leden telt.

Foto-expositie in “Open Vensters”

Verscheidene lezers van dit blad zullen zich 
nog herinneren dat onze vereniging in de 
maand oktober van zowel het jaar 2009 als het 

jaar 2012 een expositie organiseerde in de Gerefor-
meerde Sionkerk in Ameide. De eerste expositie gaf 
een beeld van de vroegere manden- en hoepmake-
rijen in Ameide en Tienhoven. In het tweede geval 
ging het om de kersenboomgaarden, die zich eertijds 
voornamelijk op het grondgebied van Tienhoven be-
vonden.

Door toedoen van Annie Terlouw-van der Grijn, de 
voorzitter van de Werkgroep exposities van  de His-
torische Vereniging Ameide en Tienhoven, konden 
22 ingelijste foto’s, die eerder in de kerk werden geëx-
poseerd, van begin  december 2015 tot eind januari 
2016 bekeken worden in het Woon- en zorgcentrum 
“Open Vensters” in Ameide. Er bestond veel belang-
stelling voor de beelden van weleer- niet alleen van 
de zijde van de bewoners van het centrum, maar ook 
bij hun bezoekers.
1 "Present" is een organisatie voor zorg- en dienstverlening in de Alblas-
serwaard en de Vijfheerenlanden en omvat vijf woon- en zorgcentra: "Emma" in  
Leerdam, "Graafzicht" in Bleskensgraaf, "Hof van Ammers" in Groot-Ammers, 
"Meerplein" in Leerdam en "Open Vensters" in Ameide.

Brederodejaar 2016

Het bestuur van de Historische Vereniging “Het 
Land van Brederode” (Vianen) is voornemens 
om in het kader van het Brederodejaar 2016 

over te gaan tot de heruitgave van het boek “Johan 
Wolfert van Brederode (1599-1655), een Hollands 
edelman tussen Nassau en Oranje”. De 144 pagina’s 
tellende, fraai geïllustreerde publicatie verscheen in 
1999 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
deze historische vereniging.  Voor de redactie en sa-
menstelling tekenden A. J. M. Koenhein, P. Brederoo, 
Chr. Will, J. Heniger, H. L. Ph. Leeuwenberg en P. T. 
den Hertog. 
Het boek kost bij voorintekening € 20,00 (de winkel-
prijs wordt € 25,00). Belangstellenden kunnen inte-
kenen bij de secretaris van het bestuur van “Het Land 
van Brederode”, de heer J. M. W.Smit, Spechtlaan 17, 
4131 CH Vianen, tel. 0347 372285, e-mailadres:  
jmw.smit @casema.nl

BREDERODEJAAR 
2016

▲De loswal in Ameide, foto gemaakt in 1921.

 
 

Twee medewerkers van "Present1", coördinator welzijn en 
vrijwilligers Anja van der Waal en Simon Timmermans, 
flankeren een oude foto van het toegangshek van de vroegere 
kersenboomgaard van de familie Van Staveren in  Tienhoven.

V E R E N I G I N G S N I E U W S
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Herdenkingsgedichten voor  
4 mei gezocht
Jaarlijks worden er bij de dodenherdenking op 4 
mei in Ameide twee gedichten voorgelezen door 
kinderen van de basisscholen. Deze gedichten zijn 
steeds in overleg met de 4 mei-werkgroep geselec-
teerd. Dit jaar wil men een andere procedure vol-
gen. 

Dichter bij 4 mei 
Landelijk organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 
mei een poëziewedstrijd voor jongeren van 14–19 
jaar onder de naam “Dichter bij 4 mei”. De beste 
gedichten zullen worden voorgedragen tijdens de 
Nationale herdenking op de Dam te Amsterdam en 
enkele andere plaatsen in Nederland.

Plaatselijk Herdenkingsgedicht(en) 
De 4 mei-werkgroep van de HVAT wil – iets afwij-
kend van de landelijke wedstrijd - alle inwoners van 
Ameide en Tienhoven en de lezers van het Nieuws-
blad uitnodigen om een zelfgeschreven of een gese-
lecteerd gedicht aan te leveren, dat eventueel gebruikt 
kan worden tijdens de komende herdenking op 4 mei 
2016.De gedichten kunnen worden aangeleverd bij 
de redactie van Nieuwsblad HVAT: info@ameide-
tienhoven.nl 

Spelregels
De 4 mei-werkgroep beoordeelt en selecteert de •	
gedichten op bruikbaarheid.
Uiterlijke aanleverdatum: •	 woensdag 20 april 
2016.

Reactie van een lezer
Van Gea van den Heuvel – Lakerveld ontvingen we 
een reactie op de bijschriften bij de foto’s van het 
pand Kerkstraat 2 op blz. 32  in het Nieuwsblad van 
september 2015. De onderschriften geven de indruk 
dat het pand is opgeknapt voor het Textielhuis van 
Adrie Vroon en dat de winkel daarna dienst gedaan 
heeft als kunstnijverheidswinkel en drankwinkel. Dat 
is niet juist! 
Het ‘Huisje van Aareke’ is opgeknapt door de vader 
van Gea, Teus Lakerveld – geboren op 9 mei 1945. 
Hij heeft het pand gekocht van de gemeente, nadat 
het al meer dan 20 jaar had leeg gestaan en onbe-
woonbaar verklaard was. Hij heeft het omgetoverd 
tot een winkel met de naam KUNSTNIJVERHEID 
RIDOLA (van Riet Dool – Lakerveld). De naam is 
verzonnen door mevrouw Stigter uit Tienhoven, ze 
had daarmee de prijsvraag uit ‘Het Kontakt’ gewon-
nen. 
In het pand zijn vele oude elementen zoals deuren, 
een bedstee, de toonbank en kasten intact gehouden 
en nieuwe elementen in stijl nagemaakt zoals ver-
koopborden met kleding en sieraden. Van beroep 
was haar vader kraanmachinist op een eigen  hydrau-
lische rupsgraafmachine, maar hij toonde zich een 
echte kunstenaar en vakman. Hij is helaas overleden 
op 28 maart 1998.
Kunstnijverheid RIDOLA verkocht kleding, kettin-
gen, oorbellen, armbanden, vele met de hand ge-
maakt ook de reguliere oorbellen van een kaart en 
ringetjes uit een doosje, Deens aardewerk en bijzon-
der servies, tassen, riemen, portemonnees, paraplu’s, 
rookwaren en werden er zelfs videobanden verhuurd.
Pas na het beëindigen van de winkel-carrière van 
Riet is het pand omstreeks 1990 verkocht aan Peet 
Vroon en is het kort in gebruik geweest door Adrie 
Vroon als Textielhuis "’t Hoekie". 

Actieve leden gezocht
Volgens een aloude volkswijsheid gaat niets in de 
wereld vanzelf. Dat geldt ook voor alle activiteiten, 
die worden ontplooid om invulling te geven aan de 
hoofddoelstelling van onze vereniging: de bevorde-
ring van het behoud, het beheer en de promotie van 
het historisch en cultureel erfgoed van Ameide en 
Tienhoven. In de praktijk betekent dit dat tientallen 
personen allerlei werkzaamheden verrichten om te 
bewerkstelligen dat een grote vereniging als de onze 
zich aldoor naar behoren manifesteert.

De eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zei-
len van de vereniging berust bij het bestuur. De leden 
daarvan beseffen dat alle werkzaamheden op basis 
van vrijwilligheid worden verricht, wat o. m. inhoudt 
dat moet worden voorkomen dat de onstuimige groei 
van de vereniging in bepaalde sectoren tot overbelas-
ting leidt.

Dit zo zijnde, is nu de tijd aangebroken om over te 
gaan tot de uitbreiding van de redactie van zowel het 
Nieuwsblad als de Website/het Facebook van onze 
vereniging. Het gaat in beide gevallen om een of 
meer leden, die

geïnteresseerd zijn in historische onderwerpen •	
i.h.a. en de historie van Ameide en Tienhoven 
i.h.b., en
beschikken over (1) redactionele vaardigheden in •	
de zin van het schrijven en bewerken van digitale 
teksten en (2) het vermogen om onderwerpen 
aan te dragen en informatie te verzamelen om 
vorm en inhoud te geven aan diverse artikelen.

In het tweede geval is tevens een zekere affiniteit met 
dan wel bedrevenheid in het werken met Facebook 
en een Content Management Systeem gewenst.
Nadere informatie wordt verstrekt door resp. de 
hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Bram Provoost 
(bram.provoost@kpnplanet.nl), de vicevoorzitter van 
het bestuur, Dout Siegersma (dc.siegersma@hotmail.
com), en de hoofdredacteur van de Website, Gert 
Groenendijk (gert.groenendijk@planet.nl). 
Het bestuur is overigens ook van plan om op termijn 
over te gaan tot een beperkte openstelling voor het 
publiek van het oude stadhuis op de Dam in Ameide. 
Zodra dit plan verder uitgewerkt is, verschijnt hier-
over een publicatie in het Nieuwsblad. Ook in dit 
geval geldt dat hiertoe t. z. t. een beroep zal worden 
gedaan op leden van onze vereniging
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Bram Provoost

Op het Herdenkingsmonument Oorlogs-
slachtoffers aan de Broekseweg staan 10 
namen van personen die zijn overleden 
ten gevolge van oorlogshandelingen. 
Ten tijde van hun overlijden waren zij 

ingeschreven als inwoner van Ameide of Tienhoven. 
Daarnaast is er bij de Oorlogsgravenstichting nog 
een aantal andere personen bekend met Ameide of 
Tienhoven als geboorteplaats. Na hun geboorte heb-
ben zij daar gewoond en zijn na korte of langere tijd 
vertrokken. In een aantal gevallen omdat het hele 
gezin vertrok, in andere omdat zij na een huwelijk 
ergens anders gingen wonen.  
Wie is Oorlogsslachtoffer? De Oorlogsgravenstich-
ting registreert in haar database zowel ‘oorlogsslacht-
offers’ als ‘slachtoffers van de oorlog’. Oorlogsslacht-
offers zijn volgens hun  definitie burgers en militairen 
die in de strijd met de vijand of door hun handelin-
gen of houding tegenover de vijand het leven hebben 
verloren. Ook mensen die tijdens de door de vijand 
opgelegde internering of vervolging overleden zijn 
worden hiertoe gerekend. Mensen die zijn omgeko-
men door oorlogsgeweld zoals een beschieting of 
bombardement, maar ook  de mensen die de oorlog 
overleefd hebben en hun ervaringen altijd met zich 
hebben meegedragen omschrijven zij als ‘slachtoffer 
van de oorlog’.

Het Oorlogsmonument in Meerkerk uit  2011 ver-
meldt op de ene zijde de namen van vijftien oorlogs-
slachtoffers die geboren zijn in Meerkerk, maar al 
voor het begin van de Tweede Wereldoorlog niet 
meer in Meerkerk woonden. Op de andere zijde 
staan de namen van zes oorlogsslachtoffers die bij het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Meerkerk 
woonden.
Op het monument in Ameide worden de namen van 
personen die in Ameide of Tienhoven zijn geboren, 
maar daar niet meer woonden, niet vermeld. Het 
gaat in deze categorie om een achttal personen, van 
wie er twee in Tienhoven en zes in Ameide geboren 
zijn. Eén is er gesneuveld bij de Duitse inval in mei 

1940, drie zijn er overleden tijdens de Japanse bezet-
ting van Ned. Indië en vier zijn er vermoord in het 
vernietigingskamp Auschwitz.
Hun namen zijn in alfabetische volgorde: 

David Beijerinck, Controleur Opium-Zoutregie, 
(zoon van Abraham Beijerinck, rijksontvanger en 
Jacomina Arendina Goekoop). Hij is geboren te 
Tienhoven op 14 augustus 1886 en overleden te Bata-
via, CB Ziekenhuis op 28 juni 1943, 56 jaar oud. De 
ouders van David woonden in 1886 op de Tiendweg 
No. 53 (nu Hogewaard 12) in Tienhoven. Vader 
Abraham Beijerinck was als Rijksontvanger in okto-
ber 1884 uit Goedereede naar Tienhoven gekomen 
en is in september 1889 verhuisd naar het adres Dam 
No. 7 (nu 6) in Ameide. Het gezin Beijerinck woont 
daar tot juli 1892 waarna zij verhuizen naar Aarlan-
derveen (Z-H). 
David Beijerinck is begraven buiten de erevelden in 
Indonesië. Onbekend is waar.

Johannes Hendrik Mattheus van Bonzel, zendeling 
– leraar te Halmahera (zoon van Matthijs van Bon-
zel1, muziekonderwijzer en organist en Merrigje Ma-
ria de Jong). Hij is geboren te  Tienhoven op 28 okto-
ber 1892 en overleden in het Kamp Bodjo (Sulawesi) 
op 11 december 1944, 52 jaar oud. Het echtpaar Van 
Bonzel-De Jong woonde na hun huwelijk in augustus 
1891 eerst op het adres Hoogewaard No. 53 (nu 12) 
in Tienhoven. In juli 1893 verhuizen zij naar het 
adres Voorstraat no. 243 (nu 10) in Ameide waar zij 
tot mei 1902 blijven wonen. 
Jo van Bonzel is begraven op het Nederlands ereveld 
Kalibanteng te Semarang.

Jacob Kodde, hoofdinspecteur van politie (zoon van 
Jacob Kodde, veldwachter en Dirkje Venderbos). Hij 
is geboren te Ameide op 25 januari 1894 en overle-
den in het Kamp Tjimahi (Japans Interneringskamp 
op Java ten westen van Bandoeng) op 14 juli 1944, 50 
jaar oud. Jacob Kodde Sr. was in november 1891 met 

1 Over Matthijs van Bonzel in Ameide wordt elders in dit blad uitgebreid 
geschreven.

 
“Vergeten”  
    oorlogsslachtoffers,  
    geboren in Ameide  
    en Tienhoven
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jaar in Ameide. Zij is op 21 januari 1914 te Ameide 
getrouwd en vertrokken naar Rotterdam.

Alida Viool – Meijer, geboren te Ameide op 26 fe-
bruari 1887 en vermoord te Auschwitz op 19 novem-
ber 1943, 56 jaar oud. Alida Meijer woonde tot okto-
ber 1917 bijna 30 jaar in Ameide. Zij is vetrokken 
naar Rotterdam.

Juda Meijer, geboren te Ameide op 13 juni 1888 en 
vermoord te Auschwitz op 30 september 1942, 52 
jaar oud. Hij woonde tot juni 1917 zo’n 36 jaar in 
Ameide en is vertrokken naar Rotterdam.

Jetje Kaufman – Meijer, geboren te Ameide op 27 
juni 1892 en vermoord te Auschwitz op 19 oktober 
1942, 50 jaar oud. Jetje Meijer woonde tot februari 
1916 bijna 24 jaar in Ameide. Zij is op 5 januari 1916 
te Ameide getrouwd en vertrokken naar Rotterdam.

zijn vrouw en drie kinderen als veldwachter uit Go-
rinchem naar Ameide gekomen. In Ameide woonde 
het gezin Kodde in de Nieuwstraat No. 184 (nu ??). 
Daar werden nog twee kinderen geboren, Johanna 
Cornelia in 1893 en Jacob Jr. Vader Kodde bleef tot 
mei 1896 werkzaam als veldwachter in Ameide en is 
in 1896 verhuisd naar Rotterdam. 
Jacob Kodde Jr. is begraven op het Nederlands ere-
veld Leuwigajah te Cimahi (Tjimahi).

Cors Daniel de Langen, dienstplichtig soldaat (zoon 
van Cors Daniel de Langen, hoepelmaker en Neeltje 
Hendrika Kruis). Hij is geboren te Ameide op 16 fe-
bruari 1907 en op 10 mei 1940, 33 jaar oud, gesneu-
veld bij de verdediging van het vliegveld Valkenburg 
(ZH) bij Den Haag. Het gezin De Langen woonde in 
Ameide aan de Lekdijk en is in februari 1912 ver-
trokken naar Meerkerk. Zoon Cors is op 11 septem-
ber 1934 te Vuren getrouwd met Aria van den Anker. 
Op 1 november 1935 werd een dochter geboren, die 
vernoemd is naar grootmoeder De Langen. Cors de 
Langen is begraven op de Oude gemeentelijke be-
graafplaats Meerkerk en staat vermeld op oorlogsmo-
nument te Meerkerk. N.B.: Op zijn grafsteen staat 
een verkeerd geboortejaar – 1908 i.p.v. 1907.
 
Ook de vier kinderen uit het eerste huwelijk van Ja-
cob Meijer met Fronika Hakkert zijn  slachtoffer ge-
worden van de Jodenvervolging en omgekomen in de 
Holocaust. Jacob Meijer en zijn tweede echtgenote 
Anna Wolf staan als inwoners van Ameide vermeld 
op het monument in Ameide. Bij hun laatste woning, 
Voorstraat 2, zijn in 2015 ter nagedachtenis twee 
Stolpersteine gelegd.
De vier omgekomen kinderen2 van Jacob Meijer en 
Fronika Hakkert waren:

Hanna Campignon – Meijer, geboren te Ameide op 
17 oktober 1884 en vermoord te Auschwitz op 26 
oktober 1942, 58 jaar oud. Hanna Meijer woonde tot 
januari 1914, met enige onderbrekingen, ongeveer 30 

2 Over Jacob Meijer en zijn kinderen is een artikel verschenen in dit Nieuws-
blad in 2015 Jrg. 26, nr. 1, blz. 35-43. 
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Bram Provoost

Op het oorlogsmonument aan de Broekseweg te 
Ameide staan tien namen van inwoners van Ameide, 
die in de periode 1940-45 zijn omgekomen ten gevolge 
van oorlogshandelingen. De namen staan in volgorde 
van de datum van overlijden en Gerrit is de laatste in 
de rij. Hij is in Duitse gevangenschap overleden op 23 
april 1945. De herinnering aan hem wordt ook in stand 
gehouden door de naar hem genoemde Gerrit Rood-
horsthof. Hoewel er eerder over Gerrit is geschreven 
in HVAT-uitgaven1 over de Tweede Wereldoorlog, zijn 
er waarschijnlijk niet alleen nieuwe, maar ook oude 
Ameidenaren, die weinig weten over hem. Daarom dit 
artikel dat een indruk geeft van zijn leven en sterven.

1 In 2003 is in een artikel “De loopplank uitgelegd” aandacht geschonken aan 
de broers Gerrit, Broer en Jan Roodhorst. Nieuwsblad HVAT 2003, Jrg. 14, 
nr. 2, blz. 8.

Gerrit was de oudste zoon van schipper 
Johannes Roodhorst (1884-1961) en 
Neeltje van der Grijn (1884-1950). Het 
echtpaar Roodhorst – van der Grijn gaat 
wonen in de Molenstraat no. 107 (nu 

19?) waar op 18 november 1906 hun eerste zoon 
wordt geboren. Zoals de traditie het destijds wilde is 
Gerrit vernoemd naar zijn grootvader van vaders 
kant Gerrit Roodhorst, die ook schipper van beroep 
was. Het bijzondere in het gezin Roodhorst – van der 
Grijn is de geboorte van nog een Gerrit Roodhorst 
op 6 april 1912, maar deze Gerrit is dan vernoemd 
naar de grootvader van moeders kant, de hoepelma-
ker Gerrit van der Grijn. Ook deze Gerrit, die Broer 
genoemd werd, is oorlogsslachtoffer en zijn naam 
staat als vierde op het monument. Hij was als kok-
kanonnier werkzaam bij de koopvaardij en is aan 
boord overleden op 3 december 1943, 31 jaar oud. 
Hij is begraven op het Magnolia Cemetery in de ha-
venstad Mobile (Alabama) aan de Golf van Mexico 

Gerrit Roodhorst
   verzetsman 
     (1906-1945)

▲De broers Gerrit (Broer) Roodhorst (1912-1943) en Gerrit 
Roodhorst (1906-1945)

▲Graf van Gerrit (Broer) Roodhorst te Mobile, Verenigde 
Staten.
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in de Verenigde Staten. Op zijn graf staat “In dienst 
van zijn vaderland”. Een andere broer, Jan Roodhorst, 
geboren te Ameide op 16 juli 1909, was sinds 1931 
als militair actief bij het KNIL in Ned. Indië. Hij is in 
1942 krijgsgevangene gemaakt en heeft o.a. aan de 
beruchte Birma-spoorlijn moeten werken, maar heeft 
de oorlog wel overleefd. 

Naast de eerder genoemde twee zonen met de naam 
Gerrit en Jan, telt het gezin Roodhorst nog 6 kinde-
ren. Vijf dochters (Johanna - Jo *1905, Pietertje - Nel 
*1908, Wilhelmina - Mien *1911, Cornelia - Cor 
*1914 en Jannetje - Jans *1915) en een zoon (Gijsbert 
- Gijs *1918). Als in 1921 nieuwe woningen opgele-
verd worden verhuizen ze van de Molenstraat naar 
de Achterweg A145 – nu J.W. van Puttestraat 11.  Als 
Jan Roodhorst in 1946 terugkeert naar Ameide met 
zijn vrouw – hij is in Ned. Indië getrouwd met Euge-
nie Schifferling - gaat hij op de J.W. van Puttestraat 
A137 (nu 1) wonen. 

Wat deed Gerrit tijdens de oorlog en hoe is hij 
in Duitse handen terecht gekomen? 

In December 1945 verscheen een brochure van de 
hand van J. Spronkers, waarin een en ander over de 
verzetsactiviteiten van Gerrit uit de doeken wordt 
gedaan. Deze brochure is, voor zover ik weet, nooit 
in het Nieuwsblad HVAT gepubliceerd of zelfs ter 
sprake gekomen. Spronkers was net als Gerrit Rood-
horst actief in de S.D.A.P. (Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij, een voorganger van de huidige 
Partij van de Arbeid – PvdA). Jan Spronkers was 
in 1887 geboren te Molenaarsgraaf – en dus net als 
Gerrit een Alblasserwaarder. Na zijn huwelijk in 
1910 met Martha Ridderhof ging hij in de toen nog 

zelfstandige gemeente Hillegersberg (nu Rotterdam) 
wonen. Daar werd hij wethouder voor de S.D.A.P en 
ook lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
In 1920 werd hij lid van het Gewestelijk Bestuur van 
de S.D.A.P. en bezocht daarom regelmatig S.D.A.P. 
afdelingen in de regio, waaronder Ameide. Hij trad 
dan op als spreker om de politieke situatie in het 
algemeen en de standpunten van de S.D.A.P. uit te 
leggen. Zo sprak hij eind maart 1936 in de zaal van 
de wed. Diepenhorst over “Het Plan van de Arbeid”. 
Enkele maanden later, op zaterdag11 juli 1936, was 
hij aanwezig op de zgn. ‘Planfeestdag’, die was geor-
ganiseerd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
van de afdeling Ameide van de S.D.A.P. Bij deze ge-
legenheden zal hij zeker Gerrit Roodhorst ontmoet 
hebben. Zoals we in de brochure kunnen lezen was 
Gerrit een goede bekende van Spronkers. Hij schreef 
in december 1945 de hier afgedrukte brochure over 
Gerrit Roodhorst. Hij vertelt hierin over het verzets-
werk en hoe hij – naar zijn mening – in 1943 door de 
politie in Ameide verraden is. 
“GERRIT ROODHORST van Ameide slachtoffer 
van POLITIE-VERRAAD.
Zeven maanden scheiden ons van den dag der bevrij-
ding, en in al die maanden hebben wij met spanning 
en ongeduld uitgezien naar den terugkeer van vrien-
den, die in den verzetstrijd in handen gevallen waren 
van de moffen.
Velen keerden terug, maar nog meer bleven weg en de 
kans dat wij ze ooit terug zullen zien, wordt steeds 
kleiner.
Tot die laatsten behoort ook GERRIT ROODHORST, 
die reeds in Augustus 1940 behoorde tot een van de 
actiefste illegale werkers in Zuid-Holland. Wij hebben 
heel lang gezwegen, en gewacht op zijn terugkeer. Wij 
mogen nu niet langer zwijgen en wij zullen
onthullen wie hij was en wat hij in den oorlog heeft 
gedaan en wie hem aan den mof hebben verraden.

◄ De Achterweg in Ameide 
rond 1925. Het gezin 
Roodhorst woonde in de 
tweede woning van links. 

←
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Nadat de S.D.A.P. in 1940 onder curatele was gesteld 
van Rost van Tonningen, gaf het Partijbestuur van de 
S.D.A.P . het parool uit, „afbreken overal en radicaal.” 
Ik had op mij genomen, medewerkers te zoeken in 
Zuid-Holland en ik vond Gerrit Roodhorst direct be-
reid, zijn schouders er onder te zetten. Onder leiding 
van Koos Vorrink en tal van andere vrienden, die voor 
een groot deel niet meer tot de levenden behooren, re-
produceerden wij het eerste illegale blad „Het Parool”, 
en verspreidden dat in vele plaatsen van Zuid-Hol-
land. Gerrit Roodhorst was een onzer onverschrokken 
koeriers.
Toen ik in het voorjaar van 1942 door den S.D. werd 
ontdekt, tengevolge van een arrestatie van een aantal 
vrienden, moest ik de vlucht nemen en waar zou men 
veiliger kunnen zijn dan bij de gastvrije bevolking van 
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden? Ik had 
Gerrit met mijn voornemen in kennis gesteld en on-
middellijk trok hij er op uit en kwam met een aantal 
adressen terug, waar ik veilig kon verblijven. Daar ik 
mij de eerste maanden niet vrij kon bewegen, werd 
Gerrit mijn koerier en geen opdracht was hem te veel 
of te gevaarlijk. Ik herinner mij, dat wij het sein kre-
gen, dat op een bepaalde dag Roel van Aalst uit Zaan-
dam met een groote partij lectuur zou arriveeren aan 
het station in Utrecht en wij besloten de pakketten sa-
men af te halen.
In de stationskamer, waar moffen uit en in liepen, na-
men wij de pakketten over. Met de autobus konden we 
mee naar Vianen en vervolgens zouden wij te voet 
naar Lexmond gaan. De brug over de Lek was sterk 
bewaakt en de bus werd gecontroleerd. Gerrit was het 
eerste aan de beurt. „Open maken,” zei de mof en Ger-
rit scheurde het papier open, haalde er een krant uit en 
verklaarde, dat het distributielectuur was. Hij las den 
mof voor: op bon zooveel aardappelen, op bon zooveel 
brood,” enz. De mof knikte, hij begreep er alles van en 
wij mochten doorgaan.
Wij vervolgden onzen weg, maar de pakketten waren 
zwaar en af en toe moesten wij even rusten. „Wij 
wachten op een auto,” zei Gerrit en er kwam een auto, 
maar een met moffen bemand. Gerrit stak zijn hand 
op en de auto stopte en in een minimum van tijd reden 
wij weg. Ik voelde mij maar weinig op mijn gemak, 
maar schikte mij in het geval en later hebben wij er 
nog wel eens hartelijk om gelachen, dat die moffen zoo 
stom waren.
Wij hadden meermalen stom geluk en ik geloof, dat 
wij vertrouwen wekten, omdat Gerrit een bontkraag 
op zijn jas had, wat blijkbaar nogal indruk maakte op 
de moffen.
In het voorjaar van 1943 moest ik plotseling Lexmond 
verlaten en zocht een veilige plaats in Schoonrewoerd. 
Trouw elke week en soms twee maal per week, zocht 
Gerrit mij op, om orders te halen. Zoo werd het April 
1943. De moffen gaven het bevel dat alle Nederland-
sche militairen zich moesten melden. De Nederland-
sche Regeering in Londen gaf het bevel, dat geen Ne-
derlandsch ambtenaar daartoe zijn medewerking 
mocht verleenen. In deze heele streek brak de staking 
uit. Boeren en arbeiders, ambachtslieden en trant-
sportarbeiders, allen staakten. Alles lag volkomen stil. 
De ambachtsbazen stonden in hun Zondagsche pak in 
het dorp. De melkrijders van de zuivelfabrieken, die op 

last van de Duitschers moesten rijden, kwamen toch 
met onbeladen wagens terug. Hier en daar deden zich 
relletjes voor, maar de staking was een feit, waaraan 
niets was te veranderen.
In het rustige dorpje aan de Lek, in Ameide, staakten 
de mandenmakers. Gerrit was druk in de weer, om de 
staking volkomen te maken. Tot veler ergernis werd er 
een wagen met manden geladen, maar toen deze gela-
den was, werd de lading van den wagen gekanteld. 
Elkeen, die Nederlands dacht, lachte om het geval. Er 
was geen mof te ontdekken, wat kon je gebeuren ?
Wie zoo dacht, vergiste zich. Na deze voorvallen heeft 
de marechaussee een onderzoek ingesteld en werden 
tal van personen aan een zeer overdreven en streng 
verhoor onderworpen. De politie zette er alles op, de 
stakingsleiders in handen te krijgen.
De Duitschgezinde leiding van de politie wekte overal 
ontevredenheid. Op de Prinsegracht brak een ware 
veldslag los. De opperwachtmeester Morie, ranselde 
met de gummistok als een bezetene op de stakers los, 
zoodat deze, noodgedwongen, moesten vluchten. Over-
al, waar Morie in de stakingsdagen kwam, dreigde hij 
met de revolver, en Van Santen nam allerlei personen 
een streng verhoor af, hetwelk ten toppunt steeg, toen 
Morie en Van Santen de stakers de stoep van het oude 
Raadhuis opdreven, om hen daar in het bijzijn van een 
paar N.S.B-ers, een streng verhoor af te nemen.
Gerrit Roodhorst nam de vlucht uit de plaats, die hem 
zoo lief was, om niet terug te keeren. Zijn naam werd 
geplaatst in het opsporingsregister en dat is hem 
noodlottig geworden. Later vernamen wij, dat hij in 
Scheveningen is terecht gekomen en na veel omzwer-
vingen in Buchenwald. De schuld hiervan dragen de 
opperwachtmeester Morie, die zich in de stakingsdagen 
als een bezetene heeft gedragen en de wachtmeester J. 
C. van Santen, die jaren in Ameide veldwachter is ge-
weest en dus wist hoe gemoedelijk het Volk in Ameide 
is en dat heel de staking niets anders was, dan een 
spontane opwelling van verzet tegen de maatregelen 
van de Duitsche tyrannie.
De politie verontschuldigt zich nu met de bewering, 
dat Gerrit Roodhorst wel met illegaal werk zal zijn 
doorgegaan en daarvoor dus gegrepen kan zijn. Dat is 
zeer wel mogelijk. Gerrit was er de man niet naar, om 
het illegale werk te staken, maar dat pleit de politie 
niet vrij van het gepleegde verraad.
Ook de politieman Van Santen, die na September 1944 
zich, volgens zijn politieke vrienden, later bij de onder-
grondsche zou hebben aangesloten, kennelijk om eigen 
verraad te dekken, is mede schuldig.
WIJ ZWIJGEN NIET LANGER !
Gerrit Roodhorst is het slachtoffer geworden van het 
verraad van de politie. 
Er zal weer recht gedaan moeten worden in Nederland. 
De politie, die nu gezuiverd heet, zullen wij blijven be-
schuldigen van verraad, tot dat recht is gedaan.
Ik acht mij verplicht het voor hem op te nemen; hij zou 
het met dezelfde gevoelens voor mij hebben gedaan.
Weet men, burgers van Ameide, wat het zeggen wil, als 
je vrienden uit de verzetsbeweging je op deze wijze 
ontvallen ?
Wij vragen recht, Nederlandsch recht, dat alle moffen-
knechten, die het leven van anderen in gevaar hebben 
gebracht, zal straffen.
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Op 10 december 1943 is hij in Den Haag en schrijft 
hij een brief naar huis.

▲Begin van de brief van Gerrit Roodhorst naar huis van 10 de-
cember 1943.

“Moeder, Vader, Gijs, Jans, Cor, Nel, Mien en Jo.
Moeder ik wil U mededelen, dat ik naar Engeland 
gaat, want ’t wordt mij zo benauwd hier, dat mijn le-
ven aan een zijden draadje hangt. Als U deze brief 
ontvangt Moeder, dan ben ik al opreis, dus schrijf dan 
maar niet meer, ik zit dan in elk geval al in Frankrijk 
of Spanje of ik ben er niet meer. Maar Moeder mocht 
ik in Engeland zijn, dan zal ik tussen 15 en 28 januari 
bericht uitzenden in Radio Engeland Oranje, voor Ra-
dio Oranje, en wel: 
Moeder, Gijs, Vader, Nel, Jo, Mien, Cor, Jans, alles goed 
Gerrit.
Dus laten ze dan goed luisteren naar de radio, als Va-
der en Gijs daar gelegenheid voor hebben of een ver-
trouwde. Tevens zal ik als ik ben over gekomen, infor-
meren naar Broer, waar hij zich bevindt, of hij nog 
leeft enz. Deel dit ok mee aan Jo de Groot en G.H. 
Spek, dit zijn ook mijn beste vrienden geweest in mijn 
nood en leed. Doe ook allen de groeten Moeder die ver-
trouwen hebben voor ons land. De opdracht die ik te 
vervullen heeft , zal ik wel vertellen wanneer wij weer 
bij elkaar zijn Moeder. Wij zullen maar hopen Moeder 
dat ik U een plezierige oude dag mag bezorgen hoor. Ik 
hoop dat ook Veder en Gijs goed voor U zullen zijn in 
die tijd dat je ’t zo hard nodig heeft. Meer kan ik niet 
zeggen. Ik vraag U Moeder, of U zo goed wil wezen, 
aan Judith een kaartje, of nog beter een brief wil zen-
den met een gelukwens van mijn, voor de geboorte van 
hun Dochter. 
Maar houdt in elk geval zo geheim mogelijk van mijn 
vertrek naar Engeland, anders zouden jullie gevaar 
kunnen lopen, begrijp je! Vooral wat de bonnen betreft 
en niet meer halen. Tevens heb ik gevraagd om onder-
steuning voor jullie en dat zou in orde komen. Hou U 
zo arm mogelijk, zeg dat U mijn centen zo mist. Dus 
Moeder wees moedig hoor, en draag alles, als een goede 
Moeder. Mocht ik niet meer levend terug komen, dan 
kan U alles van mij verkopen en ’t bedrag aan xxx ge-
ven, dan weet hij wel waarvoor.
Nu Moeder, Vader, Gijs, Zusters en Broer, allen gedag, 
en tot ziens hopen we. De hartelijke groeten van je 
Zoon en Broer. Gerrit. 
P.S. Dag Hannie, Keesje, Nellie, Neeltje, Adrie, Ans, 
Jennie, Gerda, Klaas, Saam, Eddie en Kees. Gegroet 
G.R.”  

J. SPRONKERS.
HILLEGERSBERG, 21 December 1945.
Grindweg 70.”

De gebeurtenissen in Ameide eind april/begin mei 
1943 zijn ook beschreven in de HVAT-uitgaven uit 
1995: “Gedenkklank Ameide-Tienhoven 1933-1945” 
door Paul Will. Op blz. 47-50 staat o.a. het volgende 
te lezen: 

DE MELKSTAKING APRIL/MEI 1943, 
TERMEI STAAKT MEE en  
DE STAKING GEBROKEN.

 
“Wat is er gebeurd? Gerrit Roodhorst is in die dagen 
druk in de weer om de staking volkomen te maken. Zo 
verschijnt hij op de drempel van de breiersschuur van 
Kees van Gent en roept de mandenmakers toe: “De 
schuur uit en staken net als overal”. Breiers als Kees 
Labrie, Abram Vroon, Gerrit Schotman, Dirk van 
Maurik e.a. geven hieraan gehoor en gaan de Gracht 
op, richting de dijk. Tot veler ergernis wordt er op dat 
moment op de loswal nog een vrachtauto geladen met 
manden, maar als deze vol is, wordt de vracht prompt 
eraf gekanteld.
Elke Termeienaar die vaderlands denkt, lacht om het 
geval; er is geen mof te bespeuren. Wat kan je gebeu-
ren? Onder een tikje hilariteit van de omstanders 
wordt de lege wagen huiswaarts begeleid. Op de Prin-
sengracht komt ‘t tot een treffen met het plaatselijke 
politieapparaat, drie man sterk, die volkomen uit ba-
lans zijn. Met de gummistok bewerken zij wild nerveus 
de onwerkwilligen en zelfs wordt er gedreigd met de 
revolver. Daarop heeft het Termeise corps een nauwge-
zet onderzoek ingesteld en lijkt het de bevende gezags-
dragers alles aan gelegen te zijn de stakingsleiders te 
pakken te krijgen.
De naam van de opvallendste omkieper -vanwege zijn 
lengte- komt de politie ter ore en deze Aart van Toor 
doet er verstandig aan onverwijld de benen te nemen 
naar Friesland. Aart duikt achtereenvolgens in Pernis 
en Benschop onder en waagt zich pas na Dolle Dins-
dag weer in onze omgeving. Gerrit Roodhorst heeft 
zich op de avond van die stakingsdag schuil gehouden 
in de grienden nabij het Slot. Om half elf hebben zijn 
broer Gijs en Arie van Gent hem nog wat eetbaars ge-
bracht. Een paar nachten heeft hij doorgebracht bij 
Louw van Lomwel op het ‘Breeje Pad’. Goof Spek en 
zoon Ries hebben voor eten gezorgd en een fiets, waar-
op hij vertrokken is richting Rotterdam. Even later zijn 
via ons stadhuis - o schande - beider namen plus bij-
zondere kenmerken geplaatst in het opsporingsregister, 
wat Gerrit noodlottig is geworden. Hij is gepakt en 
langs Scheveningen en omwegen naar Buchenwald 
getransporteerd, waar hij is omgekomen.
Een andere lezing is dat hij niet op grond van dat sig-
nalement is gegrepen, maar in handen van de S.D.. is 
gevallen bij een overval te Rotterdam.”

Uit beide verhalen komt een min of meer eenslui-
dend beeld naar voren over het gebeurde in Ameide 
in mei 1943. Daarna is Gerrit Roodhorst gevlucht uit 
Ameide en heeft zo’n zeven maanden rondgezwor-
ven. Al die tijd leeft hij in vrees voor zijn leven.  
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▲Slot van de brief van Gerrit Roodhorst van 10 december 1943. 
Weet iemand wie de personen zijn die P.S. genoemd worden? 

Het overlijden van Gerrit Roodhorst

Gerrit heeft Frankrijk en Engeland niet gehaald en 
in Ameide hebben ze tevergeefs op het bericht van 
Gerrit bij Radio Oranje gewacht. Hij moet kort na 10 
december 1943 in de handen van de Duitsers geval-
len zijn. Eenmaal in Duitse gevangenschap geraakt, is 
hij in het concentratie- en werkkamp Buchenwald bij 
Weimar terecht gekomen. Gerrit is echter niet in dit 
kamp overleden. Toen begin april 1945  het 3de  VS 
Legerkorps al dicht in de buurt kwam, gaf Himmler 
aan de SS het bevel Buchenwald te evacueren. Op 11 
april 1945 werd Buchenwald bevrijd door de Ameri-
kanen. 

Gerrit Roodhorst was toen niet meer in het kamp. 
Hij hoorde bij de ongeveer 35 à 40.000 gevangenen 
die tussen 4 en 10 april het kamp hadden verlaten. 
Via verschillende routes moesten zij meestal te voet 
op weg naar andere concentratiekampen zoals  Flos-
senbürg, Dachau of Theresienstadt. Tijdens deze “To-
desmärschen” (Marsen des doods) stierven tussen de 
12.000 en 15.000 mensen. Bij de bevrijding van Bu-
chenwald was Gerrit al onderweg op zijn ‘Mars des 
doods’. Hij behoorde bij een groep van 80 à 100 Ne-
derlanders die via Flossenbürg op weg waren naar 
Dachau, een afstand van ruim 450 km. 

Te reconstrueren valt dat Gerrit Roodhorst het con-
centratiekamp Flossenbürg, een afstand van meer 

dan 250 km, nog bereikt heeft. Op 20 april 1945 wa-
ren de Amerikaanse bevrijders ook daar in de buurt 
gekomen en werd ook Flossenbürg ontruimd. Een 
viertal kolonnes, met in totaal ca. 15.000 mensen 
ging op weg naar Dachau, nog eens ruim 200 km. De 
kolonne werd bewaakt door SS-ers. Als proviand kre-
gen de gevangenen een handvol tarwe en een stuk 
brood mee. Onderweg moest men maar proberen 
voedsel, meestal aardappels, te vinden, die de bewa-
kers van de boeren op moesten eisen. De burgerbe-
volking bleef echter onverschillig tegenover de ge-
vangen en bood weinig hulp. Het waren immers 
‘Volksfeinde’ was hun jarenlang bijgebracht. Onder-
voeding en een gebrek aan schoon drinkwater waren 
het gevolg. Er werd meestal ‘s-nachts gelopen en 
overdag in schuren of in de openlucht geslapen. Wie 
het marstempo niet kon volgen werd doodgeschoten 
of geslagen en voor dood achtergelaten. Omdat de 
Amerikaanse troepen dichtbij waren werd het mars-
tempo door de SS-ers nog verhoogd, wat tot nog 
meer slachtoffers leidde. Op zondag 22 april 1945 
bereikten de eerste overgebleven gevangenen het 
plaatsje Wetterfeld bij Roding, 80 km van Flossen-
bürg. Die dag viel het besluit van de SS om iedereen 
te doden die het marstempo niet kon volgen. Bij 
zonsopkomst op maandagochtend werden 49 gevan-
gen geëxecuteerd in een kleine zandgroeve, die voor-
af verder uitgegraven was. Enkele uren later reden de 
tanks en militairen van de 11de Amerikaanse pantser-
divisie Wetterfeld binnen2. 

Deze bevrijding kwam te laat voor Gerrit Roodhorst. 
Diezelfde maandag 23 april 1945 is ook hij, 38 jaar 
oud, overleden. In zijn overlijdensakte staat dat hij is 
overleden “in de omgeving van Roding”. Het is niet 
bekend of hij is bezweken aan de ontberingen, geëxe-
cuteerd of doodgeslagen door SS-ers. Volgens de 
Oorlogsgravenstichting is zijn stoffelijk overschot 
begraven in een onbekend graf op het KZ Friedhof te 
Wetterfeld in de Landkreis Roding. Als eersten wer-
den daar de 49 geëxecuteerden begraven. Later ge-

2 Een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen in de buurt van Wet-
terfeld rond 23 april 1945 is te vinden in het op 25 september 2015 versche-
nen artikel: “Die namenlose Toten von Wetterfeld” (De naamloze doden van 
Wetterfeld) van de hand van Robert Werner. http://www.regensburg-digital.
de/wp-content/uploads/2015/09/Die-namenlosen-Toten-von-Wetterfeld-1.
pdf

▲ Bevrijde gevangenen in Buchenwald – 16 april 1945.

▲Gedenkteken voor de “Marsen des doods” (Todesmarsch) 
vanuit Buchenwald.
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den begraven. Hierbij ook de naam van G. Rood-
horst. 
Ten tweede, een bronzen beeld van een achterover-
vallende, naakte mannenfiguur, ‘De Vallende Man’ 
geheten3. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van 
Franse kalksteen. Op het voetstuk is een afbeelding 
van de Nederlandse leeuw aangebracht. In de sokkel 
staat gegraveerd: “Ter nagedachtenis aan de Neder-
landse oorlogsslachtoffers van de concentratiekam-
pen en hun commando’s Dachau, Flossenburg, 
Natzweiler”. 
Ten derde staat er een lindeboom die is gegroeid uit 
een spruit van de historische lindeboom in Dillen-
burg, waaronder prins Willem van Oranje op 14 april 
1568 de Nederlandse gezanten ontving. 

3 Het beeld van Cor van Kralingen staat ook op het militaire erehof op de 
begraafplaats ‘Crooswijk’ in Rotterdam, op de begraafplaats ‘Essenhof ’ in 
Dordrecht, op het ereveld in Loenen en bij de Nederlandse oorlogsgraven op 
de begraafplaats ‘Duinhof ’ in IJmuiden. Tevens bevindt het beeld zich op de 
Nederlandse erevelden in Engeland (Mill Hill), Noorwegen (Oslo), Frank-
rijk (Orry-la-Ville), Oostenrijk (Salzburg) en op de in Duitsland gelegen 
erevelden te Hamburg en Hannover.

volgd door meer dan 500 andere overleden gevange-
nen, die langs de wegen in de buurt van Roding ge-
vonden waren. In november 1945 was men hiermee 
klaar en ontstond een van de grootste KZ-Friedhöfe 
in Beieren met bijna 600 kleine genummerde houten 
kruisen.

Aan de hand van evacuatielijsten, tatoeages, kleding 
en persoonlijke bezittingen heeft men in de volgende 
jaren geprobeerd de doden te identificeren. Dat is in 
236 gevallen gelukt, zij kregen weer een naam. Gerrit 
was daar niet bij. In 1957 is het kerkhof te Wetterfeld 
geruimd. De stoffelijke overschotten van overledenen 
van wie bekend was dat ze de Franse, Belgische of 
Nederlandse nationaliteit hadden zijn teruggebracht 
naar hun vaderland. Alle anderen werden herbegra-
ven op de Erebegraafplaats in Flossenbürg. Tussen 
1957 en 1960 werden hier meer dan 5500 mensen be-
graven die tijdens de doodsmarsen waren omgeko-
men. We moeten aannemen dat hierbij ook het stof-
felijk overschot van Gerrit Roodhorst was. Navraag 
bij het Archif KZ-Gedenkstätte Flossenbürg heeft dit 
helaas niet kunnen bevestigen. In Wetterfeld is een 
gedenkteken gebleven dat herinnerd aan de voorma-
lige begraafplaats. 

Behalve in Ameide wordt Gerrit Roodhorst ook her-
dacht op het Nederlands Ereveld te Frankfurt am 
Main. Dat is een erebegraafplaats die deel uitmaakt 
van het Waldfriedhof aan de Burgenlandweg in 
Frankfurt-Oberrad in Duitsland, niet ver van Frank-
furt. Het ereveld telt 756 graven van Nederlandse 
militairen en oorlogsslachtoffers die omkwamen in 
Duitsland. Veel van de slachtoffers die begraven lig-
gen op deze begraafplaats zijn omgekomen ten ge-
volge van de Arbeitseinsatz of zijn omgekomen in de 
concentratiekampen: Dachau, Flossenbürg of Nat-
zweiler. 
Op het Nederlands ereveld staat een drietal monu-
menten. Ten eerste, een stenen drieluik met de na-
men van 242 slachtoffers die hier niet konden wor-

▲De begraafplaats ‘KZ-Friedhof Wetterfeld’ in 1950. ►▲Gedenkteken uit 1957 in de buurt van het voormalige KZ Friedhof 
te Wetterfeld (Roding, Duitsland). Naast het Christelijke kruis zijn ook een Joodse Davidsster en een Russisch Orthodox kruis 
weergegeven.

► Gedenksteen op het Nederlands Ereveld te Frankfurt am 
Main, waarop de namen van 242 slachtoffers vermeld staan van 
wie de stoffelijke resten niet naar het ereveld konden worden 
overgebracht. 

→
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Wanneer werd het duidelijk dat Gerrit en Broer 
Roodhorst waren overleden?  Pas op 28 augustus 
1950 wordt het overlijden van Gerrit Roodhorst in-
geschreven in de Burgerlijke Stand van Ameide. 
Moeder Neeltje Roodhorst-van der Grijn heeft dat 
niet meer meegemaakt. Zij is op 2 februari 1950 

overleden, 65 jaar oud. Van het overlijden van Gerrit 
(Broer) Roodhorst in 1943 is in Ameide geen akte 
opgemaakt. 

▲“De vallende man” op het Ereveld te Frankfurt. Het beeld is 2 meter hoog en staat symbool voor allen die zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben ingezet om Nederland te bevrijden en daarbij zijn doodgeschoten, geëxecuteerd, vermoord of gestorven in 
een van de concentratiekampen. Het staat ook voor hen die omkwamen bij gevechten, ten gevolge van bombardementen of andere 
oorlogshandelingen.

▼Overlijdensakte van Gerrit Roodhorst uit 1950.
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Wist men al eerder wat er met 
beide jongens gebeurd was? Was 
burgemeester Luijendijk op de 
hoogte toen hij op 9 oktober 
1948 Gijs Roodhorst en zijn 
vrouw mee nam naar het vlieg-
veld Hilversum voor zijn lucht-
doop? Was dat een gebaar van 
hem om Gijs wat troost te bieden 
voor het verlies van zijn broers?  

De verschrikkingen die Gerrit 
Roodhorst tijdens de laatste we-
ken van zijn leven heeft moeten 
ondergaan zijn niet te bevatten. 
Hij was daardoor niet alleen de 
laatste Ameidenaar die is overle-
den aan de gevolgen van de oor-
log, maar waarschijnlijk ook de-
gene die het langst en het zwaarst 
heeft geleden. Opgejaagd vanaf 
mei 1943, gevangen genomen, 
geïnterneerd als dwangarbeider 
in het concentratiekamp Buchen-
wald. In het zicht van de bevrij-
ding in april 1945  meegestuurd 
op een ‘Mars des doods’ van en-
kele weken, om te overlijden en-
kele uren voor de bevrijders ter 
plekke waren. Dat was het droe-
vige lot van een goed mens, een 
sociaal-democraat in hart en nie-
ren, die zich ook in oorlogstijd 
inzette voor zijn medemens en 
zich verzette tegen de Duitse 
overheersers. Ameide herdenkt 
ook hem ieder jaar tijdens de 4 
mei bijeenkomst en heeft een 
straat – de Gerrit Roodhorsthof 
– naar hem vernoemd.

◄ Op 9 oktober 1948 ondergaat Gijs 
Roodhorst, de jongste broer van Gerrit, 
zijn luchtdoop door ‘peetvader’ C.W. 
Luijendijk, burgemeester van Ameide. 
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Matthijs  
van Bonzel 
 
Stimulator van  
het muzikale leven  
in Ameide

▲Matthijs van Bonzel (1861– 1928) van 1887 tot 1902 organist 
in Ameide en oprichter van de zangvereniging ‘Kunst, Liefde 
en Vriendschap’ en de muziekvereniging ‘Unie’. (Foto uit 
nalatenschap M.M. van Bonzel-de Jong).

Bram Provoost, met dank aan Ben Remie1 

Aan het einde van de 19de eeuw is er in 
Ameide een grote activiteit op muzikaal 
gebied. Er worden meerdere zang- en mu-
ziekverenigingen opgericht, die regelmatig 

uitvoeringen verzorgen. Grote stimulator van deze 
ontwikkeling is de muziekonderwijzer Matthijs van 
Bonzel, geboren te Leerdam op 29 september 1861 
als zoon van Johannes Hendrik Mattheus (Jan) van 
Bonzel en Alexandrina Anna van Wijk. Vader Van 
Bonzel Sr. was in Leerdam organist van de Ned. 
Herv. Kerk, muziekonderwijzer en o.a. dirigent van 
de muziekvereniging ‘Kunstliefde en Vriendschap’, 
die nog steeds bestaat2.  
De geschiedenis van Matthijs van Bonzel in Ameide 
begint in de zomer van 1887 met een vacature voor 
organist bij de Ned. Herv. Kerk. Het invullen van de-
ze vacature kost enige moeite en zorgt zelfs voor een 
aantal ingezonden brieven in de Schoonhovensche 
Courant. De Kerkvoogden in Ameide boden een te 
laag salaris (f. 100 per jaar) om een geschikte organist 
te kunnen contracteren. In September 1887 wordt 
een hoger salaris geboden (f. 150 per jaar) en  is er 
een tweede vergelijkend examen. Half oktober volgt 
de uitslag. “AMEIDE, 10 Oct.1887. Tot organist in de 
Hervormde Kerk alhier is benoemd de heer M. van 
Bonzel te Leerdam”. 

1 Ben Remie heeft de Schoonhovensche Courant tussen 1860 en 1900 uitge-
plozen op berichten over Ameide en Tienhoven. Om de leesbaarheid wat te 
vergroten is voor een aantal woorden een moderne spelling gebruikt.

2 Deze muziekvereniging in Leerdam is in 1882 opgericht en bestaat nog 
steeds onder de naam: “Koninklijke Stedelijke Muziekvereniging Kunstliefde 
en Vriendschap”. 

De nieuwe organist blijkt een ondernemend persoon 
te zijn. Enkele weken na zijn aanstelling plaatst hij al 
een advertentie om de inwoners van Ameide en om-
geving muzikaal te vormen.
“AMEIDE, 10 Nov. 1887. MUZIEKLESSEN.  De On-
dergetekende beveelt zich aan tot het geven van PI-
ANO-, VIOOL- en ORGELLESSEN. VAN BONZEL 
Jr., Organist te Ameide”.
Organist en muziekonderwijzer Van Bonzel wil ook 
een zangvereniging oprichten. Dat lukt hem binnen 
enkele weken en er wordt bij het gemeentebestuur 
ruimte gezocht voor de zangoefeningen.
“AMEIDE, 30 Nov. 1887 Het voornemen bestaat alhier 
een zangvereniging op te richten, onder directie van de 
heer Van Bonzel, organist der Herv. kerk in deze ge-
meente.”
“AMEIDE, 21 Dec. 1887. De zangvereniging onder 
directie van de heer Van Bonzel, organist der Herv. 
kerk alhier, is tot stand gekomen en telt reeds ruim 20 
leden.”
“AMEIDE, 11 Jan. 1888. Door de heer Van Bonzel te 
Leerdam, directeur der alhier opgerichte Zangvereni-
ging, is aanvrage gedaan bij het gemeentebestuur, om 
voor het houden der zangoefeningen een lokaal van 
het schoolgebouw dezer gemeente te mogen bezigen.”
Begin 1888 is van Bonzel van plan zich in Ameide te 
vestigen. ‘De Vijfheerenlanden’ meldt op 2 febr. 1888. 
“Onze organist en muziekonderwijzer, de heer M. van 
Bonzel zal zich den 1e Febr. alhier metterwoon vesti-
gen. Wij hopen dat hij nu ook spoedig zal overgaan tot 
het oprichten van een kinderzangvereniging”.
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▲“In 1882 werd de muziekvereniging ‘ Kunstliefde en Vriendschap ‘ opgericht. Een van de oprichters was A. van Wijk, links op de 
voorgrond. Naast hem dirigent J.H.M. van Bonzel (met baard), de vader van Matthijs van Bonzel”. (Foto uit nalatenschap M.M. van 
Bonzel-de Jong). 

De leden van de zangvereniging, die nog even naam-
loos lijkt te zijn, oefenen het hele jaar 1888 hard aan 
een programma voor een uitvoering. De aankondi-
ging laat zien dat als naam gekozen is voor “Kunst, 
Liefde en Vriendschap”. De naam lijkt sterk op die 
van de Leerdamse muziekvereniging waar vader Van 
Bonzel dirigent is. Enkele muzikanten van die mu-
ziekvereniging zullen ook spelen bij de uitvoering. 
Woensdag 20 februari 1889 is de grote dag, dan kun-
nen de inwoners van Ameide kennis maken met de 
vorderingen op zanggebied. 
De uitvoering zal plaatsvinden in een schoollokaal 
(van de openbare school). Het zal een voor Ameide 
gedenkwaardige avond worden en dat niet alleen op 
muzikaal gebied. Er zijn onder de aanwezigen ook 
personen die blijkbaar niet kunnen/willen genieten 
van het gebodene aan kunst, liefde en vriendschap. 
“AMEIDE, 7 Febr. 1889. De leden der zangvereniging “ 
Kunst, Liefde en Vriendschap”, onder directie van de 
heer Van Bonzel alhier, maken goede vorderingen en 
zijn voornemens binnenkort een uitvoering te geven, 
onder begeleiding van enige instrumenten. Het getal 
werkende leden bedraagt thans circa 40; ook het aan-
tal contribuerende leden neemt steeds toe”. 
“UITVOERING van de ZANGVERENIGING “ Kunst 
Liefde en Vriendschap” te Ameide, met welwillende 
medewerking van enige Heeren Muziekliefhebbers UIT 
LEERDAM, op Woensdag 20 Februari 1889, des 
avonds ten 7½ ure, in het Schoollokaal. Entrée voor 
Heer of Dame f 0,50. Kinderen beneden 15 jaar  
f  0,25.”

Een week later verschijnt het verslag van deze in 
meerdere opzichten gedenkwaardige uitvoering, die 
Ameide niet alleen muzikaal in rep en roer heeft ge-
bracht.
“AMEIDE, 22 Febr. 1889. L.l. Woensdagavond gaf de 
zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” alhier 
in het schoolgebouw haar eerste uitvoering, van tijd tot 
tijd afgewisseld door enige keurig uitgevoerde schone 
muziekstukken door vrienden van de heer Van Bonzel, 
daartoe expresselijk uit Leerdam overgekomen. Een en 
ander verschafte een zeer genotvolle avond aan het 
overtalrijk publiek, dat met gespannen aandacht de 
talrijke nummers aanhoorde en telkens blijkbaar zoo 
echt gemeend en voldaan applaudisseerde. Aan de be-
kwame directeur, zowel als aan de leden der veelbelo-
vende vereniging, dan ook alle lof voor hetgeen zij in 
zo korte tijd hebben gewrocht. Mogen zij op de ingesla-
gen weg steeds voortgaan hun doel en streven, uitge-
drukt in de zinspreuk der vereniging dan zal ’t gewis 
niemand aan de steun van het beste en beschaafde deel 
der ingezetenen ontbreken.”
Een week later blijkt dat er meer aan de hand was en 
wordt duidelijk wat bedoeld wordt met ‘de steun van 
het beste en beschaafde deel der ingezetenen’. Op 2 
maart 1889 meldt de krant: “Gemengd Nieuws. – Bij 
gelegenheid der zanguitvoering van de vereniging 
“Kunst, Liefde en Vriendschap” te Ameide, op Woens-
dag 20 Febr. l.l., hebben ernstige ongeregeldheden 
plaatsgehad; een hoogst baldadige, door drank verhitte 
menigte had zich bij het schoolgebouw waar de uitvoe-
ring plaats vond, verzameld, en trachtte op allerlei wij-
ze die onmogelijk te maken. Dank zij de flinke houding 
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van de burgemeester, de gemeentepolitie en enkele le-
den der vereniging, werd het binnendringen, waartoe 
mede pogingen werden aangewend, belet, en het tu-
mult tot het omringend terrein beperkt. Ondanks dat 
alles ging de uitvoering geregeld door. De zaak is in 
onderzoek bij de justitie en zal voor de schuldigen ern-
stige gevolgen hebben.” en verder “AMEIDE, 28 Febr. 
1889. De vervolging der medeplichtigen aan de ongere-
geldheden bij gelegenheid der uitvoering van de zang-
vereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” alhier, in de 
avond en nacht van 20 dezer, is bereids aangevangen. 
J.l. Maandag werd reeds gedagvaard de persoon A.W. 
wegens mishandeling van de president der zangvereni-
ging, terwijl heden tegen a.s. Zaterdag voor de rechter-
commissaris te Dordrecht zijn gedagvaard de personen 
van W.v.K. Sr. en W.v.K. Jr. als verdacht van opruiing. 
Tegelijkertijd zijn niet minder dan 14 getuigen voor 
instructie gedagvaard.”
Een maand later blijkt de waardering van de zangver-
eniging voor dirigent Van Bonzel en blijkt ook dat bij 
de ongeregeldheden bij de uitvoering de voorzitter 
(W.G. Degenhardt) een schop in het aangezicht heeft 
gekregen. De ‘persoon van A.W.’ wordt daarvoor ver-
oordeeld tot 14 dagen gevangenis. Over een eventu-
ele veroordeling van W.v.K. Sr. en W.v.K. Jr. is in 1889 
niets meer vermeld in de krant.
“AMEIDE, 3 April 1889. Aan de directeur der zangver-
eniging “Kunst, Liefde en Vriendschap”, de heer Van 
Bonzel alhier, werd dezer dagen door de leden een 
prachtige dirigeerstok ten geschenke aangeboden.” 
“AMEIDE, 4 April. De persoon van A.W., die in de 
avond van 20 Febr. ll. de president der zangvereniging 
alhier een schop in het aangezicht toebracht, is deswege 
door de Arr. Rechtbank te Dordrecht veroordeeld tot 14 
dagen gevangenisstraf.”
De gevolgen van de uit de hand gelopen uitvoering 
zijn eind 1889 nog merkbaar. Een verzoek om de vol-
gende uitvoering weer in een schoollokaal te houden 
wordt afgewezen en men wijkt uit naar het koffiehuis 
’t Fortuin.  
“AMEIDE, 12 Dec. 1889. Het door het bestuur der 
zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” alhier 
aan de raden van Ameide en Tienhoven gedaan ver-
zoek, om het gemeenschappelijk schoollokaal te mogen 
bezigen tot het houden ener uitvoering, is door de raad 
van Ameide ingewilligd, doch door die van Tienhoven 
met 4 tegen 3 stemmen geweigerd, zegge geweigerd, tot 
grote verontwaardiging niet alleen van de leden der 
betrokken vereniging, maar van een iegelijk die kunst 
en beschaving liefheeft. 
Daar het hier ten enenmale ontbreekt aan een geschik-
te lokaliteit voor dergelijk doel, heeft men voor dit-
maal, van de nood een deugd makende, bepaald, dat 
de eerstvolgende uitvoering zal plaats hebben in het 
koffiehuis ’t Fortuin alhier.”
De uitvoering op 30 december 1889 is een groot mu-
zikaal succes en verloopt ook zonder incidenten. Va-
der Van Bonzel levert ook een bijdrage. Samen met 
zijn zoon speelt hij quatre-mains op de pianino. De 
zangvereniging zal in de toekomst voor ‘de kunstlie-
vende ingezetenen van Ameide en Tienhoven nog 
menige genotvolle avond opleveren, is het lovende 
commentaar in de krant. (Zou de heer Van Bonzel 

deze stukken misschien als correspondent van de 
krant zelf geschreven hebben?)
“AMEIDE, 30 Dec. 1889.  Hedenavond gaf de zangver-
eniging “Kunst, liefde en vriendschap” alhier haar 
tweede uitvoering. Het programma, daarvoor gekozen, 
alhoewel eenvoudig, bevatte veel schoons. De uitvoe-
ring der verschillende nummers bewees, dat met grote 
zorg aan de voorbereiding was gearbeid; menig welge-
slaagd ogenblik leverde daarvan het bewijs. Als klank 
waren in ’t algemeen de plaatsen te loven. De stemmen 
der dames (sopraan) iets minder scherp, de bassen 
daarentegen iets sterker, zoude het geheel bij voorko-
mende gelegenheid nog veel verbeteren. 
Staat men algemeen verbaasd over de vorderingen van 
een nog zoo kort bestaan hebbend gezelschap, wat 
moet dit vooral voor de heer Van Bonzel, directeur der 
vereniging, een aangename beloning zijn. Gaat de 
zangvereniging zóó op de ingeslagen weg voort, dan zal 
zij voor de kunstlievende ingezetenen van Ameide en 
Tienhoven nog menige genotvolle avond opleveren. 
No. 5 van het programma “Herdenking”, een eigen 
compositie van den heer Van Bonzel, viel bijzonder in 
den smaak der toehoorders; de woorden in verband 
met de muziek hierop toepasselijk, vormden tezamen 
dan ook een lief geheel. De verschillende quatre-mains 
op de pianino3 - een symfonie van Haydn, een paar 
marsen van Schubert, bleken het publiek zeer welkom 
te zijn; de uitvoering dier stukken door de heren Van 
Bonzel Senior en Junior was dan ook onberispelijk, 
evenals de krachtvolle, zangrijke toon der daarvoor 
gebezigde pianino uit de fabriek van den heer Paling te 
Rotterdam. 
Lof aan allen die tot dit doel hebben medegewerkt, ook 
aan de stille aandacht der talrijke toehoorders. Hoe 
aangenaam, hoe gezellig was deze tweede uitvoering. 
Zulk een samenzijn is heerlijk en roept een spoedig “tot 
wederziens” toe. Ook de heer Diepenhorst komt een 
woord van dank toe voor zijne goede zorgen. Na afloop 
van het concert bleven de meeste toehoorders zeer ge-
zellig nog een poosje bijeen; de uiting der verschillende 
toasten leverde het bewijs dat men over alles zeer vol-
daan was; zonder uitzondering keerde dan ook ieder 
hoogst voldaan huiswaarts.”
In die tijd ontwikkeld koffiehuis ’t Fortuin zich tot 
het culturele centrum van Ameide. Er wordt niet al-
leen gezongen maar ook toneel gespeeld. Zowel de 
toneel- als de zangvereniging kunnen de ‘ontwikke-
ling en beschaving in Ameide bevorderen, die in 
1890 nog zoveel te wensen overlaat’. Daarnaast sti-
muleren de succesvolle uitvoeringen de ondernemer 
L.H. Diepenhorst tot een investering, waar de ge-
meenschap van Ameide heel lang plezier zal hebben. 
Hij besluit om bij ’t Fortuin een nieuw gebouw neer 
te zetten voor uitvoeringen, vergaderingen en bijeen-
komsten.  
“AMEIDE, 22 Jan. 1890. De in het vorig jaar alhier 
opgerichte toneelvereniging “Hooger zij ons doel” zal 
a.s. Woensdagavond in ’t Fortuin alhier hare eerste 
uitvoering geven. 

3 Pianino (letterlijk kleine piano) is de oude benaming voor het rechtopstaand 
klavier dat nu piano wordt genoemd. Quatre-mains betekent met vier han-
den op één piano.
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Moge ook deze jeugdige vereniging bij die gelegenheid 
door de opkomst van een talrijk publiek ondervinden, 
dat haar optreden in ons midden op prijs gesteld wordt 
en die zedelijke steun de tegenwoordige leden aanspo-
ren om op den ingeslagen weg voort te gaan, anderen 
om haar ledental te versterken. Evenals de zangvereni-
ging kan zij de ontwikkeling en beschaving, die in onze 
goede gemeente nog zoveel te wensen overlaten, zeer 
bevorderen.”
 “AMEIDE, 26 Febr. 1890. Deze week is men alhier 
aangevangen met het daarstellen, voor rekening van de 
heer L.H. Diepenhorst, van een geheel nieuw gebouw 
met flinke ruimte en hoogte om o.a. te dienen voor lo-
kaal bij het houden van zang-, muziek en andere uit-
voeringen, vergaderingen, bijeenkomsten enz. Hier-
door wordt in een alhier lang bestaande behoefte voor-
zien.” 

Op 2 juni 1890 is het zover. Het lokaal is klaar en de 
Zangvereniging ’Kunst, Liefde en Vriendschap’ valt 
de eer te beurt om het nieuwe lokaal feestelijk te mo-
gen openen. De vereniging is er blij mee. Zij zijn nu 
vrij de vleugels uit te spreiden en zijn niet langer af-
hankelijk van de ‘kleingeestige tegenstand’ die ze tot 
nu toe in Ameide en Tienhoven hebben ondervon-
den. De verwachtingen voor de eerste uitvoering in ’t 
Fortuin zijn hooggespannen en terecht. De belang-
stelling is zo groot dat de nieuwe zaal, hoe ruim ook, 
‘alle vrienden van kunst en beschaving’ nauwelijks 
kan herbergen. Kortom een groot succes en het nieu-
we lokaal van den heer Diepenhorst een grote aan-
winst voor Ameide.
“AMEIDE, 22 Mei 1890. Het lokaal voor de Zangver-
eniging alhier nadert zijne voltooiing en strekt de ont-
werper en de daaraan gewerkt hebbende ambachtslie-
den tot eer; het is flink en doelmatig ingericht en biedt 
ruimte aan enige honderden personen. Ook in dit op-
zicht heeft dus de Zangvereniging geen kleingeestige 
tegenstand meer te duchten. Zij kan nu vrij de vleugels 
uitspreiden. Het voornemen bestaat, daarin de eerste 
uitvoering te doen plaats hebben op 2 Juni e.k.; spoedig 
daarna zal ook de toneelvereniging er een uitvoering 
geven.”

OPENINGS-UITVOERING
der Zangvereniging
“Kunst, Liefde en Vriendschap”
te AMEIDE,
op Maandag 2 Juni 1890, des avonds
ten 8 uur, in ’t Fortuin.
HET BESTUUR.

“Ameide, 1 juni 1890.  Nu men kennis heeft genomen 
van het programma van de openingsuitvoering der 
zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” in het 
nieuw gebouwde lokaal voor uitvoeringen van de heer 
Diepenhorst is het geen wonder dat de verwachting 
gespannen is. Het programma geeft uitzicht op een ge-
notvolle avond, waar de Liefde tot de Kunst en de 
Vriendschap met de Kunst als twee nauwverwanten 
voor het voetlicht komen. Velen zien de avond verlan-
gend tegemoet.”
“AMEIDE, 9 Juni 1890. Op 2 Juni l.l. gaf de zangver-
eniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” alhier een con-

cert, ter inwijding van het te haren behoeve gesticht 
nieuw lokaal, dat hoe ruim ook, bij deze gelegenheid 
ternauwernood alle belangstellenden kon bevatten. De 
uitvoering liep goed van stapel, alle stukken werden 
flink, sommige zelfs uitstekend opgevoerd, en het bleek 
dat de zaal ook in dit opzicht volkomen aan hare be-
stemming voldoet. De heren solisten, onder leiding van 
de heer J.H.M. Van Bonzel uit Leerdam, hebben zich 
mede goed van hunne taak gekweten en er veel toe bij-
gedragen om een genotvolle avond te verschaffen. 
Voorzeker is ’t de wens van alle vrienden van kunst en 
beschaving, dat bij deze gelegenheid ook een woord 
van hulde en dank worde gebracht aan hen, die het 
gezelschap in de gelegenheid hebben gesteld een zoo 
doelmatig lokaal steeds beschikbaar te hebben. Zij to-
nen hiermede ware beschermers te zijn van datgene, 
wat het goede beoogt en strekt tot ontwikkeling en ver-
edeling van geest en hart. Moge de vereniging op de 
ingeslagen weg voortgaan en zich voortdurend met lust 
en ijver toeleggen op de beoefening der schone zang-
kunst, onder de leiding van haar bekwame en ijverige 
Directeur, de heer M. Van Bonzel; dat voorzeker zal 
het beste bewijs zijn van waardering voor hetgeen voor 
haar is tot stand gebracht.”
De organisatorische activiteiten van de heer Diepen-
horst beperken zich op cultureel gebied niet tot de 
uitvoeringen van lokale verenigingen. Hij organiseert 
op donderdag 9 oktober 1890 – paardenmarktdag - 
een succesvol  muzikaal spektakel. “GRAND CON-
CERT VARIÉ, door het Rotterdamse Operette- en 
Vaudeville-Gezelschap, met medewerking van de 
HOLLANDSCHE KARAKTER-KOMIEKEN, de Hee-
ren S. en Ph. SOESMAN, op Donderdag 9 October 
1890, des avonds ten acht ure, in het Lokaal van de 
Heer L.H. DIEPENHORST te AMEIDE.” 
“AMEIDE, 10 Oct. 1890. Gisteravond had in het nieu-
we lokaal van de heer L.H. Diepenhorst alhier plaats 
het aangekondigd “Grand café-concert-chantant” en 
komedie-voorstelling, door het Rotterdamse Operette-
gezelschap, onder directie en medewerking van de heer 
Soesman, directeur van de Salon des Variété’s te Rot-
terdam. Een uitgebreid programma, vol variatie werd 
blijkbaar tot aller genoegen uitgevoerd en hield het 
talrijk aanwezig publiek van 8 uren des avonds tot na 
middernacht aller-gezelligst bezig. De propvolle zaal 
bewees dat men te Ameide ook zo iets wel eens mag.”

De succesvolle muziekonderwijzer Matthijs van Bon-
zel richt zijn belangstelling intussen ook op de regio. 
In oktober 1890 verschijnt er een advertentie die ou-
ders oproept zich te melden voor het oprichten van 
een kinderzangschool in Schoonhoven. “De Onderge-
tekende, voornemens zijnde te Schoonhoven een Kin-
derzangschool op te richten, verzoekt ouders en andere 
belangstellenden, die hem hierover wensen te spreken, 
zich aan te melden in het Hotel “VAN ZESSEN”, op 
Donderdag 23 October a.s., des avonds tusschen 8 en 9 
uren. M. VAN BONZEL, Muziek- en Zangonderwijzer 
te Ameide.”

In het voorjaar van 1891 zijn er zelfs twee uitvoerin-
gen. De eerste op 28 januari en de tweede op 4 maart. 
Beide avonden was de Zaal – en dus niet meer het 
Lokaal – van den Heer Diepenhorst goed bezet. Dit 
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▲Merrigje Maria (Marie) van Bonzel – de Jong.  
(Foto uit nalatenschap M.M. van Bonzel-de Jong).

ondanks de ongunstige (weers)omstandigheden, ijs 
en duisternis in januari en donkerte en storm in 
maart. 
“UITVOERING der Zangvereniging “Kunst, Liefde en 
Vriendschap” te AMEIDE, op Woensdag 28 Januari 
1891, ’s avonds te 8 uren, in de Zaal van de Heer L.H. 
Diepenhorst. ENTRÉE f. 0,49. Kinderen beneden 15 
jaren f 0,25. HET BESTUUR.”  
“AMEIDE, 3 Febr. 1891. Woensdag 28 Jan l.l. gaf de 
zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” alhier, 
onder leiding van den directeur, de heer M. Van Bon-
zel, wederom een uitvoering. Ondanks de ongunstige 
omstandigheden, door ijs en duisternis, was de zaal 
goed bezet. Het programma, bestaande uit 11 num-
mers., waaronder 4 solozangen, werd blijkbaar zeer tot 
genoegen van ’t publiek uitgevoerd en van tijd tot tijd 
afgewisseld door een quatre-mains, onberispelijk ge-
speeld door de heren Van Bonzel Sr. en Jr. Een en an-
der verschafte den aanwezigen een zeer genotvolle 
avond.” 
“AMEIDE, 4 Maart 1891. De zangvereniging “Kunst, 
Liefde en Vriendschap” alhier, onder directie van de 
heer M. Van Bonzel, gaf hedenavond een buitenge-
wone uitvoering, tegen verminderde entrée; het pro-
gramma bevatte 13 nummers; de zaal was goed bezet, 
doch het donkere, stormachtige weder had menigeen 
van een bezoek doen afzien. Die er geweest zijn, heb-
ben genoten, want er werd goed gezongen.”

In 1891 is er ook een aantal ontwikkelingen in het 
persoonlijk leven van Matthijs van Bonzel. De krant 
van 25 juli 1891 meldt: “Ondertrouwd: M. VAN BON-
ZEL en M.M. DE JONG. Ameide, 24 Juli 1891.” en 
twee weken later volgt: “Getrouwd: M. VAN BONZEL 
en M.M. DE JONG, die, mede namens wederzijdse 
betrekkingen, hun hartelijke dank betuigen voor de 
talrijke blijken van belangstelling, zo van hier als elders 
bij gelegenheid van hun Huwelijk ondervonden. Amei-
de, 7 Aug. 1891.”
Merrigje Maria de Jong is geboren te Ameide op 27 
januari 1870. Zij is de dochter van bakker Cornelis 
de Jong Jzn. en  Cornelia van Kesteren. Cornelis de 
Jong was destijds de bakker ‘op de hoek’ van de Dam. 
Het echtpaar van Bonzel-De Jong gaat in Tienhoven 
wonen (zie kader, volgende pagina).

In Ameide volgt er een reactie op het succes van de 
zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap”. In 
november 1891 wordt  een Christelijke Zangvereni-
ging voor gemengd koor “Excelsior” opgericht. Het 
hoofd van de bijzondere school, de heer Lodewijk 
Blok4, wordt de dirigent, terwijl de repetities en de 
uitvoeringen in het gebouw der “School met de Bij-
bel” plaats vinden. Ook de uitvoeringen van “Excel-
sior” werden uitgebreid in de krant beschreven zoals 
te lezen is in het volgende artikel in dit blad. 

De zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” 
blijft haar jaarlijkse uitvoeringen geven, die iedere 
keer weer uitgebreid in de krant besproken worden. 
De kwaliteit van het gebodene blijft ongekend hoog. 

4 Voor informatie over Lodewijk Blok, zie: Nieuwsblad HVAT 2011, Jrg. 22, 
nr. 4, blz. 5-8.

De nieuwe ruime zaal van Diepenhorst is af en toe te 
klein om alle belangstellenden te bevatten. Er is in 
1892 ook een optreden in Meerkerk en in december 
1892 wordt feestelijk het 5-jarig bestaan gevierd. 
Op 22 juli 1893 vierde A.P.H.A. de Kleijn zijn 25-
jarig ambtsjubileum als burgemeester van Ameide en 
Tienhoven. Het krantenverslag meldt:  
’De Voorstraat van af de woning van den jubilaris5 tot 
het raadhuis, was smaakvol met erebogen, groen en 
vlaggen versierd en ook in het raadhuis was een nette 
versiering aangebracht. Ten 10½ ure werd de jubilaris 
in een plechtige vergadering van de raden, de ontvan-
gers en de plaatselijke geneeskundige der beide ge-
meenten, door de heer J.L. De Jongh, hartelijk namens 
alle aanwezigen gelukgewenst, waarop door de jubila-
ris in gevoelvolle woorden werd geantwoord. Als aan-
denken werd hem, namens genoemde gemeenteraden 
en ambtenaren, ten geschenke aangeboden, een keurig 
bewerkte zilveren inktkoker, voorstellende het raadhuis 
van Ameide, een kunstwerk dat ieders bewondering 
wekt en vervaardigd is in de fabriek van de firma Van 
Kempen, benevens een voorbeeldig uitgevoerde op-
dracht.
Behalve kostbare geschenken van wege de ingezetenen 
en de leerlingen der beide scholen, welke laatste voor 
rekening van de jubilaris gul zijn onthaald, werden 
hem door verschillende vrienden en kennissen, o.a. 

5 Burgemeester De Kleijn woonde destijds op Voorstraat 8.
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Waar woonde Matthijs van Bonzel in Ameide? 
 
De aankondiging begin 1888 dat de muziekleraar Matthijs van Bonzel zich in 
Ameide zal vestigen, roept de vraag op waar hij woonde? Het bevolkingsregis-
ter van Ameide geeft uitsluitsel. Op 8 maart 1888 gaat hij inwonen bij de fam. 
Degenhardt in de Kerkstraat No. 227. De heer Willem George Degenhardt  (hij 
was ook president (voorzitter) van de zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriend-
schap”), is onderwijzer en Hoofd van de Openbare Lagere School. Hij woont in 
het ‘schoolmeesterhuis’ met vrouw en twee jonge kinderen. Twee andere kin-
deren zijn in 1886 en 1887 jong overleden. In juli 1888 wordt in huize Degen-
hardt weer een zoon geboren en waarschijnlijk wordt het te vol of te druk voor 
Matthijs. Hij verhuist op 1 augustus 1888 naar de Prinsengracht No. 34 en gaat 
wonen bij de koopman  Jacob Meijer en zijn echtgenote Fronika Hakkert. Ook 
daar zijn dan drie jonge kinderen Meijer en op 16 febr. 1890  wordt er een vier-
de kind geboren. Opnieuw een reden om te verhuizen voor Matthijs. Hij gaat 
naar de Prinsengracht No. 43, waar hij inwoont bij Cornelis van den Heuvel, 
arbeider en mandenmaker. Cornelis is getrouwd met Johanna Margaretha de 
Groot. Zij hebben geen kinderen, maar wel enkele kostgangers in huis. Matthijs 
blijft daar wonen tot zijn huwelijk met Merrigje Maria de Jong op 7 augustus 
1891.
Het jonge paar gaat in Tienhoven wonen op het adres Hoogewaard 53 (nu 12), 
gehuurd van de Wed. C. van den Berg. Daar wordt op 29 oktober 1892 hun zoon 
Johannes Hendrik Mattheus geboren. In mei 1893 wordt door de erven Wed. C. 
van den Berg een woning in Ameide te koop aangeboden. Dit huis wordt beschreven als: “Een zeer net en 
gerieflijk ingericht WOONHUIS, hecht en sterk gebouwd, aan de Voorstraat te Ameide, met riant uitzicht over 
de rivier de Lek, benevens ERF en TUINTJE.” Wie zou daar niet willen wonen? De openbare verkoop is 31 
mei, de aanvaarding en betaling moet op 30 juni plaatsvinden. Op 23 juli 1893 vestigen Matthijs van Bonzel 
en zijn gezin zich in hun nieuwe woning aan de Voorstraat No. 243, later 277 (nu Voorstraat 10). Daar wordt 
op 11 december 1895 hun dochter Aletta Adriana geboren. Zij is vernoemd naar haar tante Aletta Adriana 
de Jong, die op 15 april 1893 is overleden. Het gezin van Bonzel blijft op de Voorstraat wonen tot hun vertrek 
naar Harlingen op 30 april 1902. 

▲ De kinderen Letty en Jo 
van Bonzel, ca. 1900.  
(Foto uit nalatenschap M.M. 
van Bonzel-de Jong).

▼De Dam rond 1900 met links de Voorstraat waar het gezin van Bonzel woonde van 1893 tot 1902. Deze foto is gemaakt door P. 
van Essen uit Molenaarsgraaf, waarschijnlijk als herinnering aan Ameide vlak voor de verhuizing van het gezin van Bonzel naar 
Harlingen. (Foto uit nalatenschap M.M. van Bonzel-de Jong).
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door de Ambachtsheer van Ameide, prachtige cadeaux 
vereerd.” Bij deze viering is de zangvereniging natuur-
lijk ook van de partij. ‘s-Avonds “Te 9 uren bracht de 
zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” alhier, 
directeur de heer M. Van Bonzel, een serenade met 
lampion-verlichting.”  

In 1894 zien we een aantal veranderingen. Ten eerste 
verandert de naam in “Kunstliefde en Vriendschap”. 
Daarnaast worden er bij de uitvoering meer solisten 
van buiten aangetrokken en ook leerlingen van mu-
ziekonderwijzer Van Bonzel, waaronder een dochter 
en een zoon van burgemeester De Kleijn, mogen op-
treden tijdens het concert. Een andere ontwikkeling 
is dat de uitvoeringen in de zaal van Diepenhorst 
worden besloten met een BAL NA! 
“AMEIDE, 11 Jan. 1894. Hedenavond gaf de Zangver-
eniging “Kunstliefde en Vriendschap”, onder leiding 
van de heer M. Van Bonzel alhier, hare eerste uitvoe-
ring in dezen winter, in de zaal van de heer Diepen-
horst. Ondanks de influenza-epidemie, die hier nog 
niets vermindert, was de zaal dicht bezet. Het pro-
gramma bestond uit 12 nummers, waarvan 5 door de 
zangvereniging werden ten gehore gebracht en de 7 
overige door de heren J. Morgan de Groot van Amster-
dam en F. Blumentritt7 van Rotterdam.
Het programma der vereniging moge ditmaal klein 
zijn geweest, ’t werd (en dit is hoofdzaak) rein uitge-
voerd. Voorzeker niet minder mag dit laatste worden 
getuigd van het schone gezang van de heer Morgan de 
Groot en het treffend vioolspel van de heer Blumen-
tritt. Ook moet een woord van dank worden gebracht 
aan de heer Van Bonzel Sr. voor zijn onberispelijk spel 

op de akkoord-citer6, waarmede hij 
het publiek verraste. Een en ander 
verschafte een zeer genotvolle 

avond. Jammer dat velen door 
ongesteldheid verhinderd wa-

ren die bij te wonen. In het 
bijzonder voor deze en in 
het algemeen voor allen die 
de edele zangkunst liefheb-
ben, hopen we dat de ver-
eniging en hare geachte 
medewerkers van heden-
avond ons spoedig ander-
maal een uitvoering zullen 
te genieten geven.” 

“UITVOERING der ZANGVEREENIGING “Kunst-
liefde en Vriendschap” te Ameide, op WOENSDAG 2 
MEI 1894, ’s avonds ten 8 ure, in de Zaal van Mej. de 
Wed. L.H. DIEPENHORST7.
Na afloop BAL.”

6 Een akkoord-citer is een snaarinstrument met twee octaven chromatisch 
gestemde enkele of dubbele melodiesnaren en een zestal majeurakkoorden 
(E A D G F C) bestaande uit vier snaren waaronder steeds 1 bassnaar.

7 Leendert Hermanus Diepenhorst (Frank Arieszn.) is op 15 maart 1894, 60 
jaar oud, overleden. Zijn weduwe Petronella Diepenhorst – van Dijk zet de 
zaak voort. Zij is overleden op 10 januari 1914, 90 jaar oud. Hun zoon Jo-
hannis Gerrit Diepenhorst, geboren op 18 juni 1861, is dan de nieuwe kaste-
lein van ’t Fortuin.

In het voorjaar van 1894 wordt ook een belangrijke 
eerste prijs gewonnen op een zangconcours te 
Schoonhoven. Dit wordt gevierd bij de uitvoering in 
Mei.
“AMEIDE, 2 Mei 1894. Voor de aanvang der uitvoe-
ring, hedenavond door de zangvereniging “Kunstliefde 
en Vriendschap” alhier gegeven, had een indrukwek-
kende plechtigheid plaats. Door de kunstlievende leden 
der vereniging en enkele vrienden namelijk werd haar, 
naar aanleiding van de onlangs op het zangconcours te 
Schoonhoven behaalde 1ste prijs, een kostbaar vaandel 
vereerd dat bij deze gelegenheid onder fanfares door de 
commissie naar de zaal overgebracht en door het 11-
jarig dochtertje van den Eere-voorzitter aangeboden 
werd in tegenwoordigheid van het ditmaal vooral tal-
rijk opgekomen publiek. Overbodig voorzeker is de me-
dedeling dat dit zichtbaar bewijs van sympathie door 
de vereniging met geestdrift en dankbaarheid werd 
aanvaard. In gevoelvolle en van hoge waardering ge-
tuigende woorden was de president der vereniging, de 
heer Degenhardt, daarvan de tolk.
Wat de uitvoering zelve betreft, zover we van deze ver-
eniging en haar bekwame, onvermoeide directeur trou-
wens gewoon zijn, ze was in een woord schoon en, 
dank zij de welwillende medewerking van de heren 
Van Bonzel Sr., Hulselman, Blumentritt en Fabries, vol 
aangename afwisseling. Meer dan verdiend waren dan 
ook de luide toejuichingen, die ieder op zijn beurt, als 
om strijd te beurt vielen.
Ongetwijfeld zal de steeds klimmende belangstelling 
voor onze alom gevierde zangvereniging een prikkel te 
meer zijn om zich al meer en meer in de edele zang-
kunst te bekwamen en het kunstlievend publiek van 
tijd tot tijd uren van rein genot, als ook weer op deze 
avond te doen smaken.

 “Ameide, 7 Febr. 1895. De Zangvereniging “Kunst-
liefde en Vriendschap” alhier, onder directie van de 
heer M. Van Bonzel, gaf hedenavond haar eerste open-
bare uitvoering in deze winter. De verschillende num-
mers werden uitstekend gezongen, getuigden van be-
kwame leiding, degelijke studie en verschaften aan het, 
de weersgesteldheid in aanmerking genomen, talrijk 
opgekomen publiek een zeer genotvolle avond, nog ver-
hoogd door de welwillende medewerking van de heeren 
Van Bonzel Sr. van Leerdam, Blumentritt van Rotter-
dam en jongejuffrouw M. De Kleijn8 en jongeheer 
A.P.H.A. De Kleijn9 (leerlingen van de heer Van Bon-
zel Jr.) beiden te Ameide. Moge ons spoedig weer zo’n 
avond bereid worden!” 

Eind 1897 bestaat “Kunstliefde en Vriendschap” 10 
jaar, een goede reden  voor een feestelijke herden-
king. Helaas komt het er niet van. Op 30 oktober was 
Albertina Maria Alexandrina van der Poel – Kerkho-
ven overleden, de beschermvrouw van de vereniging. 
Nog geen half jaar later overlijdt ook haar echtgenoot 
oud-burgemeester en beschermheer Mr. Johannes 

8 Merrigje de Kleijn, geboren op 12 juli 1882 en bij de uitvoering dus 12 jaar 
oud.

9 Adrianus Paulus Huibertus Antonie de Kleijn, geboren op 14 oktober 1883 
en 11 jaar bij de uitvoering. Over hem en zijn carrière als KNO-arts en bijna 
Nobelprijswinnaar is uitvoerig geschreven in het Nieuwsblad HVAT, 2012, 
Jrg. 23, Nr. 1, blz. 32-43. 

Een akkoordciter.
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Dirk van der Poel. Dat zorgt opnieuw voor uitstel van 
de jaarlijkse uitvoering tot Hemelvaartsdag, 23 mei 
1898. 
“Ameide, 4 Nov. 1897 In de vergadering der leden van 
de zangvereniging “Kunstliefde en Vriendschap”, j.l. 
Maandagavond alhier gehouden, bracht haar voorzit-
ter, de heer Degenhardt, in woorden die op de aanwe-
zigen een diepen indruk maakten, een hartelijke hulde 
aan de nagedachtenis van wijlen hare onvergetelijke 
Beschermvrouw, mevrouw Van der Poel – Kerkhoven. 
Tot aller grote teleurstelling kon een voorgenomen eer-
biedige hulde bij de teraardebestelling der zo betreurde 
dode, ook van wege deze vereniging, niet worden ge-
bracht, overeenkomstig den wens van de overledene, 
dat die treurige plechtigheid in alle eenvoud zou plaats 
hebben. Een weemoedige stilte drukte de goedkeuring 
op het voorstel om dit jaar geen openbare uitvoering te 
geven aan het plan om het 10-jarig bestaan der vereni-
ging feestelijk te herdenken.”

“Ameide, 14 April 1898. Werd de zangvereniging 
“Kunstliefde en Vriendschap” alhier den ganse winter 
door ziekte en sterfgevallen verhinderd uitvoeringen te 
geven, opnieuw werd zij teleurgesteld in haar voorne-
men, om namelijk op Paasmaandag daaraan gevolg te 
geven, door het overlijden van haar hooggeachte Be-
schermheer, de heer Mr. J.D. Van der Poel. Waarschijn-
lijk zal die uitvoering alsnu geschieden op Hemel-
vaartsdag.” 
“Ameide¸ 23 Mei 1898. l.l. Donderdagavond gaf de 
zangvereniging “Kunstliefde en Vriendschap” alhier, in 

het gewone lokaal, onder leiding van de directeur, de 
heer M. Van Bonzel, een uitvoering. Tussen deze en de 
vorige ligt bijna een jaar. De voorzitter, de heer W.G. 
Degenhardt, wees bij het openen er op, hoe in het na-
jaar van 1897 het koor getroffen werd door een grote 
slag, namelijk het overlijden van zijn onvergetelijke 
Beschermvrouw Mevrouw Van der Poel. De voorgeno-
men viering van het 10-jarig bestaan der vereniging 
verviel daardoor. Door het overlijden ook van de Be-
schermheer, de heer Van der Poel, enige dagen vóór 
Pasen, verviel natuurlijk ook de toen voorgenomen 
uitvoering. Bij deze uitvoering, de eerste na die slagen, 
mocht een woord van dankbare nagedachtenis niet 
ontbreken aan deze beide ontslapenen, die het zang-
koor steeds tot grote steun en hulp waren. 
De belangstelling was, als altijd, weer groot; de ruime 
zaal kon ze bijna niet bevatten, die uit deze en omlig-
gende gemeenten waren opgekomen en met onverdeel-
de aandacht het programma, uit 14 zangnummers be-
staande volgden. En het bleek dat het zangkoor, trots 
de teleurstellingen en ongunstige tijdsomstandigheden, 
niet had stil gezeten. Integendeel de uitvoering gaf blij-
ken van ernstige studie en vooruitgang in opvatting. 
Ook de beide solo’s voor viool, door de jongeheer W. 
Degenhardt, die als afwisseling op het programma 
voorkwamen, vonden algemene bijval.
Het zangkoor en zijn directeur, de heer Van Bonzel, 
mogen tevreden zijn zoals het auditorium het was. Een 
recht gezellig, geanimeerd bal besloot de avond. Leve 
en bloeie “Kunstliefde en Vriendschap” en moge het 
aantal harer leden meer en meer toenemen!”

De zangvereniging “Kunstliefde en Vriendschap” met het in mei 1894 geschonken vaandel. Uiterst rechts staat dirigent Matthijs van 
Bonzel. Het kind links  (met de bijzondere muts) is zijn zoon Jo van Bonzel. Hij staat voor zijn moeder Merrigje Maria van Bonzel - de 
Jong en zijn tante Johanna Cornelia de Jong. (Foto uit nalatenschap M.M. van Bonzel-de Jong).
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Enkele dagen (op 26 mei 1898) later treedt het koor 
ook op in hotel Hartman in Vianen. Een  ‘puur 
kunstgenot’, maar helaas voor slechts weinig belang-
stellenden. Het Utrechtsch Nieuwsblad van 31 mei 
1898 bericht als volgt:
“Vianen, 27 mei 1898. Gisteren avond werd alhier in 
het hotel “Hartman” eene uitvoering gegeven door het 
zangkoor “Kunstliefde en Vriendschap” van Ameide 
(directeur de heer M. van Bonzel) en dit met meede-
werking van eenige zijner leerlingen,
Veel schoons werd te horen gegeeven, nl. “Lentelied” 
van v.d. Wulp; “Boven de sterren” van Franz Abt; 
“Meilied” (vrouwenkoor) van S. de Lange; “Andante 
cantabile en Valse” van Ch. Danzia; “Godswil” van 
Mendelssohn; “In gelukkige dagen” van M. van Bonzel; 
“Vioolsonate No. 1”van Mozart; “Oogstlied”van Kolk-
man; “Nederland” van I. Heim; Aria “Pur dicesti” van 
Lotti; “Altdeutsches Marienlied” van Pratorius; “Heide-
bloempje” van Abt; Romance (viool en piano) van 
Vieuxtemps en “Lente-polka” van A. Zedtler.

Was het onbekendheid met het toch zo gunstig bekend 
staande koor, was het gebrek aan publiciteit, was ’t het 
reeds vergevorderde seizoen waarom zoo weinige wa-
ren opgekomen? We weten het niet, doch dit staat vast, 
dat de ontbrekenden veel gemist hebben, want de 
avond was een puur kunstgenot.
Spreekt het van zelf, dat niet alle nummers onberispe-
lijk gezongen werden, had ’t eene nummer de prioriteit 
over ’t andere, slotsom moet wezen dat over ’t alge-
meen juist en met gevoel gezongen werd. Moeten we 
dat noemen, wat bovenal onze gehoor-organen aange-
naam aandeed, ’t zou moeten weezen het “Heide-
bloempje” dat zeer goed vertolkt werd enwe zouden 
ook moeten gewagen van het slotnummer van het pro-
gram “Lente-Polka” ’t welk na luid en langdurig ap-
plaus gebiseerd werd. 
Voorzeker mogen de extra-nummers op de viool niet 
vergeten; ook deze gaven inderdaad iets schoons ten 
gehore, vooral wanneer we in aanmerking nemen, den 
korten leertijd van de dilettanten en het ongewone om 
voor het publiek op te treden.
Vooral deed ons het spel van Mej. B.L. aangenaam 
aan; èn haar verschijning èn de tonen, welke zij aan 
haar instrument wist te ontlokken, deden ons gevoelen 
welken indruk goede muziek teweegbrengt. Hoewel 
nog betrekkelijk kort dit instrument bespelende, doen 
de reeds gemaakte vorderingen alleszins veel voor de 
toekomst verwachten.
Zooals we reeds zeiden, was het jammer, zeer jammer, 
dat het publiek in zulk een geringen getale was opgeko-
men, en we sluiten ons aan bij hetgeen de heer Tor-
becke sprak, er op wijzende, dat directeur en de leden 
van “Kunstliefde en Vriendschap” door hun vertolking 
eene grootere opkomst waardig geweest waren. Niette-
min dank aan Ameide’s Zangkoor en directeur, aan 
zijne leerlingen, die zoo welwillend zooveel schoons ten 
beste gaven, dank voor den genotvollen avond, en we 
spreken de wensch uit, “Kunstliefde en Vriendschap” 
Vianen nog meermalen met een bezoek mag vereeren, 
en dat alsdan door het publiek betoond worde, meer-
dere belangstelling”.  

Na de tegenslagen en teleurstellingen in 1897/8 volgt 
er in 1899 een geweldig hoogtepunt voor zowel koor 
als dirigent. Op 17 augustus 1899 vindt te Ameide 
het Zesde Jaarfeest plaats van de Bond van Gemeng-
de Zangvereenigingen “Eendracht maakt Macht”. 
Over deze gebeurtenis is eerder geschreven in het 
Nieuwsblad HVAT 1999 nr. 4. In dit nummer is ook 
een deel van het programmaboekje afgedrukt. Het 
feestterrein lag ongeveer in het verlengde van de 
Prinsengracht, op de plek waar nu het begin van de 
wijk Aaksterveld is. Om ‘de duizenden’ deelnemers 
en bezoekers naar Ameide te brengen zette De 
Stoomboot Reederij op de Lek extra diensten in. 
“GROOT ZANGERSFEEST te AMEIDE. De Bond 
van Gemengde Zangvereenigingen “Eendracht maakt 
Macht”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 Juni 
1896, viert zijn ZESDE JAARFEEST, op een uitste-
kend gelegen en keurig ingericht terrein te AMEIDE, 
op Donderdag 17 Augustus a.s.
UITVOERING van vele BONDSLIEDEREN door een 
machtig koor, bestaande uit de leden van circa. 40 Ver-
enigingen, en van tal van keurnummers door elk dier 

 
Oprichting muziekvereniging Unie in 1898

Naast het leiden van de zangvereniging en het 
opleiden van leerlingen ontplooide Van Bonzel 
in Ameide nog andere activiteiten op muzikaal 
gebied. Zo zien we in 1894 de eerste pogingen om 
een fanfarekorps op te richten, maar 12 personen 
blijken te weinig te zijn voor een echt orkest. Het 
lukt uiteindelijk wel in september 1898 en van 
Bonzel wordt de dirigent van de Fanfarevereniging 
‘Unie’. Gerepeteerd werd er in een schoollokaal en 
de uitvoeringen vinden plaats in het ‘Lokaal van 
den heer G.J. de Jong’. Dit lokaal is het café Lek-
zicht dat in die tijd door De Jong nieuw gebouwd 
is. 

“Ameide, 31 Aug. 1894. Alhier is een fanfarekorps 
opgericht, bestaande uit 12 personen, onder directie 
van de heer M. Van Bonzel alhier.”
“Ameide, 26 Sept. 1898. Het voornemen bestaat, 
alhier een fanfarekorps op te richten onder directie 
van de heer Van Bonzel. Reeds 17 personen zijn als 
leden toegetreden en een voorlopig bestuur is samen-
gesteld. Bij voldoende financiële steun zullen dus 
spoedig de eerste klanken van dit korps gehoord 
worden.”
“Ameide en Tienhoven, 1 Nov. 1898. De voorgeno-
men oprichting van een fanfarekorps in deze ge-
meente is tot stand gekomen, onder directie van de 
heer M. Van Bonzel te Ameide . Het bestuur bestaat 
uit de heren W.G. Degenhardt te Ameide, voorzitter 
en G.J. De Jong te Tienhoven, secretaris.”

Na de oprichting van de ‘Unie’ volgt ook nu een 
voorspelbare reactie van een ander deel van de 
Ameidese gemeenschap. Op 1 juli 1899 wordt de 
christelijke muziekvereniging “Crescendo” opge-
richt. Na 85 jaar zullen de twee verenigingen in 
1984 samengevoegd worden tot het Ameide’s Fan-
fare Korps (AFK).
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Verenigingen afzonderlijk. TER AFWISSELING: MA-
TINÉE van 1 – 2 uur. CONCERT van 6.30 – 8.30 uur. 
Beide te geven door het Muziekkorps van de Vestingar-
tillerie te Gorinchem, onder Directie van den Heer 
SCHOFAERTS.
’s Avonds VERLICHTING van het terrein en te 8.45 
uur Vuurwerk, aangeboden door de Ingezetenen van 
Ameide. 
Entrée f 0,50. Gereserveerde plaatsen f 1,00. Aanvang 
10 uur precies.”

Het koor ‘Kunstliefde en Vriendschap’ uit Ameide 
staat als eerste op het middagprogramma. Volgens de 
feestgids bestaat het koor uit 32 werkende leden 
(zangers en zangeressen) en 17 kunstlievende leden 
(donateurs). De voorzitter is de heer W.G. Degen-
hardt – hoofd van de openbare school, de secretaris-
penningmeester is de Hotelhouder Johannis Gerrit 
Diepenhorst, commissaris van orde is koopman Ger-
rit Bouter. Onder leiding van de dirigent Matthijs van 
Bonzel brengt het koor als ‘keurnommer’ het lied 
Lente-polka van A. Zedtler.
Het zangersfeest was een groot succes zoals vermeld 
in de Schoonhovensche Courant.
“Ameide, 17 Aug. Heden werd alhier, onder begunsti-
ging van prachtig fris zomerweer, gehouden het 6de 
jaarfeest van den bond van gemengde zangverenigin-
gen “Eendracht maakt macht”. Meer dan 30 aangeslo-
ten verenigingen zijn herwaarts getogen, de meesten 
per stoomboot; deze en de duizenden andere bezoekers 
geven ons vriendelijk, heden algemeen bevlagd en hier 

en daar net versierd dorp, een buitengewoon opgewekt 
aanzien.
De 6 bonds-nummers in de open lucht, door al de te-
genwoordige verenigingen tegelijk gezongen, werden 
onder directie van de kranige directeur-president van 
Krimpen a/d Lek, de heer J.H. Drees, keurig uitge-
voerd; hetzelfde mag gezegd worden van de keurnum-
mers door de verschillende verenigingen afzonderlijk 
gezongen.
Gedurende de pauze, tussen 1 en 2 en tijdens het 
avondfeest, dat door een zeer goed vuurwerk, door de 
plaatselijke feestcommissie aangeboden, besloten werd, 
liet zich horen de muziek der vestingartillerie te Gorin-
chem.
De ganse dag was de orde voorbeeldig, het feest slaagde 
volkomen. Ameide is ten zeerste tevreden; mogen hare 
talrijke bezoekers wederkerig hetzelfde kunnen betui-
gen.”

▲ Impressie van het Zangersfeest te Ameide op 17 augustus 1899.

► Een portret van de musici M. van Bonzel (rechts) en J.P. van 
Lochem in Harlingen. (Foto uit nalatenschap M.M. van Bonzel-
de Jong).
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In 1902 komt er een einde aan de activiteiten van 
Matthijs in Ameide. Hij vertrekt op 30 april met zijn 
gezin uit Ameide naar Harlingen. Als muziekleraar 
en dirigent van de zang- en de muziekvereniging 
wordt hij opgevolgd door Jan Albert Frommelt, die 
gaat wonen in het huis van Van Bonzel aan de Voor-
straat. Op 8 januari 1903 trouwt Frommelt te Maar-
tensdijk met Baudina Postma, een dochter van domi-
nee Eize Postma. Ook als organist wordt hij vervan-
gen. “Ameide 27 maart. In de plaats van de heer M 
van Bonzel, die naar elders vertrekt, is benoemd tot 
organist der Ned. Herv. Kerk alhier de heer L. Blok, 
hoofd der bijz. school in deze gemeente.” 
Matthijs van Bonzel keert later weer uit Harlingen 
terug naar deze regio. Hij vestigt zich in 1922 in  
Schoonhoven waar hij ook in de jaren 1890 al muzi-
kaal actief was. Ook nu is hij nog enige jaren zeer 
actief in het muziekleven van Schoonhoven. Op 14 
mei 1928 is Matthijs van Bonzel, 66 jaar oud, aldaar 

overleden. Zijn vrouw Merrigje Maria van Bonzel–
De Jong is, 65 jaar oud, overleden op 10 oktober 
1935. Beiden zijn begraven op de Algemene Begraaf-
plaats op de Wal 5-7 te Schoonhoven. Daar is ook 
hun  schoondochter begraven, de echtgenote van de 
te Tienhoven geboren Johannes Hendrik Mattheus 
(Jo) van Bonzel. Hij is van 1921-1942 zendeling-le-
raar op het eiland Halmahera (Ned. Indië) geweest. 
Op 11 december 1944 is hij overleden, 52 jaar oud, in 
het Japanse interneringskamp Bodjo (Zuid Sulawesi) 
en begraven op het Nederlands ereveld Kalibanteng 
bij Semarang. Zijn echtgenote/weduwe Johanna Her-
mina van Bonzel-Burger is op 24 september 2001 
overleden, 100 jaar oud.
Met de komst van Matthijs van Bonzel als nieuwe 
organist in 1887 is het muziekleven in Ameide tot 
ontwikkeling is gekomen. In de 15 jaar dat hij hier 
actief was zijn er minstens vier bloeiende zang- en 
muziekverenigingen opgericht. 

 
Hoe is het “Kunstliefde en Vriendschap” vergaan na het vertrek van Matthijs van Bonzel?

De oprichter van het koor is bijna 15 jaar dirigent geweest (1887-1902). Dat is een lange stabiele periode, 
waarin het koor tot bloei is gekomen. De opvolgers zijn allen betrekkelijk kort gebleven. Niet minder dan 
zeven dirigenten in een periode van circa 20 jaar. Dat waren achtereenvolgens: L.A. Frommelt (1902-1903), 
Ch. de la Rosière1 uit Gorinchem (1903– 1906), B.H. van Brenk uit Langerak (1906-1911), J. Dolk    
(1911–1913), J.G. Coljée uit Vianen (1913–1915), P. Zanen uit Nieuwpoort (1915–1919) en W.C. Sommer 
uit Meerkerk (1919-?). 

Het berichtje op 2 mei 1919 over de benoeming van dirigent W.C. Sommer uit Meerkerk is het laatste be-
richt over “Kunstliefde en Vriendschap”. Daarna is er niets meer te vinden in de Schoonhovensche Cou-
rant. Vanaf 1925 zijn er wel berichten over een nieuw gemengd koor te Ameide met de naam “Zanglust”. 
Dit koor is in 1924 opgericht en vierde in 1934 het 10-jarig jubileum2. 

1 Charles de la Rosière (Zutphen, 20 juli 1865 – Leerdam, 4 april 1935) was van 1904-1919 dirigent van de muziekvereniging ‘Unie’ te Ameide. Daarnaast was  
hij muziekleraar en van 1909 tot 1935 dirigent van de muziekvereniging ‘Kunstliefde en Vriendschap’ te Leerdam.

2 Krijn van der Ham heeft in zijn serie ‘Historisch plaatje met een praatje’ in december 2012 ruime aandacht geschonken aan de geschiedenis van de ‘Algemene 
gemengde zangvereniging  Zanglust’ in Ameide. Nieuwsblad HVAT 2012, Jrg. 23, nr. 4, blz. 47-51. 

◄ De leden van 
de gemengde 
zangvereniging 
‘Zanglust’ poseren 
t.g.v. het 10-jarig 
bestaan in 1934.
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▲Enkele bladzijden uit de Feestgids van 1899, opmerkelijk is hoeveel cafés Ameide telde in 1899.
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Cees van der Grijn en Bram Provoost  
(met dank aan Ben Remie)

In het voorgaande artikel is vermeld dat als 
een reactie op het succes van de zangvereni-
ging “Kunst, Liefde en Vriendschap” in 1891in 
Ameide ook een christelijke zangvereniging is 

opgericht. De Schoonhovensche Courant brengt het 
bericht op 11 november 1891.

“AMEIDE, 9 Nov. 1891. Alhier is een zangvereniging 
voor gemengd koor opgericht, “Excelsior” genaamd, 
onder directie van het hoofd1 der bijz. school alhier. Zij 
telt reeds een groot aantal leden.” 

Eind maart 1893 wordt de eerste uitvoering aange-
kondigd, die op 3 april 1893 in de ‘School met den 
Bijbel’ zal worden gegeven. Enige dagen later volgt er 
een uitvoerig verslag.

“AMEIDE, 27 Maart 1893. Chr. Zangvereniging “EX-
CELSIOR” te AMEIDE. UITVOERING op Maandag 3 
April 1893, ’s avonds ten 7½ ure, in het gebouw der 
“School met den Bijbel”. Programma’s (tevens bewijs 
van toegang) à 25 Cents aan den ingang en bij de Le-
den verkrijgbaar.”
“AMEIDE,  12 April 1893. In de voorgaande week had 
alhier een zanguitvoering plaats van de Christelijke 
Zangvereniging “Excelsior”. Onder de verschillende 
stukken, die daarbij op verrassende wijze werden uit-

1 De heer B. Wielenga was tot augustus 1892 hoofd van de Bijzondere School 
in Ameide.

gevoerd, kwamen vooral uit: Paaschlied, solo door me-
juffr. Blok; Mijn Vaderland en Avondlied, mannen 
kwartetten door C. Verheij, W. Briedé, B. Streefkerk 
Cz. en G. Spek; God heeft Neerland groot gemaakt, 
duet door de jongejuffr. Blok,  Sopraan en Jansje Ver-
heij, Alt: Plaats bij ’t Kruis, duet door mejuffr. Blok, 
sopraan den heer Blok Tenor. De Zangstukken werden 
begeleid door uitmuntend orgelspel van de directeur 
der Vereniging Blok en de heer G. Spek van Tienhoven. 
Alles werd op zeer verdienstelijke wijze uitgevoerd en 
algemeen was men ten hoogste voldaan over het en-
semble en het aplomb der zangers en zangeressen. In 
aanmerking genomen de korte tijd dat deze vereniging 
bestaat, weet men niet wat meer te waarderen, de uit-
muntende leiding en tact van de directeuren Blok en 
Verheij of wel de volhardende en taaie studie der leden. 
In de pauze werden nog een paar stukjes door de direc-
teur Blok voorgedragen, getiteld: “Merula” en “Bach te 
Dresden”, beide van de Bull, die ongemeen bevielen en 
uitbundig werden toegejuicht.
Hoogst voldaan verlieten de hoorders dan ook het 
schoolgebouw, waarin de uitvoering plaats had en 
dat ternauwernood de menigte kon bevatten, zodat 
enkelen zich nog met een staanplaats in de doorgan-
gen moesten vergenoegen. Moge deze uitvoering nog 
menige keer door meer dergelijke worden gevolgd, 
dan zal de Vereniging met verdere oefening en studie 
zich weldra kunnen meten met de beste en be-
kwaamste zangkoren. Ook zal daardoor het doel, 
waarmede deze Vereniging is opgericht meer en 
meer bereikt worden en kunnen strekken tot verhef-
fing van al wat edel is en goed en tot verwezenlijking 
van de spreuk der Vereeniging: “Excelsior.”

De Christelijke Zangvereniging  
“Excelsior” te Ameide
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In de daaropvolgende jaren worden door “Excelsior” 
uitvoeringen gegeven, die steeds in de krant worden 
besproken. Net als de uitvoeringen van “Kunst, Lief-
de en Vriendschap” worden die van “Excelsior” met 
lovende kritieken beschreven. De zangkwaliteiten in 
Ameide en Tienhoven moeten destijds groot zijn ge-
weest, terwijl de belangstelling voor de uitvoering 
steeds zodanig was, dat de ruimte te klein leek. 

In juli 1893 doet Excelsior ook al mee aan het Chris-
telijk Zangersfeest in het Utrechtse Maartensdijk. 
“AMEIDE en TIENHOVEN, 24 Juli 1893. De zangver-
eeniging alhier, onder directie van den heer L. Blok, 
hoofd der bijz. school, neemt mede deel aan het op 26 
dezer te Maartensdijk te houden Christelijk Zangers-
feest”.

In maart 1894 is er ook sprake van het “Kinderkoor”. 
Samen met “Excelsior” zorgt het voor een geslaagde 
uitvoering, zoals blijkt uit het krantenverslag. Tijdens 
deze uitvoering wordt aan “Excelsior” ook een prach-
tig vaandel aangeboden door “eenige goede vrienden 
en vriendinnen” van het koor.
“UITVOERING van de CHR. ZANGV. “Excelsior” te 
Ameide, met medewerking van het “KINDERKOOR” 
Donderdag 22 Maart (1894). Aanvang 7½ uur. Toe-
gangskaarten à f 0,35 aan het Schoollocaal verkrijg-
baar.”

“AMEIDE, 22 Maart 1894. De Chr. Zangvereeniging 
“Excelsior” gaf hedenavond in de Chr. School met het 
Kinderkoor eene gecombineerde uitvoering, welke uit-
stekend geslaagd mag heeten. De Eere-Voorzitter, Ds. 
Postma, opende na het zingen van Ps. 150:1 de verga-
dering met gebed en riep der talrijk opgekomen schare 
een hartelijk welkom toe.
Het programma voor dezen avond bestond uit 23 
nummers en kenmerkte zich door eene groote verschei-
denheid. Het bevatte negen nummers bondsmuziek, 
zeven stukjes voor Kinderkoor, een sopraan solo, een 
duo voor sopraan en alt, een kwartet, twee mannen- 
en twee vrouwenkooren. Waar we niet ieder stuk in 
het bijzonder kunnen bespreken, daar mogen we toch 
van heelerharte getuigen, dat Excelsior door deze uit-
voering een uitstekenden indruk heeft achtergelaten. 
De meeste nummers werden flink en zuiver voorgedra-
gen en mochten een welverdienden bijval inoogsten. 
Vooral trokken de aandacht, “Berg op Zoom”, “Des 
Christens Vaderland”, de mannenkoren en de solo’s. 
Ook de kinderen zongen schoon en zagen stipt naar de 
maat. Alleen het vrouwenkoor was dezen avond niet 
gelukkig. 
In de pauze werd de Vereeniging zeer aangenaam ver-
rast door de aanbieding van een prachtig vaandel. 
Eenige goede vrienden en vriendinnen van het koor, 
die ook op andere wijzen toonden een warm hart toe 
te dragen, boden deze schoone banier Excelsior aan. 
Bij den aanvang der uitvoering werd den Directeur als 
blijk van waardeering, een prachtige met zilver gemon-
teerde dirigeerstok aangeboden.
In de pauze sprak Ds. Postma eenige oogenblikken 
naar aanleiding van Colessenses 3:16b. Spreker bepaal-
de zich tot het geven van eenige schoone gedachten, die 
met de meeste aandacht werden aangehoord.

Aan het einde der uitvoering was ZEw. de tolk der 
aanwezigen en dankte Directeur en Vereeniging in 
hartelijke bewoordingen voor het genoegen, dat zij aan 
allen hadden verschaft.”

Ook in 1895 is de uitvoering van ‘Excelsior’ op Twee-
de Paasdag en opnieuw samen met het ‘Kinderkoor’.
“UITVOERING der Chr. Zangvereenig. “EXCELSIOR” 
te Ameide, met medewerking van het “KINDER-
KOOR”, Maandag 15 April (1895), aanvang 7 uur. 
Toegangskaarten à f 0,25 aan het Schoollokaal ver-
krijgbaar”.
 “Ameide, 18 April 1895. Aan den avond van den 
tweeden Paaschdag gaf de Chr. Zangvereeniging “Ex-
celsior” met medewerking van het kinderkoor voor een 
zeer talrijk gehoor eene uitvoering in het gebouw der 
“School met den Bijbel”.
Na het openingswoord en gebed door den Eere Voorzit-
ter Ds. Postma, bleek reeds bij de vertolking der eerste 
nummers welke flinke vorderingen “Excelsior” zoowel 
in zuiverheid van toon als in uitspraak gemaakt heeft. 
Ook de piano’s en forto’s kwamen ditmaal bijzonder 
goed tot hun recht. Hoewel alle nummers zeer voldoen-
de, en enkele als “Kerstlied”, “Slaap zacht” en “Mijn 
Vaderland” zelfs uitmuntend werden gezongen, was 
toch het glanspunt van den avond no. 20 van het pro-
gramma “Het Weeskind”, waarvan mej. Postma, wel-
willend het accompagnement op zich genomen had en 
waarbij zangers en pianiste zich uitstekend van hunne 
taak kweten. Ook het zingen der kleinen maakte blijk-
baar een goeden indruk.
Ds. Postma was dan ook wel de tolk van alle toehoor-
ders, toen ZEerw. bij het einde der samenkomst de ver-
eeniging en haren directeur, den heer L. Blok, dankte 
voor het genoegen, dat ze hadden gesmaakt.
Werd de vreugde van dezen avond voor de leden zeer 
getemperd bij de gedachte aan een hunner, den heer G. 
Spek, die door een ernstige krankheid niet kon tegen-
woordig zijn, thans bij het afzenden van dit bericht, 
ontving de vereeniging de droevige tijding, dat dit ver-
dienstelijk lid haar door den dood is ontvallen. Smar-
telijk treft haar dit verlies. Die hem kenden, hadden 
hem lief en staren hem met weemoed na. Zijne beste 
krachten heeft hij der vereeniging gewijd en zijn naam 
zal er in dankbare herinnering aan verbonden blijven. 
De Heere sterke zijn ouders en verdere betrekkingen en 
bemoedige hen door de vertroostende nabijheid Zijns 
Geestes!”  

November 1896 wordt de uitvoering van ‘Excelsior’ 
gecombineerd met een lezing over Willem de Zwij-
ger. Opvallend is dat bij de aankondiging voor het 
eerst de afkorting D.V. wordt gebruikt.
 
“LEZING “WILLEM DE ZWIJGER”, door Ds. J.F. DE 
KLERK, Predikant te Charlois, te houden, D.V. VRIJ-
DAG 13 NOV., ’s avonds te 7 uur, in de CHR. 
SCHOOL te AMEIDE. De Chr. Zangvereeniging “EX-
CELSIOR” zal bij deze gelegenheid een 12-tal stukken 
ten gehoore brengen. Entrée 25 Cents”.  

“Ameide, 18 Nov. 1896. Gepasseerde week hadden wij 
het genoegen alhier in de Christelijke School te zien 
optreden Ds. De Klerk, van Charlois, die zijne vroegere 
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halfzeven kregen we eerst zangvereen. Zanglust te 
hooren, daarna de Chr. Muziekvereen. Crescendo, ver-
volgens de zangvereen. Excelsior en ten slotte de mu-
ziekvereen. de Unie en hiermede was de feestdag ten 
einde”.

“AMEIDE, 20 aug. 1927 – De Chr. Zangvereen. “Ex-
celsior” behaalde Dinsdag j.l. op het concours te Hui-
zen een 2e prijs in de 2e Afdeeling”.

Niet duidelijk is wanneer ‘Excelsior’ is opgeheven. In 
1928 wordt er een Christelijk Mannenkoor “De Lof-
stem” opgericht; (zie volgend artikel in dit blad). Dit 
koor zal ongetwijfeld een concurrent voor het ge-
mengde koor Excelsior geweest zijn. 

Tijdens Open Monumentendag (2015) kreeg Gert 
Groenendijk van de familie Bosman-Stuurman een 
klein boekje met het reglement der Christelijke 
Zangvereniging “Excelsior”. Dit reglement is vastge-
steld op 17 oktober 1917. Bijzonder is dat de zang-
vereniging niet repeteert maar eenmaal per week 
‘vergadert’ (Art. 4). De vereniging is nog steeds ge-
mengd. De mannen betalen 8 cent per week, de 
vrouwen 5 cent (Art. 5). Te laat komen wordt bestraft 
met een boete van 5 cent (Art. 8) en men mag slechts 
afwezig zijn in geval van ziekte of drukke werkzaam-
heden, anders ook 5 cent boete (Art. 9). Roken onder 
het zingen is verboden, maar in de pauze niet (Art. 
10).
Op de laatste bladzijde worden de bestuursleden ge-
noemd. Vanzelfsprekend zijn dat in 1917 alleen maar 
mannen. 

gemeenteleden weder eens kwam verrassen met eene 
uitgewerkte lezing over het huis Oranje en Nederland. 
(De opbrengst moest strekken tot medewerking voor 
een liefdadig doel.) Op boeiende wijze werd helder en 
duidelijk geschiedkundig aangetoond, wat Oranje 
steeds voor ons Vaderland heeft gedaan en hoe het 
Vorstenhuis goed en bloed heeft opgeofferd om Neder-
land in tijden van gevaar en nood bij te staan. De 
schoone voordracht werd met gespannen aandacht 
door het zeer talrijk opgekomen publiek aangehoord, 
dat dan ook bij het einde daarvan hoorbaar zijn ge-
noegen daarover te kennen gaf.
Tusschen de lezing werden tot afwisseling door de le-
den van de Chr. Zangvereeniging “Excelsior” welgeko-
zen toepasselijke zangstukjes op zeer verdienstelijke 
wijze uitgevoerd. Zangeressen en zangers kweten zich 
dapper van hunne taak en lieten zich hooren op eene 
wijze die den leden der vereeniging alle eer aandoet en 
die bewees dat het onderwijs, door hen onder de uit-
muntende leiding van den directeur, den heer Blok; 
genoten,  in goede handen is en door de leerlingen 
blijkbaar ook op prijs wordt gesteld.
Bij het einde werd door Ds. Postma den lezer en den 
leden der zangvereeniging hartelijk dank toegebracht 
voor den genotvolen avond.
De zoowel nuttige als aangename avond werd verder 
door eene genoeglijke viering van het 5-jarig bestaan 
van “Excelsior”, door de leden onderling, besloten”. 

Na 1896 worden de berichten in de Schoonhoven-
sche Courant schaarser. Kennelijk had men de krant 
meer nodig voor andere berichtgeving. Excelsior leeft 
voort en in 1917 wordt een nieuw reglement vastge-
steld (zie pagina 31).

Na 1917 zijn er nog enkele korte berichtjes, maar in 
1924 is er een wat uitgebreider verslag van de inhul-
diging van burgemeester Luyendijk in Ameide en 
Tienhoven op woensdag 19 november 1924. Hieraan 
doen zowel de twee koren - Zanglust en Excelsior - 
als de twee muziekverenigingen – Unie en Crescendo 
- mee. 

“AMEIDE, 26 juli 1924  – De Chr. Zangvereen. Excel-
sior behaalde Woensdag j.l. op het concours, gehouden 
te Dordrecht vanwege den Bond van Zangvereen. De 
drie Provinciën een 3en prijs in de 2e afd”.
 
“AMEIDE EN TIENHOVEN, 22 nov. 1924 – De beide 
gemeenten hebben hun nieuwen burgemeester, den 
heer Luijendijk, Woensdag 19 dezer op luisterrijke wij-
ze ingehaald. De optocht was samengesteld uit landau-
ers waarin de feestcommissie was gezeten, de heeren 
wethouders der beide gemeenten mede inbegrepen, uit 
een veertigtal ruiters in historische kleederdracht met 
de beide muziekcorpsen dezer gemeenten. Het gaf alles 
bij elkaar een schitterende aanblik en van bijna iedere 
woning wapperde de driekleur. De optocht ging na af-
loop der installatie te Tienhoven naar Ameide alwaar 
eene groote menigte was samengestroomd om op den 
Dam getuige te zijn bij het zingen der kinderen van 
beide scholen. Daarna ging het door heel de gemeente 
en te 4 uur werd de optocht ontbonden waarna de bur-
gemeester te Ameide werd geinstalleerd. Des avonds 

 
Reglement uit 1917   
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◄ ▲In 1917 wordt een nieuw reglement vastgesteld voor "Christ. Zangvereeniging EXCELSIOR.
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De oprichting

Op 29 mei 1928 kwam het in Ameide tot de 
oprichting van een Christelijk Mannenkoor. 
Volgens de bewaard gebleven notulenboe-
ken, die begin november 2015 werden over-

gedragen aan onze vereniging, werd “het initiatief tot 
de oprichting van dit Koor genomen door bestuurs-
leden en leden der Christelijke, doch thans opgehe-
ven Gemengde Zangvereeniging Excelsior”.1

Het koor telde in den aanvang veertien leden. Het 
bestuur werd als volgt samengesteld: “Kr. de Vroome, 
Voorzitter; J. Bouwmeester, Secretaris; A. Hoogen-
doorn, Penningmeester; W. van der Grijn, Commis-
saris van Orde, en J. van der Zijden, Algemeen Ad-
junct”. Verder werd besloten tot de benoeming van 
“den heer L. Verheij tot Directeur”.

In de oprichtingsvergadering stelde de penning-
meester voor “de vergaderingen aan te vangen en te 
eindigen met psalmgezang”. Ook vond hij “het wen-
schelijk de psalmen in staande houding te zingen, 
en wees er tevens op, dat dit zeer zeker zal bijdragen 
in het belang der verschuldigde eerbied”, welk voor-
stel bij ”alle leden een goede instemming vond”. Een 
tweede voorstel van de heer Hoogendoorn had tot 
doel “het rooken gedurende de repetitieavonden zoo 
veel mogelijk te beperken, indien mogelijk te verbie-
den”. Dit voorstel werd in eerste aanleg in overweging 
genomen, maar al in de volgende vergadering met 
meerderheid van stemmen aanvaard. In dezelfde 
vergadering “werd vastgesteld dat het Koor de naam 
zal dragen van de Lofstem”, in later jaren gewijzigd in 
“De Lofstem”.

Wie mocht denken dat de “nieuwe vereeniging” niet 
met problemen werd geconfronteerd, heeft het niet 
bij het rechte eind. Men “geraakte namelijk al spoedig 
in moeilijkheden vanwege het dreigende gevaar om 
zonder orgel te komen te staan. De Directeur wist 
echter raad. Hij stond onmiddellijk één aan hem 
toebehorend orgel, voor een lage huurprijs aan de 
vereeniging af. Zoo doende waren we weer uit deze 
moeilijkheid gered, en verder gevrijwaard, van de 

1 Opgericht op 9 november 1891 op initiatief van de heer B.Y. Wielenga, 
hoofd van de Bijzondere School, de voorloper van de School met den Bijbel 
te Ameide, van 1890 tot 1892. 

niet gezellige bezoeken v. h. Bestuur der Chr. Gem. 
Zangvereeniging Excelsior2, aangaande het orgelcon-
flict”.

De jaren twintig
In het “overzicht en verslag der tweede halfjaarlijk-
sche vergadering vanaf 1 Januari tot en met 1 Juli 
1929” zijn we er getuige van dat secretaris Bouw-
meester - zoals hij het zelf noemt - “de blik buiten het 
vereenigingsleven slaat” door uitvoerig in te gaan op 
“het groote drama welke zich den 16de januari 29 af-
speelde- de dag, die den dag was van diep leedwezen 
van het geheele Nederlandsche volk”. Het betrof “het 
vergaan van de reddingsboot de Prins der Nederlan-
den, waarbij acht stoere Holanders hun leven lieten, 
in dienst voor de gemeenschap, in hun ijverig doch 
helaas vruchteloos pogen, tot het redden van mede-
menschen. Ja, hoe droevig en diep tragisch was hun 
lot”.

2 Het zal de opmerkzame lezer niet zijn ontgaan dat in de aanhef van dit 
artikel gewag wordt  gemaakt van de opheffing van de “Christelijke Gemeng-
de Zangvereeniging Excelsior”, wat niet spoort met de inhoud van het eind 
van deze alinea.

Uit Haarlem’s Dagblad 17 januari 1929

“Dat deze eenvoudige lieden, nog lang mogen blij-
ven voortleven in ons gedachtenleven. Holland 
mag trotsch wezen op zulke kerels, kerels van sta-
vast. Dat Neerland zijn uw grootste zonen, die 
langs uw lage kusten wonen. En Nederland heeft 
als Nederlandsch volk zijn  roeping in deze ver-
staan, door het milddadig offeren voor de achter 
gebleven familiebetrekkingen. Ja, er is geofferd, 
van de armste stulp tot het rijkste paleis”.

De geschiedenis van het  
mannenkoor "De Lofstem"
Hans van den Heuvel
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perk tegemoet te gaan, met een stille hoop en een 
blijde verwachting”. Wel  tekende de secretaris hier 
bij aan dat “men niet alleen op de zangavonden moet 
studeeren, maar ook de vrije uren thuis ten bate 
moeten worden genomen. Want door oefening wordt 
de liefde tot de kunst aangekweekt, verrijkt en ver-
sterkt en het werk van de Directeur, die ook in het 
laatste halfjaar, ondanks alle tegenwerking, zijn beste 
krachten heeft geven aan de vereeniging, vergemak-
kelijkt”.

Het zou binnen het bestek van dit artikel te ver voe-
ren om van halfjaar tot halfjaar uitvoerig in te gaan 
op het wel en wee van “De Lofstem”. De volgende 
bespiegelingen van de secretaris, opgetekend in de 
tweede helft van het jaar 1929, wil ik u echter niet 
onthouden:

“Ons gansche leven is in raadselen gehuld. Het is één 
bonte mengeling van gestadige afwisselingen. Ons 
leven is gelijk aan de reiziger, die varende op het 
schip, een reis maakt naar het vreemde land. Het zij 
hij slaapt of waakt, ligt of staat, hij komt altoos dich-
ter bij de haven, hij gaat dáár henen, waar héén hij 
door het drijven van het schip geleid wordt”.

“Ook maakt hij zich een voorstelling van het vreem-
de land, waar hij straks landen zal, maar bij aankomst 
is het alles veel anders dan hij zich had ingebeeld. 
Alzoo gaat het ons door het verloop der tijden. ’t Zij 
dat wij waken of slapen, liggen of wandelen, zitten of 
staan, altoos, bewust of onbewust, worden wij voort-
gedreven. En zoo drijven wij daarheen, als een vogel 
boven de zee, rustloos naar het einde”.

“Het eerste deel ons levens kent zich zelven niet, het 
middelste wordt door zorgen overrompeld, en het 
laatste wordt door een moeilijkheden ouderdom ge-
drukt”.

Deze passage gaat vooraf aan het verslag van de deel-
name van “De Lofstem” aan het Christelijk  
Nationaal Concours te Ouderkerk aan den IJssel op 
31 juli 1929, waaraan ik het volgende ontleen:

“Op den morgen van 31 Juli 1929 wordt de reis aan-
gevangen en wel met een autobus van de heere Ge-
broeders Broere van Grootammers.  
Doch op Tienhovensch grondgebied werd nog eens 

“En ook onze Zangvereeniging is in deze niet achter 
wege gebleven. Op voorstel van onzen penningmees-
ter, den heer A. Hoogendoorn, werd onder de leden 
een collecte gehouden, welke f. 8,- opbracht. Alzoo 
mochten ook wij een klein steentje bijdragen aan dat 
Groote Gebouw der voorloopige Zeeliedenfonds”.

De secretaris stond vervolgens stil bij “de gang van 
zaken, betrekking hebbende op ons verenigingsle-
ven”, in welk verband hij in schoonschrift de volgen-
de passages aan het papier toevertrouwde:

“Tot dusver mochten we onze vereeniging bezien in 
stijgende lijn, maar nu de vereeniging in dalende lijn. 
Inderdaad is het na de uitvoering in achter uitgaande 
richting gegaan met de Lofstem. Dit nu, betreuren 
we, temeer daar we er in den aanvang zoo aardig 
voor stonden, wat betreft het leden aantal. Het eene 
lid echter na den andere ging onze vereeniging verla-
ten, en mochten we in het vorig verslag melding ma-
ken van een winst van acht nieuwe leden, zoo be-
speuren we thans een verlies van acht leden”.

“Van sommigen, die onze vereeniging gingen verla-
ten, is het onverklaarbaar, waarom zij ons vaarwel 
hebben gezegd. En we hebben hen nagestaard met 
diep leedwezen. Immers: we konden ze zoo slecht 
missen, we hadden ze zoo nodig voor het naderend 
concours. En ons ijverig pogen om hen  weder terug 
te doen keren, mislukte geheel”.

“Ook waren er onder hen die gingen, die ik niet an-
ders wil bestempelen als dolende ridders van de 
droeve figuur. Want ach, aan zulke leden, die een ver-
eeniging gaan verlaten, alvorens eerst nog getracht te 
hebben twist en tweedracht te zaaien, mist men niet 
veel. Toch werken zulke elementen menigmaal ver-
lammend op het vereeniginsleven”.

Gelukkig behoefde de secretaris zijn verslag “niet 
gansch in nevelen te hullen”, omdat er op materieel 
gebied veel verbeterd was. Zo was er sprake van een 
nieuw repetitielokaal3 en een nieuw orgel. Mede 
daardoor was het mogelijk om “weer een nieuw tijd-

3 Het ging hierbij om een lokaal in het “nieuwe Vereenigings Gebouw” aan de 
toenmalige Achterweg, de huidige J.W. van Puttestraat, dat op 18 februari 
1929 werd ingewijd en waarin “De Lofstem”, “in samenwerking met het 
Kinderkoor”, op 20 februari van dat jaar voor de eerste keer een uitvoering 
gaf.

◄ Verenigingsgebouw aan de toenmalige Achterweg, de  
     huidige  J.W. van Puttestraat.
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even uitgestapt, en op den berm van den weg, in de 
nabijheid van den woning van ons medelid, vriend C. 
van Es, door onze zangvereeniging opgesteld”.

"De ingestudeerde nummers werden nu nog ééns 
gerepeteerd. De algemeene opinie, ook van Zang-
kunst lievende omstanders, was van dien aard, dat de 
nummers niet slecht werden uitgevoerd. Vervolgens 
werd de reis weer aanvaard met een stille hoop en 
een blijde verwachting. Doch, op des geestes breede 
stroomen, rijzen, drijven, zinken wij. Ja de droomen 
onzer verbeelding zijn als de sneeuwvlokken; ze wor-
den in de lucht gevormd en in het slijk opgelost”.

“Zoo verging het ons ook ditmaal weer. We weten 
allen wel met welk resultaat. We mochten slechts een 
derde prijs in de vierde afdeeling behalen. Dit zijn 
pijnlijke oogenblikken, niet alleen voor de leden, 
maar ook voor den Directeur, een ieder heeft dan zoo 
zijn eigen gedachten”.

“Zoo keerden we dan weer terug van Ouderkerk aan 
den IJssel. Gelukkig, de moed kwam er bij den terug-
reis weer in. Het leek wel of een revanche idee zich 
van de leden meester maakte”.

In een volgend verslag wordt gerept van een verlich-
ting van het eerder gememoreerde verbod om  tij-
dens repetities te roken:

“Ondertusschen werd door den penningmeester een 
rondgang onder de leden gemaakt met een goed ge-
vuld sigarenkistje en weldra zitten wij allen in zwaa-

ren neevlen gehuld. Maar, dat hindert niet, voor de-
zen avond, aangezien er niet behoeft te worden ge-
studeerd. Het rookverbod vindt voor dezen avond 
geen toepassing, en zelfs onze penningmeester zit 
rustig te genieten van het anders op repetitie avon-
den zoo gehate en vervolgde voorwerp”.

De jaren dertig
In het begin van de jaren dertig ontstond (ook) bij de 
leden van “De  Lofstem” opschudding naar aanlei-
ding van “een schrijven van den Hoofdinspecteur in 
de eerste inspectie van het Lager Onderwijs aan de 
hoofden der scholen in zijn ambtsgebied van de vol-
gende inhoud:

Om te komen tot meerdere opbloei der volkszang 
verzoeken wij u, om voor ieder leerjaar een drietal 
liederen te willen opgeven die naar oordeel onzer, het 
meest in aanmerking komen ter verëdeling van de 
volkszang”.

Secretaris Bouwmeester tekent hier het volgende  
bij aan:

“Verblijdend is dit streven naar meer éénheid in den 
volkszang, en verheugend is het tevens ook, dat ruim 
zeven honderd hoofden van verschillende scholen 
aan dit schrijven gevolg hebben gegeven. Want hoe is 
bij velen van ons volk de liefde voor het volkslied be-
koeld”.

Mannenkoor De Lofstem, omstreeks 1925
Achterste rij, vlnr.: ?, Marcus van Middelkoop, Janus Mesker, Piet Mesker, Dries de Jong, ?, ?, Willem van Zessen, 
Middelste rij: Janus van der Zijden, Marinus de Vroome, Jan Bouwmeester, Krijn de Vroome, Leerdert Verheij (dirigent), ?,  ?,  
Mossie Woudenberg en Kees van der Zijden. Voorste rij: Koos de Lange, ?, ? en Kees de Wit.
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“Maar, hoe spreekt zich hierin over duidelijk uit, het 
huldigen van den tijdgeest, en een verwerping van de 
banden die daar zijn, gelegd tusschen God, Neder-
land en Oranje. Welk een treurig verschijnsel is dit in 
ons volksleven. Welk een kenmerk is dit ook in deze 
veel bewogen tijd”.

“En toch is m.i.z. het volkslied de vertolking van wat 
er leeft, wat er zingt in de ziel, in het hart van een 
vaderlandsch lievende bevolking. Waarom dan bre-
ken met het volkslied, en een aanvaarden van liede-
ren, die botweg breken met het nationaliteitsgevoel, 
en stuiten op elke vaderlandsch lievende gedachte???  
Helaas een breede stroom van ons volk, die het 
volkslied niet meer aanvaarden willen, ja nog sterker, 
die het zelfs niet meer kennen”.

Wat verderop in zijn verslag komt de secretaris in de 
volgende, niet mis te verstane, bewoordingen op de 
kwestie terug: 

“Eerder in dit verslag heb ik in ruimer kring bezien 
hoe velen van ons volk breken met onze volksliede-
ren. Doch nu een bewijs daarvan in enger kring. En 
dan gaan wij in onze  gedachten slechts een oogen-
blik terug naar dien bewusten Zaterdagavond, waar-
op een vereeniging, let wel een kunstlievende ver-
eeniging dezer gemeente4, een concert gaf op den 
Dam. Op zichzelf niets bijzonders. Maar er komt nog 
4 Duidelijk is dat de secretaris hier doelt op de muziekvereniging “Unie”, die 

werd opgericht op 19 september 1898 en in 1984 fuseerde met de Christe-
lijke Muziekvereniging “Crescendo”, waardoor het “Ameide’s Fanfare Korps” 
(AFK) ontstond.

iets bij. Dien zelfde Zaterdag verjaarde juist Zijne 
Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik. Velen van het 
publiek, welke om de Muziektent geschaard stonden, 
zullen ongetwijfeld gedacht hebben dat bij deze gele-
genheid toch wel enkele Vaderlandsche liederen te 
beluisteren zouden zijn. 

Helaas, degene die zoo gedacht had, zou in zijn ver-
wachting beschaamd worden. Want, wát men die’n 
avond ook ten gehoore bracht, alléén slechts het spe-
len van enkele volksliederen niet. Dit werd  ten spijt 
van elk die zijn volksliederen liefheeft, angstvallig 
vermeden. Maar, hebben we ook hierin weer niet te 
boeken, een treurig verschijnsel in ons volksleven, is 
ook dit niet weer een kenmerk van onze veel bewo-
gen eeuw? Want spreekt zich hierin niet overduide-
lijk uit een huldigen, maar tevens een leven uit de 
beginselen der geest van de anarchie?

Dit wordt ons echter nog duidelijker, als ik er u 
slechts aan herinner hoe enkele dagen daarna aan 
den avond van den schoone 1 Meidag de tonen van 
het Lied De Internationale door ons dorp weerklon-
ken. Hier hebt ge het groote verschil, hetwelk zoo 
duidelijk in ons volksleven is op te merken. We heb-
ben ook als Christelijke Zangvereeniging hierin stel-
ling te nemen. Dat onze nationale volksliederen dan 
ook in onze Zangvereeniging een ruime plaats mo-
gen blijven innemen. En dat Het Pro Rege, Het voor 
den Kooning, in zijn geweldige tweevoudige beteeke-
nis, ons steeds voor oogen blijve”.

Mannenkoor De Lofstem, vóór 1940
Boven, vlnr.: Teunis van Vliet, Henk Weeda, Kees Blokland, Aart Muilwijk, Jas Blokland, Arie de Vroome, Koos de Lange, Jan 
Versluis, Jaap den Oudsten, Leendert Verwolf, Frans Verheij en Jan van der Zijden. Midden: Jan van der Grijn (Tienhoven), Marcus 
Middelkoop, Janus van der Zijden, Koos van Vliet, Dirk de Lange en Andries van Bruggen.Onder: Dries de Jong, Lo Blokland, Koos 
Verheij, Mossie Woudenberg, Krijn de Vroome, dirigent Leendert Verheij, Marinus de Vroome, Janus Mesker, Sjaan Zweeren, Arie den 
Oudsten (Sluis) en Teunis Woudenberg.
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In de tweede helft van het jaar 1932 werd secretaris  
J. Bouwmeester opgevolgd door C. van der Zijden, 
die op zijn beurt bijna drie jaar later plaats maakte 
voor P. J. van Lomwel. Noch in het ene noch in het 
andere geval heb ik kunnen achterhalen welke over-
wegingen aan deze mutaties ten grondslag lagen.

Crisistijd
In de verslaglegging van de derde secretaris sinds de 
oprichting van “De Lofstem” klinkt nadrukkelijk de 
zwaarte der tijden  door. Zo meldt hij in het “over-
zicht van het vereenigingsjaar 1 Januari tot 31 De-
cember1935” het volgende:

“We leven in een veelbewogen tijd, het economisch 
leven is totaal ontwricht, terwijl de ééne categorie 
volkeren poogt zich uit het moeras te werken, in de 
eerste plaats door vrede te scheppen, hoort men van 
de andere zijde verontrustend oorlogsrumoer. Vooral 
de gesel der werkloosheid waart op de wereld rond 
en ieder land probeert door werkverschaffing en 
werkverruiming haar menschen die op de gemeen-
schap zijn aangewezen productief werk te laten ver-
richten. Kortom, ieder land probeert op eigen wieken 
zich uit de chaos te redden en wanneer men even 
een blik laat gaat over alles wat op de wereld gebeurt, 
vraagt men zich angstig af waar moet dat alles heen, 
en zal ons de lust tot zingen niet vergaan?”

“Vooral ook ons vereenigingsleven heeft veel te lijden 
van de groote economische crisis, maar gelukkig heb-
ben wij met Gods hulp en het doorzettingsvermogen 
ons eigen de positie van het Chr. Mannenkoor “De 
Lofstem” nog weten te handhaven.”

De steeds verder verslechterende 
internationale politiek-militaire 
situatie neemt ook in de volgende 
verslagen van secretaris Van Lomwel 
een centrale plaats in. De algehele 
malaise weerhield de leden van De 
Lofstem” er echter niet van om in het 
jaar 1937 over te gaan tot de benoe-
ming van een “Eere Voorzitter” in de 
persoon van de “Weled Heer M. de 
Kuiper”5  en in het daarop volgende 

jaar het “heuglijk feit van het tienjarig bestaan van 
de vereeniging feestelijk te herdenken” en niet “de 
tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, onge-
merkt voorbij te laten gaan”.

Dit laat onverlet dat in het desbetreffende verslag niet 
zonder gevoel voor dramatiek ook vrij uitgebreid 
wordt beschreven hoe de vereniging werd getroffen 
door de financieel-economische crisis:

“De economische ontwrichting heeft vooral ook aan 
het vereenigingsleven in haar geheel veel afbreuk ge-
daan en ook onze vereeniging voelt dit heden nog 
aan den lijve. Toen dan ook verschillende leden hun 
contributie steeds moeilijker konden betalen, is door 
het bestuur niet geschroomd verschillende maatrege-
len te nemen, waardoor de kas sterk is verzwakt. Ook 
zeer jammer is het dat bij verschillende inwoners nog 
maar weinig of in het geheel geen sympathie voor 
onze vereniging is te vinden, gezien het aantal dona-
teurs de laatste jaren aanzienlijk is teruggegaan”.

“Van deze plaats ben ik dan ook zoo vrij, een beroep 
te doen op uw vrijgevigheid, wordt donateur van on-
ze vereniging, steun ons financieel in het beoefenen 
van de schone zangkunst. En aan hen, die nog geen 
lid zijn van onze vereeniging, vooral jonge mannen, 
wordt lid, geeft u heden nog op en beoefen met ons 
de schone zang, steun ons materieel, het vereeni-
gingsleven is mooi goed”.

Het laatste vooroorlogse verslag is gedateerd 30 janu-
ari 1939 en goeddeels in mineur gesteld. Zo moest 
voorzitter Kr. de Vroome zeer tot zijn spijt bij de aan-
vang van de jaarvergadering constateren dat er nog 
maar negen leden, de directeur niet meegerekend, 
aanwezig waren: “enkelen zijn  wettig verhinderd, 
maar het meerendeel had wel aanwezig kunnen zijn”. 
Ook maakte hij gewag van een flinke teruggang op 
materieel gebied, hoewel er in het daaraan vooraf-
gaande verenigingsjaar een bezuiniging van niet 
minder dan veertig gulden – destijds een zeer aan-
zienlijk bedrag – was doorgevoerd. In zijn slotwoord 
stelde de voorzitter “dat we nog in een gelukkig land 

5 De heer M(arius) de Kuiper was van 1928 tot 1949 Hoofd van de School met 
den Bijbel in Ameide.

 
Uit “De 5 Rivieren” 15 februari 1937

AMEIDE Dinsdagavond kwam het Chr. Mannen-
koor “De Lofstem” in het Vereenigingsgebouw in 
jaarvergadering bijeen onder voorzitterschap van 
den heer Ch. A. Vrome, die alle aanwezigen een 
hartelijk welkom toeriep. De secretaris las de notu-
len en bracht zijn jaarverslag uit, waaruit viel op te 
merken, dat het ledental was gestegen tot dertig 
werkende leden. De penningmeester die hierna 
zijn verslag uitbracht moest er op wijzen, dat op 
verschillende uitgaven bezuinigd zou moeten wor-
den, wanneer men de kas op peil wilde houden, 
hietoe werd dan ook besloten. De commissie tot 
nazien der boeken en bescheiden van den pen-
ningmeester, deelde mede, dat alles in besten orde 
was bevonden. Tevens werd nog besloten een 
Vaandelfonds op te richten. Ter afwisseling werden 
door de heeren Adr. Mesker en M. de Vrome eeni-
ge stukjes proza en poëzie ten beste gegeven, die 
begrijpelijkerwijze zeer in den smaak vielen. De 
aftredende bestuursleden werden herkozen zoodat 
’t bestuur er als volgt blijft uitzien: M. de Vrome,  
P. J. van Hommel, J. Bouwmeester, H. Woudenberg 
en Adr. Mesker. Besloten werd nog om aan een 
concours in dezen zomer deel te nemen. Hierna 
werd door den voorzitter met de beste wenschen 
voor a.s. te houden winteruitvoering deze zeer ge-
noeglijke avond gesloten.  

Eere voorzitter 
M. de Kuiper
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leven, waar het Chr. lied nog vrij en voluit mag wor-
den gezongen. Dit stemt tot verheuging als we een 
voorbeeld nemen aan die landen, waar de godloos-
heid hoogtij viert. Laten we dan dankbaar zijn en ons 
best doen om het Chr. lied te handhaven en onze ver-
eniging hoog te houden”.

Oorlogstijd 
 
Hoewel er in de notulenboeken geen spoor is terug te 
vinden van enigerlei vorm van besluitvorming daar-

omtrent, kan het niet anders zijn dan dat de bezet-
tingsautoriteiten het de leden van “De Lofstem” on-
mogelijk hebben gemaakt hun activiteiten gedurende 
de Tweede Wereldoorlog voort te zetten. Zeker is dat 
het ten gehore brengen van de eerder gememoreerde 
“vaderlandsch lievende liederen” in die periode ten 
strengste verboden was.

Heroprichting
Hoe het ook zij, de “wederoprichting” van de ver-
eniging voltrok zich op 24 augustus 1945 in het  
Vereenigingsgebouw. Bij die gelegenheid werd met 
algemene stemmen bepaald dat het oude (= vooroor-
logse) bestuur in zijn geheel zou aftreden, ook al om-
dat het niet meer voltallig was. Bij de daaropvolgende 
verkiezing werden de broers Kr. en M.J. de Vroome 
en H. Woudenberg “met de grootste meerderheid” 
gekozen.

Dit leverde een complicatie op in die zin dat M.J. de 
Vroome “zich beriep op Art. 3 van het Algemeen 
Reglement, dat twee broeders uit éénzelfde gezin niet 
beiden tegelijk een bestuursfunctie mogen vervullen”. 
De vergadering vond dit evenwel niet bezwaarlijk, 
waarna in de tweede ronde als vierde bestuurslid B. 
Zweeren werd gekozen, die “zich zijn benoeming liet 
welgevallen”, net als het eerder genoemde drietal.

Het verslag gaat als volgt verder:

 
Uit “De Gorcumse Courant” 21 februari 1938

AMEIDE – Woensdagavond ’t Chr. Mannenkoor 
“De Lofstem” en het Chr. Dameskoor “Hosanna” 
hun jaarlijksche uitvoering in het Vereenigingsge-
bouw aan de Achterweg. Na opening door den 
eere-voorzitter, den heer M. de Kuiper, werd be-
gonnen met het afwerken van het programma, dat 
bestond ut zang en tooneel. De zangnummers wer-
den goed ten gehore gebracht, vooral de solo van 
den heer K. de Vrome, en het duet (sopraan en 
bariton) van mej. L. de With en de heer M. de Vro-
me, vielen op. De leiding berustte bij den heer L. 
Verheij. Voorts werd een toneelstuk voor 6 heeren, 
getiteld “Een notaris in de klem” opgevoerd, dat 
ook in de smaak viel.

Mannenkoor De Lofstem deed het uitmuntend in Vianen. Ook de solisten Marinus de Vroome (de vader van Gerrit) en vooral  
Lijsje de Wit (de moeder van Lo Blokland) deden het uitzonderlijk goed, zoals blijkt uit bovenstaande uitslagen. 

▲Marinus de Vroome (29).

▼Lijsje de Wit (21).
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Voltallig bestuur en directeur, vlnr.: 
Sjaan Zweeren, Marinus de Vroome, 
directeur Leendert Verheij, Krijn 
de Vroome, Hermanus (Mossie) 
Woudenberg en Janus Mesker.

“Hiermede waren er al vier bestuursleden, doch daar 
het aantal bestuursleden vijf moet zijn, moest in de 
laatste functie nog worden voorzien. En juist zou-
den we daartoe overgaan, komt op dat moment Adr. 
Mesker binnen, die met uitbundig applaus wordt 
begroet, temeer omdat er stemmen waren opgegaan 
dat Mesker geen lid van onze vereeniging meer zou 
worden. Maar het schijnt dat de liefde tot het zingen 
van het Chr. lied hem niet heeft kunnen weerhouden 
om toch toe te treden tot onze vereeniging. Zood-
oende kon hij ook meedoen aan de verkiezing van 
het vijfde bestuurslid, waarvan de uitslag was dat 
Adr. Mesker op één stem na alle stemmen op zijn 
naam zag geplaatst en de benoeming onder luid ap-
plaus aanvaardde. Nu is op deze manier een voltallig 
bestuur gekozen, en ik wil hieraan verbinden dat de 
functies na de vergadering als volgt zijn verdeeld: 
Kr. de Vroome, Voorzitter, M.J. de Vroome, secr., A. 
Mesker, penningm., H. Woudenberg, alg, adjunct en  
B. Zweeren, com. v. orde”.

Verder werd onder meer besloten om:

“onze ouden directeur, den heer L. Verheij, te •	
verzoeken of deze bereid zou zijn als directeur 
van “De Lofstem” te willen fungeeren. Wat 
daarvan de uitslag is geweest, behoeft hier niet 
gezegd te worden”.

de contributie vast te stellen op 25 cent per •	
week, met dien verstande dat “op de eerste repe-
titieavond een vrije contributie zou worden ge-
ïnd om zoodoende wat geld in kas te krijgen”, 
en

de boete voor het te laat ter repetitie verschij-•	
nen af te schaffen, onder aantekening dat “de 
repetitieavonden in het teeken zouden staan 
van op tijd beginnen”.

De nieuwe secretaris, M.J. de Vroome, kweet zich 
met verve en veel gevoel voor details van zijn taak 
om een getrouw beeld te geven van de gang van za-
ken bij “De Lofstem” in de naoorlogse periode. Onze 
vereniging beschikt over zijn jaarverslagen uit de pe-
riode 1945-1948 en notulen van de jaarvergaderin-
gen van 27 september 1946 en 17 oktober 1947.

In zijn eerste jaarverslag blikte de jongste van de ge-
broeders  De Vroome terug op de vele vormen van 
kommer en kwel, die de Nederlanders in het alge-
meen en de inwoners van Ameide en Tienhoven in 
het bijzonder na vijf oorlogsjaren achter de rug had-
den. Met name de onderdrukking van het vereni-
gingsleven kreeg in dit verband veel aandacht:

“Ook de vereenigingen voor liefhebberij werden uit 
elkaar gescheurd, want men had geen recht van be-
staan als men niet was aangesloten aan de Kultuurka-
mer. En wat is er in ons land terechtgekomen van 
studie in al die jaren. Men had geen concoursen, de 
meeste vereenigingen lagen stil, gebukt onder den 
ijzeren scepter van den bezetter”.

“Maar, Godlof!, ook daaraan is een einde gekomen. 
Holland rijst met nieuwen moed. Ook onze gemeente 
is in het vereenigingsleven niet achtergebleven. Er 
werden nieuwe vereenigingen opgericht en oude 
banden, die gebroken schenen, werden weer opnieuw 
gelegd. Zoo verging het ook ons Mannenkoor”.

In de op 27 september 1946 gehouden eerste naoor-
logse jaarvergadering werd besloten om de bestuurs-
structuur van de vereniging te wijzigen in die zin dat 
de functie van commissaris van orde werd vervangen 
door die van tweede voorzitter. Ook kon bij die gele-
genheid melding worden gemaakt van een batig sal-
do van niet minder dan f. 583,16. De voorzitter 
drong er desondanks op aan “zuinig om te gaan met 
onze gelden, want doen we dit niet, dan zal het spoe-
dig opgeteerd zijn. En dit zou jammer zijn, omdat we 
het salaris van den directeur willen handhaven”. Niet 
onvermeld mag blijven dat aan het einde van de 
avond zes overgebleven gebakjes werden verloot.

In de volgende jaarvergadering, die van 17 oktober 
1947, was er nog maar nauwelijks sprake van een ba-
tig saldo. Het ging namelijk om een bedrag van  
f. 16,84. Dat nam niet weg dat penningmeester Mes-
ker werd overladen met complimenten, aangezien hij 

 
Uit streekblad “De Partizaan” 12 maart 1946

AMEIDE – Donderdagavond j.l. gaf het Christ. 
Mannenkoor “De Lofstem” te Ameide een uitvoe-
ring in het Veren.-gebouw. Na opening door den 
ere-voorz. Den heer M. de Kuiper, werd door het 
koor een schitterend programma afgewerkt. Het 
mooiste nummer dat wij deze avond hebben mo-
gen beluisteren was wel “Des Heeren Huis” Dit 
nummer werd op verzoek aan het einde der uit-
voering herhaald. Ook de solisten voor deze avond 
de heren K. de Vroome en L. Verwolf, past een 
woord van lof. Zeker ook een woord van lof aan 
den 14-jarigen orgel-solist C. van Bruggen, leer-
ling van den dir. L. Verheij. Door acht leden van 
het koor werd een samenspraak opgevoerd getiteld 
“Metamorphose”. Deze voordracht werd vlot ge-
speeld en mooi weergegeven. Het was een mooie 
avond.
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in het voorbije verenigingsjaar grote uitgaven had 
moeten doen. Er waren dan ook geen beletselen om 
na de pauze met “met smaak limonade gazeuse te 
nuttigen en een sigaar op te steken”. 

Toch was de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 
ook tijdens  deze bijeenkomst voelbaar, en wel bij de 
als volgt omschreven presentatie van het jaarverslag 
van de penningmeester:

“Vriend Mesker kreeg het woord en beklom met 
eenige schuchterheid zijn hooge katheder. Het was 
ook wel nodig dat hij zo vlak onder de lamp ging 
staan, want het slechte licht van dien avond deed ons 
met huivering terugdenken aan de laatste winter van 
onze bezetting”.

In het laatste jaarverslag waarover onze vereniging 
beschikt, dat de periode van 1 september 1947 tot en 
met 31 augustus 1948 bestrijkt, liet de secretaris zich 
evenals zijn voorganger in mineur uit  over de - des-
tijds door mr. G. B. J. Hiltermann wekelijks bespro-
ken - toestand in de wereld: 

”De vooruitzichten kunnen niet optimistisch bezien 
worden. Heel de wereld leeft in spanning. Men leeft 
in een tijd die vrede wordt genoemd, maar die tegen-
over de werkelijkheid niets anders is dan een vloek. 
Het is zoals de President van Frankrijk het uitdrukte: 
De wereld is verlamd door vrees, egoïsme en voor-

oordeel. Dit zijn woorden die zich kenmerken door 
een helder inzicht”.

Aangaande de gang van zaken bij de vereniging, ko-
men we in eerste instantie de gebruikelijke opmer-
kingen tegen over “het voortdurende getob met het 
ledental en, in samenhang daarmee, de financiën 
(“we zitten met het geld altijd in de laagte”)”.

Er werd vervolgens een onderwerp aangesneden, dat 
veel minder gebruikelijk was. Het betrof een overleg 
(op 4 oktober 1947) tussen ds. C. van Dop, die van 
1947 tot 1950 predikant van de Hervormde gemeente 
Ameide/Tienhoven en ere-voorzitter van “De Lof-
stem” was, en het bestuur van deze vereniging, waar-

bij twee onderwerpen werden 
besproken: het organiseren 
van een “anti-kermisavond” 
en het niet langer opvoeren 
van “samenspraken”6 tijdens 
de jaarlijkse uitvoeringen van 

6 samenspraak = een – veelal komisch bedoelde – voordracht in dialoogvorm. 
Het zal in dit geval ongetwijfeld zijn  gegaan om een “samenspraak voor 
twee heren”.

Ds. C. van Dop, van 1947 tot 
1950 predikant van de Hervormde 
gemeente Ameide/Tienhoven en 
ere-voorzitter van “De Lofstem”

Mannenkoor De Lofstem, de kiek is gemaakt in 1950
Achter, vlnr.: Jan Alblas, Teunis van Zessen, Krijn van der Grijn, Piet Mesker, Teunis Woudenberg, Dries de Jong  en Anton Verheij.
Staand: Henk Weeda, Janus van der Zijden, Teunis van Vliet, Koos Mesker, Wim de Wit, Arie de Vroome, Gijs Lakerveld (uit 
Lexmond) en Jaap Verveer. Zittend: Marcus Middelkoop, Sjaan Zweeren, Marinus de Vroome, Leendert Verheij, Krijn de Vroome en 
Mossie Woudenberg en Janus Mesker. Liggend: Koos van Vliet en Leendert Verwolf.
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“De Lofstem”7. Jammer genoeg heb ik bij gebrek aan 
nadere informatie in het eerste geval niet kunnen  
achterhalen waartoe het overleg heeft geleid. Waar 
het gaat om de “samenspraken” veroorloof ik me een 
verwijzing naar de tweede voetnoot.

Van de penningmeester
Evenals zijn voorgangers J. Bouwmeester en P. J. van 
Lomwel hield penningmeester Adr. Mesker van ver-
enigingsjaar tot verenigingsjaar de inkomsten en uit-
gaven van “De Lofstem” tot op de cent nauwkeurig 
bij. Dezelfde nauwkeurigheid werd betracht bij de 
administratie van de leden en de begunstigers. An-
ders dan voor de Tweede Wereldoorlog het geval 
was, schreef de nieuwe penningmeester echter ook 
jaarverslagen, waarin het accent vanzelfsprekend 

7 In de notulen van de op 17 oktober 1947 gehouden jaarvergadering is hier-
omtrent het volgende te vinden: “De volgende bespreking hield verband met 
de te houden winteruitvoering. Omdat het bestuur had gesproken met ds. 
Van Dop, en deze ons in overweging had gegeven een uitvoering te houden 
zonder samenspraak, was het bestuur gekomen met een daarmee overeen-
stemmend voorstel. Doch dit kon geen weerklank vinden onder de leden, en 
na veel heen en weer gepraat, werd besloten een samenspraak te doen in 
onzen geest. Hier werd aan verbonden dat het bestuur de touwtjes in han-
den houdt, en de samenspraak ook zou gekeurd worden door onze eere-
voorzitter. Als gegadigden voor de samenspraak gaven zich op : A. H. Streef-
kerk, A. van Bruggen, Koos Verheij, J. Verveer, G. Verboom, L. Verwolf en 
Kl. Woudenberg”.

sterk lag op het financiële reilen en zeilen van de ver-
eniging, zij het dat er in de beginjaren in de verslagen 
ook beschouwingen van algemene aard werden opge-
nomen.

In het voorgaande is al vermeld dat er in het verslag-
jaar 1945-1946 sprake was van een batig saldo van 
f. 583,16 (inkomsten: f. 962,41; uitgaven: f. 379,25). 
De vereniging had toen 25 leden en 47 donateurs. In 
de periode 1946-1949 had “De Lofstem” de wind in 
de zeilen, niet alleen in financieel opzicht, maar ook 
qua ontwikkeling van het ledenbestand. Dit bracht de 
penningmeester aan het einde van deze periode, die 
werd afgesloten met een eigen vermogen van  
f. 653,90 en 31 leden8, tot de volgende bespiegelin-
gen:

“Wat de financiën betreft kunnen wij dubbel tevre-
den zijn. Hoe vele verenigingen ons bekend, hebben 
reeds lang de bodem der kas zien schitteren, of zitten 
voor een tekort. Wat de belasting op het vermogen 
betreft, behoeven de leden zich nog niet bang te 
maken, want in de Verenigingsbelasting worden wij 
voorlopig nog niet aangeslagen”.

8 Dit is het hoogste aantal uit de geschiedenis van de vereniging.

Mannenkoor De Lofstem, de foto is gemaakt omstreeks 1950
Achterste rij, vlnr.: Gijs Lakerveld, Dries de Jong, Henk de Wit, Lo Blokland, Janus Mesker, Arie de Vroome, Teunis van Zessen, 
Jaap Verveer, Janus Manschot en Teunis van Vliet. Voorste rij: Janus van der Zijden, Krijn van der Grijn, Anton Verheij, Marinus 
de Vroome, Sjaan Zweeren, Krijn de Vroome, dirigent Leendert Verheij en Mossie Woudenberg. Liggend: Marcus van Middelkoop, 
Leendert Verwolf en Koos van Vliet en Jan Alblas.
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In de daarop volgende periode, die liep van 1 sep-
tember 1949 tot 1 september 1952, ging het bergaf-
waarts met de vereniging. De uitgaven waren keer op 
keer hoger dan de inkomsten en het ledental daalde 
geleidelijk van 31 tot 23. Uit de verslagen kan niet 
worden opgemaakt of dit er A. Mesker toe bewogen 
heeft om terug te treden als penningmeester. Hoe 
dan ook, hij werd in het laatstgenoemde jaar opge-
volgd door B. Zweeren, die eerder achtereenvolgens 
commissaris van orde en tweede voorzitter was.

De verslaglegging van de nieuwe penningmeester is 
veel beknopter dan die van zijn voorganger. Zo be-
perkte hij zich wat betreft de inkomsten en de uitga-
ven vrijwel uitsluitend tot de presentatie van financi-
ële overzichten en verstrekte hij geen informatie over 
de ontwikkeling van het ledenbestand. Wel kan uit 
zijn verslagen worden afgeleid dat de perioden 1953-
1954 en 1955-1956 tekorten lieten zien van respectie-
velijk f. 188,72 en f. 348,49, wat het vermogen van de 
vereniging uiteraard ernstig aantastte.

Einde
Hoewel er in de laatste periode van het bestaan van 
de vereniging – op één uitzondering na - van jaar tot 
jaar sprake was van een bescheiden batig saldo, va-
riërend van f. 18,68 tot f. 154,31, hield “De Lofstem” 
in 1966 op te bestaan. Er was toen nog een eigen ver-
mogen van f. 157,41, waarvan een bedrag van  
f. 12,68 op een rekening van de plaatselijke Coöpera-
tieve Boerenleenbank stond. Ook de in het jaar 1963 
geïntroduceerde subsidies van de gemeenten Ameide 
en Tienhoven, die samen aanvankelijk f. 50,- en uit-
eindelijk f. 100,- beliepen, hadden het tij niet kunnen 
doen keren.

K(rijn) de Vroome, voorzitter van “De Lofstem” van-
af de oprichting in 1928, maakte de laatste fase niet 
meer in functie mee. Hij was in de loop van het ver-
slagjaar 1961-1962 opgevolgd door zijn  broer M.J. 
(Marinus) de Vroome, de eerste naoorlogse secreta-
ris.
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Zes generaties  
 kruideniers De Jong in Ameide

bouwt een nieuw huis met daarin een kruideniers-
winkel. Zijn vrouw Jansje was ook niet bepaald arm 
en had familie in Ameide, dit waren aannemers met 
de familienaam Both. Jansje bedient de winkel en 
Krijn gaat langs de huizen en met zijn roeiboot naar 
de scheepjes, om daar als parlevinker zijn kruide-
nierswaar te verkopen. Door de jaren heen wordt het 
een goed lopende kruidenierszaak. Het is een mooi 
pand midden voor de oude Sluis op het dorp. Het 
pand bestaat nog steeds en is nu een Pannenkoeken-
restaurant, Dorpsstraat 35, Nieuwegein-zuid, het ou-
de Vreeswijk. Op jonge leeftijd helpen de kinderen 
mee in de zaak. Als ze op eigen benen komen te staan 
is er niet voor iedereen plaats om in Vreeswijk een 
kruidenierszaak te beginnen. Hoe het precies is ge-
gaan is niet bekend, maar zeker is dat vader Krijn de 
Jong de kinderen heeft geholpen een eigen kruide-
nierszaak te gaan runnen.

Piet de Jong krijgt in Vreeswijk verkering met Su-
zanna Adriana Versteeg uit Kamerik geboren op 10 
juni 1844. Ze trouwen 14 juli 1872 in Vreeswijk en 
verhuizen enkele weken later naar Ameide. Zij vesti-
gen zich op 8 augustus 1872 als tabakshandelaar in 
Ameide aan de ‘Princegracht Oostzijde No. 23’ (nu 
Prinsengracht 19). Daar was net een winkelpand vrij-
gekomen. Als beroep van Piet staat Tabakshandelaar 
vermeld. Rond 1883/84 verhuist de zaak naar de 
Dam toen daar een woning vrij kwam, die ook ge-
schikt was voor het maken van een winkel. De zaak 
van Piet de Jong op de Dam zou uitgroeien tot een 
bloeiende kruidenierszaak/supermarkt. Boven de 
winkeldeur wordt op het raam ”Handel in Koloniale 
Waren” geschilderd. Piet de Jong was ook sigarenma-
ker. Hij maakte ze op de zolder van de winkel. Met de 
kruiwagen vol kruidenierswaren en sigaren gaat hij 
ook naar Tienhoven en Sluis. 

Piet de Jong en zijn vrouw zijn 
snel ingeburgerd. Mede 
door de winkel en zijn 
vriendelijkheid wordt hij 20 
januari 1876 benoemd tot 

diaken van de Hervormde 
Kerk in Ameide. In 1879 bouwt 

hij zijn zaak verder uit met een handel in steenkolen 
en petroleum en schaft daardom ook paard en wagen 
aan om zijn handel makkelijker te vervoeren. Er wa-
ren toen al drie brandstofhandelaren in Ameide en 

Krijn van der Ham

Met de tentoonstelling van de Histori-
sche Vereniging van Ameide en 
Tienhoven tijdens de Paardenmarkt-
week, waren er vele foto’s van de P.C. 
Hooftstraat in Ameide. Zo kunnen 

we de Fransestraat en de Dam samen immers wel 
noemen. Als we de winkels optellen die er in Ameide 
geweest zijn komen we bijna aan 100 winkels. Eén 
familie mogen we met gepaste trots noemen en dat is 
de familie De Jong die al zes generaties lang, nu ruim 
144 jaar, als winkelier actief is in Ameide. 

Vroeger werden goederen verkocht door marskra-
mers langs de huizen of op marktpleinen door koop-
lieden. Nu kennen we een enkele groenteboer en de 
SRV-wagen die langs de deur komen. Als we beelden 
zien uit het Midden-Oosten is deze methode daar 
nog steeds aanwezig. De eerste winkels zijn ontstaan 
in Parijs in de 2e helft van 1700, waar een koopman 
vanuit zijn woning goederen ging verkopen. De eer-
ste winkels in Ameide zijn rond 1830 begonnen. De 
broodbakkers als eerste, later met een klein assorti-
ment kruidenierswaren.

Er was al een enkele grutterij, zo werden de eerste 
kruidenierszaken genoemd. De eerste echte kruide-
nierszaak in Ameide is begonnen in 1872 door P.G.J. 
de Jong uit Vreeswijk. De letters P.G.J. staan voor Pie-
ter Gerardus Johannes, zijn roepnaam was Piet de 
Jong. 

Maar we gaan eerst terug naar Vreeswijk. Piet de 
Jong is een zoon van Krijn de Jong van beroep koop-
man te Vreeswijk. Zijn moeder is Jannetje Both roep-
naam Jansje. Uit het huwelijk van Krijn en Jansje de 
Jong in Vreeswijk werden vijf kinderen geboren, de 
oudste zoon is Gerrit Albertus, de tweede zoon is 
Cornelis Hendrik, dan volgt een dochter Antje Mag-
delena, de derde zoon Leonardus en de vierde zoon 
Pieter Johannes Gerardus. Hij is  geboren op woens-
dag 18 december 1844, we noemen deze namen om-
dat ze nu in de familie nog voorkomen. 

Krijn de Jong was koopman. Op 8 februari 1836 
koopt hij voor f 2.500,= vier woningen onder één dak 
met tuin daarachter strekkende tot aan de sloot, zo 
staat er in een notarisakte. Hij laat ze afbreken en 



maart 2016 | www.ameide-tienhoven.nl      43

Zes generaties  
 kruideniers De Jong in Ameide

één in Tienhoven. In september 1881 krijgt hij het 
voor elkaar met de gemeente een contract te maken 
voor levering van brandstoffen gedurende de a.s. 
winter: petroleum voor 9,5 cent de liter en de steen-
kolen tegen 59,5 cent de hectoliter. Voor stalling van 
paard en wagen en opslag van zijn handel koopt hij 
een pand in de Molenstraat. 

Uit het huwelijk van Piet en Suzanna worden 6 kin-
deren geboren in Ameide, 4 dochters en 2 zonen:

Johanna op 31 maart 1873, 1. 
Antonia Cornelia op 26 mei 1874, 2. 
Pieter Gerardus Johannes op 21 december 1875, 3. 
dezelfde doopnamen als zijn vader, 
Cornelia Antonia op 27 april 1877, 4. 
Anna Petronella Magdalena op 9 april 1879 en5. 
Leonard op 4 maart 1881. Zijn roepnaam is Lee. 6. 

Piet de Jong de eerste, zo noemen we hem maar even, 
had vele kwaliteiten. Zo werd hij augustus 1882 in de 

commissie gekozen van de Hard-
draverij in Ameide, die al vanaf 
1872 bestond. Hij kreeg de functies 
van secretaris en penningmeester. 
In november 1882 werd hij be-
stuurslid van IJsclub Hollandia en 
in 1906 werd hij voorzitter. In 1881 
is er in de Hervormde kerk een 
nieuwe stroming waaruit de Pro-
testantenbond is ontstaan. Met de-
ze stroming ging de familie De 

Jong mee en ze zijn hier tot heden bij gebleven. In 
1893 werd hij  penningmeester en gekozen tot afge-
vaardigde voor de regiovergaderingen en de alge-
mene vergaderingen in Den Haag. Ook is Piet de 
Jong schatter van huurwaarde en vergunningen ge-
worden vanuit de afdeling Meerkerk en Ameide van 
de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Hij was 
ook een van de 14 muzikanten van het eerste uur bij 
de oprichting van de muziekvereniging “Unie” in 
1898.

Een mooi schrijven is er bewaard gebleven van een 
bestelling bij de Gebroeders Van Laan in Wormer-
veer op 25 mei 1894: 5 zakken gerst à 65 kg per zak, 
een grote bestelling voor die tijd. Er wordt een be-
dankbrief geschreven voor de bestelling, hopend op 
meer orders. Begin juli 1897 worden er uitnodigin-
gen bij familie en kennissen rondgebracht voor een 

feest, op de kaart staat geschreven: “Op 14 juli 1897 
hopen onze geliefde ouders P.G.J. de Jong en S.A. 
Versteeg hunne 25 Jarige Echtvereniging te herden-
ken”. De dochters trouwen en gaan elders in Neder-
land wonen. De oudste zoon trouwt met Louisa Die-
penhorst en ze gaan samen naar Vreeswijk. De jong-
ste zoon Lee de Jong stroomt mee in de kruideniers-
zaak. Hij wordt de tweede generatie in de winkel.

Het pand op de Dam wordt eerst gehuurd, in 1899 
leent Piet de Jong geld om het pand te kopen. Hij 
staat dan te boek als ‘Sigarenfabricant’ te Ameide. Hij 
leent f 2.500,= van veehouder Gerrit Johannes Brou-
wer te IJsselstein en zet het huis op de Dam in als 
onderpand. Ook wordt er f 1.500,= geleend van Dirk 
Willem uit Jutphaas, tegen deze lening wordt een on-
derpand gesteld aan de Molenstraat te Ameide. Welk 
pand dit was en hoe dit in bezit gekomen is, kon niet 
worden achterhaald. Mogelijk was het een schuur 

▲Grote bestelling op 25 mei 1894: 5 zakken gerst à 65 kg per zak.
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voor paard en wagen en zijn voorraad voor de win-
kel. Deze beide aktes zijn opgesteld door notarisklerk 
Cornelis van der Voorn te IJsselstein. Boven de win-
keldeur wordt een gietijzeren wapenschild aange-
bracht, met het opschrift: Hofleverancier.

Tweede generatie

Lee de Jong krijgt verkering met 
Hendrika Verlee  die op 10 decem-
ber 1885 te Gorinchem geboren is. 
Ze trouwen op 25 augustus 1910 
en gaan in Ameide bij de winkel 
op de Dam wonen. Als beroep van 
Lee staat dan kruidenier vermeld. 
Alles gaat voorspoedig, zoon Lee 

met zijn vrouw nemen steeds meer taken over in de 
zaak. Op de zolder van het pand worden door Lee 
ook nog sigaren gemaakt, vader Piet heeft het druk 
met zijn vrijwilligers baantjes. Helaas komt er nog  
geen half jaar later plotseling een zwarte bladzijde in 
het familiealbum. Op vrijdag 10 februari 1911 over-
lijdt plotseling op 67 jarige leeftijd stamvader P.G.J. 
de Jong. Bijna niet voor te stellen, een maand later 
op zondag 12 maart 1911 overlijdt ook zijn vrouw 
Suzanna Adriana de Jong – Versteeg. Deze gebeurte-
nissen moeten ingrijpend zijn geweest voor de kin-
deren, de familie en de Ameidenaren.

Alles heeft zijn doorgang in de maatschappij, zoon 
Lee de Jong gaat verder met de kruidenierszaak. Hij 
wordt op 27 maart 1911, ruim een maand na het 
overlijden van zijn vader, benoemd tot schatter der 
huurwaarden als opvolger van zijn vader. Hij neemt 
ook al de vrijwilligers baantjes over van zijn vader. 
Vanuit de IJsclub gaat Lee de Jong in 1928 in het be-
stuur van de IJsbond Alblasserwaard en wordt daar 
penningmeester. Vanaf 1932 wordt hij voorzitter van 
IJsclub Hollandia in Ameide. In 1936 is hij mede-
oprichter van de Oranjevereniging en wordt daarvan 
secretaris. 
Uit het huwelijk van Lee de Jong en Hendrika wor-
den twee kinderen geboren:

Suzanna Adriana op 14 augustus 1911 en 1. 
Pieter Gerardus Johannes op 6 mei 1915. Deze 2. 
zoon is vernoemd naar zijn opa met de roep-
naam Piet. We zij nu bij de derde generatie aan-
gekomen.

Naast kruidenierswaren, brandstoffenhandel, siga-
renmakerij wordt ook de drogisterij verder uitge-
breid. In 1918 is in Ameide-Tienhoven de Boeren-
leenbank opgestart. De eerste kassier was de onder-
wijzer P. Lyklema, Hoofd van de Christelijke lagere 
school. Deze vertrekt in 1921 uit Ameide en dan 
wordt Dries de Jong – geen familie-  de nieuwe kas-
sier. Hij woont op de Dam tussen de winkels van De 
Jong en Hansum. Als Dries in 1927 plotseling komt 
te overlijden wordt er een advertentie geplaatst voor 
een nieuwe kassier. Lee de Jong solliciteert op deze 
baan en is vanaf 4 oktober 1927 in dienst getreden 
van de Boerenleenbank. Deze functie verrichtte hij 
vanuit de slaapkamer, boven de winkel. Er werd ge-
stopt met sigaren maken, maar er bleef wel een ver-
kooppunt van rookwaren. De sigaren werden ge-
kocht van een sigarenfabriekje in Nieuwpoort. De 
omvang van de Boerenleenbank werd steeds groter 
en een nieuw pand was noodzakelijk. Dat werd ge-
bouwd aan de Molenstraat. Lee de Jong is vanaf 1938 
de dagelijkse kassier en directeur geworden en gaat 
bij de bank wonen. Hij is kassier gebleven tot 1957, 
waarna Jan den Oudsten tot kassier werd benoemd.

Derde generatie

We gaan verder met de derde ge-
neratie, Piet de Jong de zoon van 
Lee. Hij krijgt verkering met Wil-
lempje Bouter geboren op 12 juli 
1917 te Ameide, roepnaam Wil. 
Piet was al eerder in de zaak in-
gestroomd en nam op 1 februari 
1938 officieel de zaak over van zijn 

vader. Piet ging niet makkelijk met paard en wagen 
om, al die trammelant. Hij kocht een bakfiets en ging 
daarmee de kruidenierswaren rondbrengen. Ook de 
brandstoffenhandel was inmiddels gestopt. Aan de 

◄ Bestelboekje 
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Oudendijk, nu het cafe ”het Schuurtje”, was de opstal 
voor paard en wagen. De gelegenheid deed zich voor, 
naast de winkel op de Dam, het pand van wagenma-
ker Perk te kopen, een prachtige plek voor opslag en 
pakhuis. 

In 1939 werd de eerste auto gekocht. Het was een Fiat 
bestelwagentje met opschrift “PGJ de Jong levens-
middelen, drogisterij artikelen en tabak”. Wat opvalt 
is dat de artikelen vanaf die tijd levensmiddelen wor-
den genoemd. Lang plezier van de auto hadden ze 
niet. De oorlog brak uit en de Duitsers gingen alle 
auto’s vorderen. Met nog vier andere auto’s werden ze 
verstopt in een mandenmakerschuur onder teen en 
manden. Daar heeft hij vijf jaar gestaan en de handel 
werd weer in de bakfiets rondgebracht.  
Uit het huwelijk van Piet de Jong en Wil werden vier 
kinderen geboren: 

Leonard op 4 juli 1939 roepnaam Leo, dus ver-1. 
noemd naar zijn opa, 
Teunis Adrianus op 7 september 1941, 2. 
André op 12 december 1944 en3. 
Hendrika op 1 oktober 1949. 4. 

Net voor de oorlog moest vader Piet in militaire 
dienst. Met familie en vrienden werd de winkel 
draaiende gehouden. Gelukkig duurde deze dienst-
tijd niet lang, omdat de oorlog uitbrak kwamen de 
militairen in huis. Om te voorkomen dat hij naar 
Duitsland te werk werd gesteld wordt er 29 april 1944 
een verzoek gericht aan het Landwirtschaft in Den 
Haag om hem onmisbaar te verklaren als leider van 
een kruideniersbedrijf en als lid van de Brandweer en 
de Luchtbeschermingsdienst. Dit verzoek om vrij-
stelling werd verstuurd in een envelop van de Boe-
renleenbank en waarschijnlijk geschreven door zijn 
vader Lee de Jong.

Na de oorlog wordt er huis aan huis vanuit het le-
vensmiddelenbedrijf een schrijven rondgebracht over 
het leedwezen en verdriet, de angsten en zorgen die 
we 5 jaar hebben doorstaan. Werkend aan de weder-
opbouw willen we weer graag u van dienst zijn voor 
levensmiddelen en het vertrouwen geven voor de 

toekomst met concurerende prijzen. Het reclame 
tijdperk komt op gang, de folders worden zelf be-
schreven, waarvoor een cursus plakkaatschrijven 
voor etalage en winkel wordt gevolgd.

Vierde generatie

In 1953, veertien jaar oud, kwam 
zoon Leo in de winkel werken, de 
vierde generatie. Leren vond hij 
eerst maar niets en hij was blij dat 
hij van school was. Boekjes opha-
len op de fiets, bestellingen klaar 
maken en met de winkelmeisjes 
omgaan, vond hij leuker. Voor de 

toekomst zegt vader Piet moet je diploma’s halen, dus 
in de avond aan de studie. Voor een ondernemer was 
het verplicht om een middenstanddiploma te bezit-
ten en andere aanvullende diploma’s. Een hoop flau-
we kul moest je leren zo verwoordde Leo het mij. 
Maar voor drogisterij artikelen was een goed advies 
verplicht. Met de uitbreiding van de nieuwbouw in 
de Broekseweg en de Meidoornlaan, was het plan 
opgevat een  tweede winkelpand bij de nieuwbouw te 
realiseren. Vooraan in de Broekseweg werd een hou-
tenkeet geplaatst en als winkel ingericht. De opening 
was 31 mei 1957 en was direct al een succes. De op-
komst van rijdende winkels was in Nederland ineens 
een succes. Om met de tijd mee te gaan en de con-
currentie aan te gaan werd een oude personenbus 
gekocht. Deze werd bij timmerfabriek van Vliet om-
gebouwd naar rijdende winkel. Hij was zo groot dat 
veel collega’s kwamen kijken en er kwam een verzoek 
of we een week in Utrecht op de Jaarbeurs wilden 
staan. Ook dit werd weer verleden tijd. 
In 1962 trouwt Leo de Jong met Meg de Groot. Zij 
gaan eerst boven de winkel op de Dam wonen, ter-
wijl Piet en Wil verhuizen naar de Broekseweg.  

Uit het huwelijk van Leo en Meg werden twee kinde-
ren geboren:

Pieter Gerardus Johannes, geboren op 10 maart 1. 
1963, roepnaam Peter en

 ▲Advertentie in de Feestgids van het Zangersfeest te Ameide op  
17 augustus 1899

◄ Verpakkingsmateriaal met firmavermelding
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Anita, geboren op 19 mei 1967.  2. 

Vanaf 1962 werd de winkel verbouwd tot super-
markt. Voor die tijd werd je in de winkel altijd be-
diend van achter de toonbank. Je deed je bestelling 
en dat werd afgewogen en ingepakt. In de super-
markt, de eerste in Ameide, moest iedereen zelf de 
boodschappen in een winkelmand doen. De winkels 
op de Dam en aan de Broekseweg werden steeds ver-
bouwd en groter gemaakt, het werden echte super-
markten. 

Op de Dam was zoon André de Jong ingestroomd, 
samen met zijn vrouw Ans Zweeren werd daar de 
supermarkt gerund. In 1972 wordt het 100-jarig be-
staan uitvoerig gevierd. Er is  toen een Jubileumactie 
gehouden met een vliegreis van f. 1000,- als hoofd-
prijs. De fam. W. van der Grijn was de winnaar.  In 
2003 is de zaak op de Dam beëindigd, waardoor er 
één grote supermarkt overbleef in het hart van het 
dorp

Vijfde generatie

In 1982 is zoon Peter mee in de 
zaak gekomen, de derde P.G.J. en de 
vijfde generatie De Jong. Steeds 
werd er gezocht naar een andere en 
grotere locatie voor de winkel. Eerst 
wilden ze graag vooraan op het In-
dustrieterrein, maar daar was geen 

detailhandelsvergunning, dus ging het niet door. Met 
de plannen voor een nieuw winkelcentrum wilden ze 
graag een grote supermarkt hierin gerealiseerd zien. 
Dit project duurde 15 jaar, maar het is gelukt.  
Peter de Jong trouwt met Margret Wapstra en ze krij-
gen twee zoons: 

Leonard, geboren op 15 mei 1987 en 1. 
Arjan, geboren op 16 februari 1992. 2. 

Zesde generatie

In 2009 is Leonard, tijdelijk, als 
zesde generatie in de zaak komen 
werken en in 2010 kwam broer 
Arjan (zie foto) in de zaak. In de 
loop der jaren heeft de Jong’s Zelf-
bediening volgens verschillende 
formules gewerkt. Dat waren ach-
tereenvolgens: Enkabe, Stipt, Extra 

Markt, E Markt, Volume Markt en COOP. De super-
markt familie de Jong is nu met zijn 144 jaar, de oud-
ste firma in Ameide. We hopen dat deze nog jaren 
mag blijven bestaan. In 1872 begonnen op de Prin-
sengracht, nu is de supermarkt weer gevestigd aan de 
Prinsengracht en als oudere inwoners van Ameide en 
Tienhoven naar  de COOP gaan, zeggen ze nu nog: 
“Ik ga even naar Piet de Jong”, zo vast is deze naam 
ingeburgerd in Ameide-Tienhoven.

Met dank aan Ben Remie die de gegevens uit Vrees-
wijk heeft aangeleverd en Bram Provoost die aanvul-
lende gegevens verstrekte. 

Peter en Margret de Jong met 
hun zoon Arjan voor hun 
nieuwe winkelpand in het 
winkelcentrum van Ameide.  
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Bram Provoost

Een aanvulling op het artikel van Krijn van der Ham  
over “Zes generaties kruideniers De Jong in Ameide”

In zijn artikel schrijft Krijn over de vroegere aan-
wezigheid van een grutterij en over de aankoop 
van het pand van de wagenmaker Perk. In beide 
gevallen gaat het om leden van de families Perk, 

die bijna twee eeuwen in Ameide gewoond heb-
ben. De Ameidese stamhouder was Nicolaas Perk; 
geboren te Dordrecht op 27 april 1731. Hij vestigt 
zich in Ameide en trouwde daar op 29 mei 1757 
met Maria van Hattem. Zij was een dochter van de 
meester-chirurgijn van Ameide Cornelis van Hattem 
en van Maria Couper. Nicolaas wordt opvolger van 
zijn schoonvader als chirurgijn. Zij gaan wonen aan 
de Voorstraat. Zijn praktijk is later bij de verkoop na 
zijn overlijden beschreven: ”Een welbeklante  

CHIRURGIJNS- en APOTHERCARSWINKEL, met 
deszelfs HUIZINGE, TUIN en ERVE staande en ge-
legen in het alleraangenaamste der  Stede Ameide, 
hebbende een fraai uitzicht op de Rivier de Lecq”. Het 
pand aan de Voorstraat heeft1 nu huisnummer 8 en 
was destijds gelegen was aan de haven van Ameide.
Uit het huwelijk van Nicolaas en Maria worden in 
Ameide vier kinderen geboren: drie zoons (Cornelis 
in 1758; Johannes in 1759 en Jacobus in 1765) en een 
dochter (Wilhelmina, geboren in 1762). Johannes 
is in 1788 te Ameide overleden. Wilhelmina trouwt 
in 1796 te Gouda met Willem Bolding. Jacobus 
Perk trouwt op 25 september te ’s-Gravenhage met 
Clementia Ruychaver. Zij vestigen zich te Delft, waar 
Jacobus een grutterij begint. Deze grutterij zal onder 

1 Zie Nieuwsblad HVAT, 2013, Jrg. 24, nr. 3, blz. 12.

De familie Perk
     grutters in Ameide

 
De wagenmakerij en voormalige 

grutterij van Perk, daarnaast 
de winkel van L. de Jong in 

Kruidenierswaren, Tabak en Sigaren. 
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zijn zoon Adrianus Perk2 (1796-1867) uitgroeien 
tot de firma A. Perk Jzn., een stoomgrutterij en 
meelmolen.
Naast zijn werk als chirurgijn en apotheker is 
Nicolaas ook actief in het stadsbestuur. Evenals zijn 
zoon Cornelis is hij een aanhanger van de Patriotten. 
Zo is hij enige tijd burgemeester van Ameide geweest 
en tijdens het begin van de Bataafse Republiek 
in 1795 is hij lid van het ‘Comité Revolutionair 
van Ameide’. Hij is medeondertekenaar van een 
verslag op 29 april 1795, Het Eerste Jaar van de 
Bataafsche Vrijheid. In 1798 is hij, samen met zijn 
zoon Cornelis, lid van de uit vijf leden bestaande 
municipaliteit3 van Ameide. Hij is in Ameide ook 
een van de ondertekenaars van een ‘Verklaring van 
afkeer van het stadhouderlijk bewind, het federalisme, 

2 De geschiedenis van de nakomelingen van Jacobus Perk is een apart artikel 
waard. Een kleindochter, dochter van Adrianus is de bekende schrijfster en 
pionierster van de vrouwenbeweging Christina Elisabeth (Betsy) Perk 
(1833-1906). Haar broer is de theoloog Marie Adrien Perk, o.a. predikant 
van de Waalse Kerk in Dordrecht. Hij schreef ook de eerste toeristische 
gidsen over Luxemburg (1880) en de Ardennen (1882). Zijn zoon is de 
bekende dichter Jacques Fabrice Herman Perk (1859-1881), die ook gedich-
ten scheef over de Ardennen. Jacques Perk en zijn vader worden beide 
herdacht op een monument in La Roche in de Ardennen.

3 De door het nieuwe bewind ingevoerde gekozen gemeenteraad. 

de aristocratie en de regeringloosheid’ .4 Nicolaas Perk 
is in april 1804 overleden, vijf dagen voor zijn 73e 
verjaardag. De chirurgijnswinkel wordt verkocht 
en tot 1813 zal aldaar nog een chirurgijn werkzaam 
zijn. Eerst Pieter Meuzer van 1804 t/m 1810, daarna 
Gerrit Lagendijk tot zijn overlijden op 3 november 
1813.  
Cornelis Perk is de enige die in Ameide blijft wonen. 
Hij trouwt in 1779 met Merrigje van Lomwel (1756-
1813). Zij is de dochter van Arie van Lomwel en 
Merrigje Jacobsdr. Borst. Zij gaan wonen op de Dam, 
waar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Perk 
tot 1938 zullen blijven wonen. Cornelis en Merrigje 
krijgen 10 kinderen, zes jongens en vier meisjes. Dat 
zijn: Nicolaas in 1780, Merrigje in 1781, Arie in 1783, 
Maria in 1784, Govert Waas in 1786, Jacobus in 1788, 
Johannis in 1789, Jannigje in 1790, Wilhelmina in 
1792 en Wouter Boesel in 1794. 
Samen met zijn vader was Cornelis Perk bestuurlijk 
actief is in de Patriottentijd (1787) en het begin van 
de Bataafse  Republiek. Zo is hij schepen geweest, een 
van de twee burgemeesters, en in 1798, evenals zijn 

4 Informatie hierover is te vinden in een artikel van Teus Stahlie getiteld: ‘Het 
begin van de Franse tijd in Ameide’, Nieuwsblad HVAT, 2011, Jrg.22, nr. 1, 
blz. 36-43. Hierin staan ook meer gegevens over de rol die Nicolaas Perk en 
zijn zoon Cornelis in het bestuur van Ameide hebben gespeeld in de Patriot-
tentijd en de Bataafse Repunliek.

 
Onder ‘grutterij’ worden twee dingen verstaan. Ten eerste het bedrijf, ook wel grutmolen genoemd, waarin 
‘grutten’ gemaakt werden. Zaadkorrels van boekweit en graansoorten als gerst en haver worden in kleine 
stukjes gebroken. Ten tweede de winkel, waar ‘grutterswaren’ worden verkocht. Dus niet alleen grutten, maar 
ook andere ‘droge’ waar als erwten, bonen en meel. De grutter was zowel de man die grutten maakte als de 
winkelier die ze verkocht. Vaak gingen deze beroepen ook samen. 

De Grutter 
 
Spiegel van Het Menselyk Bedryf van Jan en Caspar Luiken (1694)

Grutten is een benaming voor graan in gepelde en gebroken vorm. De in Nederland tot grutten verwerkte 
graansoorten waren van oudsher gerst of gort (=gepelde gerst), boekweit en haver.
In een grutterij werd voornamelijk boekweit tot grutten gebroken op een grutmolen. Dit was een rosmolen  

(paarden zorgden voor het draaien van de maalstenen) met een eest 
voor het drogen van de boekweit, zeefwerk, een gruttensteen, een 
meelsteen en een waaierij. De breekzeef, bestaande uit een zevental 
boven elkaar liggende zeven, scheidde na het breken op de gruttensteen 
de doppen van de grutten. De grutten werden tegelijkertijd gesorteerd 
in grove, middelgrove, fijne grutten en meel. De grutten werden verder 
geschoond in de waaierij waar de grutten van de lichte stukjes dop en de 
vliesjes werden gescheiden. De eest werd oorspronkelijk gestookt met 
de boekweitdoppen, maar later met cokes. De gruttensteen dopte de 
boekweit tot grutten. Eventueel kon men met de meelsteen de grutten 
tot meel malen.
Grutten was goedkoop voedsel en werd voornamelijk gebruikt om er 
pap of brij van te maken, soms ook om waterige, ‘dunne’ soep meer 
substantie te verlenen. Gortgrutten – of de hele korrel – worden in 
water geweekt, gekookt en tot slot wordt er karnemelk bij gedaan 
(karnemelkspap). Een ander, tot in de jaren vijftig, gangbaar en geliefd 
gerecht is van boekweitgrutjes en heet grutjes-met-stroop of kortweg 
grutjes. Ook deze grutten werden met water of melk tot een dikke brij 
gekookt, die met stroop, soms ook een klontje boter, werd gegeten. 
Afgekoeld en stijf geworden sneed men er plakken van, die werden 
opgebakken in boter en eveneens gegeten met stroop.
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vader, lid van de nieuw ingestelde municipale raad 
van Ameide en Tienhoven, onder leiding van Schout 
Civiel en Secretaris, Warnardus Verhagen. 
Beroepsmatig is Cornelis Perk geen chirurgijn 
geworden, zoals zijn vader. Hij is in Ameide een 
grutterij begonnen net als zijn broer Jacobus in 
Delft. Zijn vrouw Merrigje wordt winkelierster, zoals 
vermeld bij haar overlijden op 27 maart 1813. Zij is 
dan al weduwe van Cornelis Perk, die op 29 juli 1810 
overleden is. Dit kan er op wijzen dat Cornelis de 
grutten produceerde en dat Merrigje ze verkocht (zie 
kader). 

Voor het verdere verhaal beperken we ons tot zoon 
Arie Perk, geboren te Ameide op 14 juli 1783. 
Deze Arie zal in Ameide de grutterij van zijn vader 
voortzetten. Hij woont in 1815 woont op de Dam 
Nr. 88 (nu 12) met zijn jongere broer Jacobus en 
zijn neefje Cornelis5 (8 jaar oud). Arie Perk trouwt 
in 1815/6 met de op 28 maart 1784 te Leerdam 
geboren Heiltje IJzerman en zij gaan op de Dam 
(nu 12) wonen. Zij krijgen vier dochters (Merrigje, 
1816-1816; Merrigje 1817-1893; Pietje, 1819-1819 
en Cornelia 1822-18??) van wie er dus twee jong zijn 
overleden en twee zonen: Pieter Johannis geboren 
op 22 september 1820 en Ewout Antony geboren op 
3 mei 1824. Bij alle geboorteaangiften is aangegeven 
dat Arie Perk grutter van beroep is. Bij de volkstelling 
van 1833 is niet alleen Arie grutter, maar zijn vrouw 
5 Deze Cornelis Perk is de op 13 juni 1806 geboren zoon van Nicolaas Perk 

(de oudere broer van Arie) en Anna van Petten (1786-1808). Nicolaas is 
overleden in november 1811 en Cornelis is daardoor wees geworden toen hij 
vijf jaar oud was. Verder gegevens over hem ontbreken.

Heiltje is dan ‘Gruttersche’ van beroep. Is het net als 
bij Cornelis Perk en zijn vrouw Merrigje zo, dat Arie 
de man is die grutten produceert en Heiltje de vrouw 
die ze in de grutterswinkel verkoopt?  
Waar de grutten door de familie Perk worden 
geproduceerd wordt duidelijk uit het woningregister 
van Ameide uit 1846. Daar staat vermeld dat op Dam 
5 een Grutterij gevestigd  is. Het pand Dam 5 ligt 
naast de smederij van Vermeulen en recht tegenover 
het woonhuis (en grutterswinkel?) van de familie 
Perk op de Dam No. 88 (nu 12). In 1846 hebben drie 
familieleden grutter als beroep: vader Arie Perk en 
beide zonen Pieter Johannis en Ewout Antony. Arie 
Perk is op 18 september 1847 overleden. Uit het 
bevolkingsregister van 1850-1860 blijkt dat de twee 
zonen nog Grutter zijn, terwijl Heiltje IJzerman, 
de weduwe van Arie Perk nog steeds ‘Grutterse’ 
van beroep is. Pieter Johannis Perk trouwt op 17 
juni 1850 te Langerak met de aldaar op 17 mei 
1818 geboren Elizabeth Vuijk. Zij overlijdt enkele 
maanden later op 12 oktober 1850, 32 jaar oud. 
Pieter Johannis overlijdt op 12 juni 1855, 34 jaar oud, 
grutter van beroep. 
Na het overlijden van zijn oudere broer wordt 
Ewout A. Perk de nieuwe eigenaar van de zaak. Ook 
woont er in 1855 en in 1857 een gruttersknecht in 
huize Perk. Dit wijst er op dat het inderdaad om 
de productie van grutten gaat. Volgens het register 
van 1860 is er op Dam 5 nog een grutterij gevestigd. 
Weduwe Heiltje Perk-IJzerman overlijdt op 13 
september 1862, 78 jaar oud. Haar thuiswonende 
zoon Ewout Antonie trouwt op 4 mei 1864, 40 jaar 

▲Links de Vleeschhouwerij en Spekslagerij van J. van der Hek met daarnaast, achter de boom, het woonhuis van de fam. Perk.
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van beroep. In 1914 is Gerrit van Kekem, echtgenoot 
van Merrigje Perk, bakker te Lexmond. 
De ongehuwde kinderen blijven na het overlijden van 
hun moeder op de Dam wonen. Dochter Johanna 
is al overleden op 5 mei 1900, 33 jaar oud. Pieter 
Johannes wordt wagenmaker. De wagenmakerij 
wordt gevestigd in de voormalige grutterij op Dam 
5. Hij is op 29 januari 1928 overleden, 59 jaar oud. 
De wagenmakerij wordt overgenomen door zijn 
broer Gerrit Perk. In 1939 is er sprake van de Electr. 
Wagenmakerij G. Perk. Arie Perk is landbouwer, 
overleden op 5 december 1929, 65 jaar oud. Heiltje 
Gerdina Perk was lerares nuttige handwerken en 
is overleden op 8 april 1937, 65 jaar oud. Na haar 
overlijden is Gerrit nog de enige bewoner van het 
pand op de Dam en de laatst overgebleven Perk in 
Ameide. Hij besluit het pand te verkopen. De koper, 
voor een bedrag van f. 2.305,-  is Aart Langerak, 
ambtenaar ter secretarie te Ameide. Deze laat het 
pand afbreken en een nieuw huis bouwen, dat er nog 
steeds staat Dam 12. Waar Gerrit Perk in 1938 gaat 
wonen is mij niet bekend. De wagenmakerij wordt 
op een gegeven moment verkocht aan buurman 
De Jong’s Zelfbediening die de extra ruimte gaat 
gebruiken voor de uitbreiding van de winkel en als 
magazijn. Gerrit Perk is op 23 juni 1951, ongehuwd, 
75 jaar oud overleden. Met zijn overlijden, bijna 
200 jaar na de komst van zijn betovergrootvader, 
de chirurgijn Klaas Perk, komt er een einde aan vijf 
generaties Perk die in Ameide gewoond hebben.

oud, met de op 10 januari 1838 te Vianen geboren 
Aaltje de Vos. Zij krijgen zeven kinderen, drie 
zonen en vier dochters, waarvan één dochter jong is 
overleden. De kinderen zijn:  (1) Arie Perk,  geboren 
op 4 juli 1864; (2) Johanna, geboren op 20 juli 1866; 
(3) Pieter Johannis,  geboren op 9 september 1868; 
(4) Heiltje Gerdina, geboren op 18 juni 1871; (5) 
Merrigje Elizabeth, geboren op 7 januari 1874 en 
overleden op 6 september 1874; (6) Gerrit, geboren 
op 17 september 1875; (7) Merrigje, geboren op 23 
april 1879. 
In 1869 wordt Dam 5 genoemd als schuur Perk, 
maar is het beroep van Ewout A. Perk nog steeds 
grutter. Dit zou betekenen dat tussen 1860 en1870 de 
grutterij – d.w.z. de productie van grutten - gestopt 
is, maar de grutterswinkel nog bestaat op Dam 12. 
Omdat bij de aangifte van de kinderen steeds het 
beroep van de vader wordt genoteerd is te volgen 
wanneer Ewout gestopt is als grutter. In september 
1874 is hij nog grutter, in september 1875 is hij 
bouwman van beroep. Ewout A. Perk is overleden op 
8 oktober 1889, 65 jaar oud en bouwman van beroep. 
Zijn weduwe, Aaltje de Vos overleeft hem 25 jaar en 
is, 21 november 1914 overleden op 76 jaar oud. 
Van de kinderen is Merrigje de enige die een 
huwelijk aangaat. Zij trouwt 25 jaar oud op 28 
juli 1904 met Gerrit van Kekem, 27 jaar oud, 
broodbakker, geboren te Ameide wonende te 
Nieuwland. Gerrit was een zoon van Arie van Kekem 
Gerritzn. en Jannigje Terlouw. Gerrit is geboren op 
23 februari 1878, vader Arie was toen schoenmaker 

▲De voormalige grutterij en wagenmakerij van Perk (links) is opgenomen in de supermarkt van De Jong.
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Van boven naar beneden:

Christelijke Zangvereniging “Excelsior”•	
Zangvereniging “Kunst, Liefde en Vriendschap” en •	
Mannenkoor “De Lofstem”•	
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Boven: De winkel van “Piet” de Jong op de Dam met zijn “Handel in kolniale waren”, de foto is gemaakt in 1904. 
Onder: De prachtige eigentijdse supermarkt van De Jong, sinds 5 april 2011 gevestigd in het nieuwe winkelcentrum van Ameide.



H i s t o r i s c h e  V e r e n i g i n g
A m e i d e  e n  T i e n h o v e n

   N
ie

uw
sb

la
d                                                                    Jaargang 27  |  nummer 1  |  maart 2016

EXCURSIE naar KAMPEN 
Zaterdag 17 september 2016 wordt er een excursie  
georganiseerd naar de historische stad Kampen 
  
Na het succes van de excursie naar Thorn in 2014 organiseren we nu wederom een dagexcursie per luxe touring-
car. Als ook dit keer de animo groot is, hopen wij jaarlijks een dagexcursie te gaan organiseren. 

Programma:
09.00 uur, vertrek per luxe touringcar vanaf de Loswal
10.30 uur, ontvangst in Stedelijk Museum Kampen met koffie en Kamper Slof
11.00 uur tot 12.30 uur, bezoek aan Stedelijk Museum o.l.v. gids
12.30 uur tot 13.30 uur, lunch in de Gouden zaal van het Museum
13.30 uur tot 15.30 uur, stadswandeling o.l.v. stadsgids met o.a. bezoek aan monumentale Bovenkerk
15.30 uur tot 16.00 uur, koffie in horecagelegenheid
16.00 uur, vertrek richting Ameide, terug om ongeveer 17.30 uur

Om de excursie te kunnen organiseren hebben we minimaal 35 deelnemers nodig. Geef u op voor 1 mei.  
De eigen bijdrage bedraagt € 45,00 per persoon. 

Wat krijgt u voor hiervoor: 

Luxe vervoer naar Kampen en terug, •	
koffie met Kamper Slof, •	
bezoek Stedelijk Museum Kampen o.l.v. gids, •	
lunch in museum, •	
stadswandeling o.l.v. stadsgids en •	
koffie.•	

Wij zijn enthousiast en hopen dat velen met ons meegaan naar Kampen.
Marjan de Gruyter en Jory Verwolf. 

Opgeven kunt u zich bij:
Marjan de Gruyter, Voorstraat 3, 4233 EA  Ameide, 0183- 609280 of mailadres: marjan_de_gruyter@hotmail.com
Jory Verwolf, Paramasiebaan 4b, 4233 EX  Ameide, 0183- 601749 of mailadres: verwo360@planet.nl

▲ Stedelijk Museum Kampen.
►  St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen. 

Zan gv eren ig in g en  in  Am eide  
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