De Rotterdamse architect en aquarellist J. Verheul Dzn. aquarelleerde in augustus 1932 de boerderij van Gerrit van der Grijn aan de Lekdijk 46 in Tienhoven.
Bij de grote brand op 24 juli 1947 ging deze prachtige boerderij in vlammen op. Collectie Gemeentearchief Rotterdam. Catalogus nummer: Verheul nr. 359.

Walraven IV van Brederode (15??-1620)
heer van Vianen, Ameide en Noordeloos
en de kasteelheer van Batestein
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Ons lid Fred van Veldhuizen vereeuwigde het gezelschap. Zittend: Alex Vuurens (in de antieke burgemeestersstoel, achter de taart) en
Aldert den Oudsten, een van de drie ereleden van de vereniging. Staand: (v.l.n.r.): Herman Beckmann, Jetty Stasse, Annie Terlouw-van
der Grijn, Gert Groenendijk, Cees van der Grijn, Hans van den Heuvel, Cees Broekman, Kees Rijnhout en Dout Siegersma.

Ontwikkeling ledenbestand: in een periode
van zeven jaar van 175 naar 502 leden

D

e sfeer in het oude Stadhuis op de Dam in
Ameide was op zaterdag 26 februari van dit
jaar in de tweede helft van de middag opperbest. Daar was ook alle reden voor: het bestuur van
onze vereniging en de redactie van het Nieuwsblad
verwelkomden met champagne en een grote taart
het vijfhonderdste lid. Het betrof de 43-jarige Alex
Vuurens, een in Ameide geboren en getogen zelfstandige ondernemer.
Alex Vuurens is een van de tien leden, die zich sinds
de publicatie van de vorige editie van het Nieuwsblad hebben aangemeld. De anderen zijn de dames T.
van Belle (Meerkerk) en M. van Voorthuysen
(Doorn) en de heren ir. T.A. Bikker (Culemborg),
C.J.J. van Ee (IJsselstein Ut), A.A. van Holten (Ameide), H.J. van Loenen (Vianen), A.G. Oskam (Werkendam) en A. Versluis (Ameide). De heer Van Ee is
de eerder dit jaar aangetreden burgemeester van Zederik.
Voorts heeft ook de vestiging Ameide van het Biblio-

Bloemkweekerij Hooghuis te Ameide
Op de foto’s, genomen vanuit de Molenstraat, zien we duidelijk de boonstaken en de vele werklieden en op de voorgrond de witte kool,
voor de inmaak van zuurkool. Op de achtergrond de oude pastorie die in 1967 werd afgebroken.

theeknetwerk Zuid-Holland Zuid-Oost zich bij onze
vereniging aangesloten.
Bij de overgang van het
verenigingsjaar 2010
naar het verenigingsjaar
2011 kwam er om redenen van uiteenlopende
aard een einde aan zes
lidmaatschappen,
waardoor de Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven
thans 502 leden telt.
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Ontwikkeling ledenbestand
Het passeren van de magische grens van vijfhonderd
leden geeft er aanleiding tot om voor de tweede keer
in de historie hun woonplaatsen op een rij te zetten. Dat gebeurde voor het eerst in september 2009,
toen onze vereniging 427 leden telde. Het actuele
overzicht is hieronder afgedrukt. De achter de plaatsnamen geplaatste getallen komen overeen met het
aantal leden per (deel)gemeente.

(in alle gevallen 1).
Ter afsluiting: hoe verhoudt het ledental van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven zich tot
dat van andere Historische Verenigingen in ons land?
Welnu, voor zover (kernen van gemeenten) een dergelijke vereniging hebben, bedraagt de organisatiegraad gemiddeld 3,5. Dit houdt in dat 35 van elke
duizend inwoners, hoogbejaarden en kleuters meegerekend, daar lid van zijn.
In Ameide en Tienhoven samen woonden op 1 januari van dit jaar welgeteld 3.583 mensen. Onze vereniging heeft naar de stand van heden 502 leden. Een
eenvoudige rekensom leert dat de organisatiegraad in
dit geval veertien procent is en dus zeer ver boven
het landelijk gemiddelde ligt.

In Memoriam: Peter Vroon (1939-2010)

Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Arcachon (Frankrijk), Arnhem, Baarn, Barendrecht,
Beerzerveld, Bilthoven, Boskoop, Bodegraven,
Breda, Breukelen, Brielle, Brummen en Buurmalsen
Capelle aan den IJssel, Culemborg, Davos (Zwitserland), Deil, Dieren, Doesburg, Doorn en Dordrecht,
Ede, Elst, Emmen, Grootebroek, Geldermalsen,
Goes, Gouda, Goudriaan en Groot-Ammers, Haarlem, Hardenberg, Hatfiel-Peverel (Verenigd Koninkrijk), Heemskerk, Heerewaarden, Den Helder, Heilo,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hengelo (O),
’s-Hertogenbosch, Hoenderlo, Hoofddorp, HoogBlokland, Hoornaar en Huissen, Kalmthout (België)
en Kinderdijk, Leerbroek, Leidschendam-Voorburg
en Lekkerkerk, Maasland en Maassluis, Naaldwijk,
Nieuwland en Nuenen, Olburgen, Oosterhout, Oosterland, Ophoven-Kinrooi (België), Oud-Alblas en
Oud-Zuilen, Prinsenbeek en Purmerend, Renswoude
en Ridderkerk, Schiedam, Schoonhoven, Sliedrecht,
Son, Spijk en Streefkerk, Tilburg, Ureterp, Usquert en
Utrecht, Veldhoven en Vlijmen, Werkendam, Westdorpe, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, IJsselstein
(Utrecht), Zaltbommel, Zoetermeer en Zwijndrecht

In zijn eeuwenoude pand op de hoek van de Kerkstraat en de Fransestraat te Ameide overleed op 30
december van het vorig
jaar Peter (Peet) Vroon.
Hij bereikte de leeftijd
van 71 jaar.
Peet was geboren en getogen in Ameide, maar
woonde gedurende zijn
werkzame leven als oprichter van het latere
Ingenieurs- en Constructiebureau Vroba
BV geruime tijd aan de
Kerkweg in Tienhoven.
Hij heeft zich jarenlang
met veel elan ingezet
voor de plaatselijke gemeenschap, waaraan hij met hart en ziel verknocht
was.
Zo behoorde Peet Vroon in oktober 1982 samen met
veehouder, maar vooral paardenliefhebber Cees de
Jongh uit Tienhoven en bankdirecteur Jan den Oudsten uit Ameide, die beiden aanzienlijk ouder waren
en eerder overleden, tot de oprichters van de “Stichting Paardenmarkt Ameide”, die de taken overnam
van de “Vereniging tot instandhouding van de Ameidese Paardenmarkt”. Hij werd samen met Dick Wijland penningmeester van de stichting en trad in oktober 1994 als voorzitter in de voetsporen van Cees
de Jongh, die meer dan veertig jaar in functie was
geweest. In de bestuursvergadering van 29 november 2005 kondigde Peet zijn terugtreden aan. Enkele
maanden daarna werd hij benoemd tot erelid.
De rasechte Ameidenaar ontplooide zijn activiteiten
ook op een geheel ander terrein, en wel als commandant van de vrijwillige brandweer van Ameide en
Tienhoven. Hij vervulde deze functie van eind oktober 1986 tot begin september 1995.
Peet Vroon was een zeer betrokken lid van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven. Hij was
een trouw bezoeker van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en voerde bij die gelegenheid op 20 april
van het vorig jaar nog het woord als voorzitter van de
kascontrole-commissie. Daarom laat hij ook in onze
kring een leegte na.
maart 2011 | www.ameide-tienhoven.nl

3

Inhoud maart 2011

COLOFON
Het nieuwsblad is een uitgave van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven en verschijnt vier keer per jaar.

ISSN: 1569 - 7800

2

Verenigingsnieuws

2

Ontwikkeling ledenbestand: in een periode van
zeven jaar van 175 naar 502 leden

HET BESTUUR
Voorzitter:
Voorstraat 99 4132 AP

Vianen

tel. 0347-355180

3

Ontwikkeling ledenbestand

De Geer 7a

4233 HX

Ameide

tel. 0183-601886

3

In memoriam Peter Vroon

Broekseweg 59 4233 CT

Ameide

tel. 0183-601811

4

Colofon

De Bogerd 19 4233 GN

Ameide

tel. 0183-602488

4

Inhoud maart 2011

5

Reacties op verschenen artikelen

J.A. Maatkamp

Lekdijk 18

2769 GA

Langerak

tel. 0183-602071

Lid: C. Rijnhout

De Kooi 25

4233 GP

Ameide

tel. 0183-602648

6

Een raadselachtige gebeurtenis

Lid: D. Siegersma

Fransestraat 12 4233 ED

Ameide

tel. 0183-602676

Tienhoven

tel. 0183-602110

H. van den Heuvel
Vice-voorzitter:
G.W. Groenendijk
Secretaris:
C.W. Broekman
Penningmeester:
J. Stasse		

Algemeen adjunct:

Lid: A. Terlouw-vd Grijn Vijf Akkers 18 4235 AH

ERELEDEN
A.M. den Oudsten, G. Streefkerk en P. Will

10

Onze kennismaking met de Von Ziegenweidt’s

11

Tussen Arkel en Ameide

12

Jeugdherinneringen van een jongen van
tien-twaalf jaar

15

Ary Baggerman (1905-1972), kunstschilder
te Vianen

20

Een kostbaar legaat

30

Bedrijvigheid in Ameide

44

Rutger Evertsz., de schoolmeester van
Tienhoven, wordt predikant

48

Een loterij in Ameide anno 1901

50

Historische plaatjes met een praatje

CORRESPONDENTIEADRES
C.W. Broekman

info@ameide-tienhoven.nl

internet: www.ameide-tienhoven.nl

LEZINGEN EN EXCURSIES
H.J. Beckmann

h.j.beckmann@planet.nl

J.D.C. Laroo

hv@laroo.net

REDACTIE NIEUWSBLAD
H.J. Beckmann

h.j.beckmann@planet.nl

C. van der Grijn

cvdgrijn@hetnet.nl

G.W. Groenendijk

gert.groenendijk@planet.nl

A. Tukker		

a.tukker74@hetnet.nl

P. Will		

p.will@hetnet.nl

LEDENADMINISTRATIE
J. Stasse		

jstasse@hetnet.nl

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt minimaal €15,= per jaar, over te maken op bankrekeningnummer 301952248 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 verenigingsjaar te hebben plaatsgevonden.
De redactie besteedt de uiterste zorg aan de in dit nieuwsblad opgenomen
artikelen. 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.

www.ameide-tienhoven.nl||maart
maart2011
2011
4 www.ameide-tienhoven.nl

Afbeelding op de voorpagina
Op de voorpagina staat Walraven IV van Brederode
(15??-1620) geschilderd door Jan Antonisz. van Ravesteyn. Walraven IV was aanvankelijk alleen heer van
Kloetinge. Na het overlijden van zijn oom Walraven III
van Brederode, werd hij heer van Vianen, Ameide en
Noordeloos en de kasteelheer van Batestein. Begin 1620
viel hij met zijn paard op het ijs en stierf aan de gevolgen. Hij was gehuwd met Margaretha van Daun, gravin
van Broek en Valkestein; ze lieten geen kinderen na.
Walraven IV werd opgevolgd door zijn jongere broer
Joan Wolfert van Brederode. Eigendom Gemeente Vianen.

Reacties op verschenen artikelen
In de derde alinea van het in de vorige editie van dit
blad gepubliceerde artikel “De Van Tienhovens in
Tienhoven” wordt gewag gemaakt van het huwelijk
van de op 24 februari 1858 in Vianen geboren Arie
Frederik van den Heuvel met de op 21 oktober 1871
in Lexmond ter wereld gekomen Annigje van Tienhoven.
Van ons in Kinderdijk wonende, maar in Ameide
geboren en getogen lid Annie Beyen-Rietveld ontving het bestuur een fotokopie van de desbetreffende
huwelijksakte. Uit dit document blijkt dat
•

het huwelijk op 24 november 1898 – iets minder
dan twee weken voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina – in Lexmond werd voltrokken;

•

Arie Frederik een zoon was van Lammert van
den Heuvel en Marrigje Belia van Krimpen, en
“Na de redactie eerst te hebben gecomplimenteerd
(“Mijn echtgenote en ik verbazen ons er iedere
keer weer over dat u elk kwartaal kans ziet zo’n
omvangrijk en mooi Nieuwsblad uit te brengen.
Proficiat!”) attendeert ons lid A.G.H. Groeneveld
uit Heiloo op twee onvolkomenheden in de artikelen over het geslacht Van Tienhoven in de vorige
editie van dit blad.
Zijn eerste opmerking heeft betrekking op Sander
van Tienhoven, over wie op pagina 12 wordt vermeld dat “hij vóór 1821 in de Haarlemmermeer en
in de Zuidplaspolder (ten noordoosten van Rotterdam) moet hebben gewoond”. Hij houdt dit voor
uitgesloten, omdat beide polders pas droog vielen
na het overlijden van Sander (te Lexmond op 18
oktober 1837) : de Zuidplas in 1837 en de Haarlemmermeer in 1852.
“Het zou kunnen zijn dat Sander als watermolenaar was betrokken bij de drooglegging van de
Zuidplas. In 1835-1836 werden daar de benodigde
achttien vijzel- en twaalf schepradmolens geplaatst. In 1836 werd met afmalen begonnen. De
wet tot droogmaking van de Haarlemmermeer werd op 22 maart 1839 aangenomen door de
Tweede Kamer. Deze polder heeft nooit enige
vorm van windbemaling gekend. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat Sander op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de plannen tot droogmaking
van de Haarlemmermeer en evenmin dat hij daar
woonde” zo tekent de heer Groeneveld hierbij aan.
In dit verband mag niet onvermeld blijven dat betrokkene oud-hoofd van de Technische Dienst van
het Waterschap Groot-Haarlemmermeer is.
De tweede opmerking betreft de vermelding op
pagina 25 van Küstrin aan de Oder als Poolse stad
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ons lid uit
Heiloo wijst er op dat Küstrin aan de Oder tot aan
de correctie van de Oder-Neissegrens in de nasleep
van de Tweede Wereldoorlog op Duits grondgebied was gelegen.

•

Gerrit van Tienhoven en Bastiaantje
de Jong de ouders
van Annigje waren.

Mevrouw Beyen stelde
ook een fotokopie ter
beschikking van de te
Lexmond geboren zes
dochters van het echtpaar Van den Heuvelvan Tienhoven : Bastiaantje, Marrigje Belia,
Gerregje, Arina Cornelia, Eva en Annigje, geboren op respectievelijk
10 januari 1899, 7 september 1900, 29 mei
1902, 19 juni 1904, 7 december 1906 en 5 december 1912.
De redactie stelt de reacties van leden zeer op prijs.
De redactie heeft Ruud Spruit, die een bijdrage
leverde aan het artikel over de suikerplantage Santa Barbara, een presentie-exemplaar van het vorige
blad gestuurd. Hij stuurde hierop het volgende
briefje: Dank voor het toezenden van uw fraai uitgevoerde Nieuwsblad. Ik heb er met veel genoegen
kennis van genomen. Het viel mij op dat er nogal
aandacht wordt besteed aan de tweede helft van de
18de eeuw. In dat verband is het wellicht interessant
voor u te weten dat ik sinds enige tijd werk aan een
groot project onder de titel Kokarde, over figuren
die een rol hebben gespeeld in de periode 17801813. Daarover zal eind 2012 bij uitgeverij Waanders in Zwolle een boek verschijnen aan de vooravond van de herdenkingen 200 Jaar Koninkrijk
der Nederlanden. Een reeks herdenkingen, tentoonstellingen (onder meer in de Nieuwe Kerk),
een munt enz. enz. in de periode 2013-2015. Binnenkort verschijnt er op mijn website onder een
aparte tab Kokarde meer informatie over dit project. Vriendelijke groeten en veel succes met uw
blad. Ruud Spruit
Naschrift redactie: Ruud Spruit ’s website is:
www.waterschapshuis.com
Geachte redactie,
Op p. 44/45 van het decembernummer staat ‘piricule’, wat de schrijver niet in een woordenboek kon
terugvinden. Het is inderdaad een wat verbasterde
vorm van ‘perikel’. Zie voor de betekenis in dit verband (‘voor risico van’): kolom 1212 van het eerste
stuk van het twaalfde deel van het ‘Woordenboek
der Nederlandsche taal’ (’s-Gravenhage, Leiden,
1931).
Met vriendelijke groet, R.F. van Dijk
Regionaal Archief Gorinchem
maart 2011 | www.ameide-tienhoven.nl
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Een raadselachtige gebeurtenis
In het eerste nummer van het Nieuwsblad van jaargang 11 (2000), verscheen het artikel: ‘Johan Frederik
Karel Theodoor von Ziegenweidt’ van de hand van Dr.
C.F.Th. von Ziegenweidt uit Pietermaritzburg in Zuid
Afrika. Groot was onze verbazing toen wij recentelijk
op Internet het onderstaande artikel in het Engels
aantroffen met de titel:’ A Mysterious Experience’. De
redactie heeft contact opgenomen met Dr. C.F.Th. von
Ziegenweidt en hij stuurde ons de onderstaande vertaling.

Ameide, Stadhuis en Voorstraat in 1868.

Carel F.Th. von Ziegenweidt

V

óór mij aan de rechterkant stond een rijtje
heerenhuizen. Links was een haventje. Dromerig lagen een paar binnenschepen aan de
kade. Alles wees op rust en vrede. Net voorbij het
haventje stond op enige afstand een rechthoekig gebouw met een torentje erop. Het kwam me bekend
voor, alleen kon ik me niet herinneren waar ik het
eerder gezien had. Het gekke was ook dat ik me niet
kon herinneren hoe ik daar gekomen was en waarom.. Langzaam kwam ik tot de conclusie dat het
rechthoekige gebouw met het torentje erop, het stadhuis was van Ameide, een historisch stadje gelegen
aan de Lek.
Ik had Ameide vroeger een aantal malen bezocht,
omdat mijn vaders familie daar vandaan komt. De
familie uit de 19e eeuw is daar ook begraven. In 1869
kocht mijn overgrootvader, Johan F K Th von Ziegenweidt, daar een zogenaamd eeuwig durend familiegraf voor vier personen. Het is gelegen op wat nu
heet, de ‘Oude Begraafplaats’. In 1951 was mijn
grootmoeder de laatste die daar bijgezet werd. Zij
stierf in Bussum. Ik heb haar begrafenis bijgewoond
toen ik nog een jonge man was. Haar lichaam werd
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naar Ameide vervoerd met een lijkwagen, gevolgd
door een stoet van auto’s. Bij het binnenrijden van de
stad begon de kerkklok te luiden en inwoners kwamen hun huizen uit om deze begrafenis van een kennelijk voornaam persoon gade te slaan.
Het graf is gedekt
met een zware granieten plaat waarin
de namen van mijn
vaders grootouders
en overgrootouders
gebeiteld staan.

Hoewel ik Ameide een beetje kende, zag het er anders uit dan ik me kon herinneren. Er was geen
straatnaambordje bij het rijtje herenhuizen, maar het
moest de Voorstraat zijn, want ik herkende het
dichtstbijzijnde huis. Het was het enige met een verhoogd granieten vierkant stoepje wat naar de voordeur leidde. Het was aan twee zijden omgeven door
kunstig gewrocht smeedwerk, terwijl de derde kant
langs de pui via twee treedjes had. Het was geen toeval dat ik naar dat huis keek, want het was het huis
van mijn voorouders. Het was dit kleine stoepje dat
mijn aandacht trok. Ik had het gezien op een foto
genomen omstreeks 1868. De familie had zich speciaal voor deze gelegenheid in hun ‘zondags best’ gestoken en poseerde welbewust voor de foto. Bijna alle
gegevens klopten met die foto. Alleen het haventje
paste niet in het beeld.
De Secretaris van de ‘Historische Vereniging van
Ameide en Tienhoven’ had mij verteld dat aan de
overkant van het rijtje herenhuizen in de Voorstraat
oorspronkelijk zich een haventje bevond. Ik had dit
echter nooit meegemaakt. Ik had op die plaats wel
eens mijn auto geparkeerd. Wat was er dan gebeurd?
Was ik soms in een ander tijdperk terecht gekomen?
Ik zag in het geheel geen auto’s. Wel lagen er paardenvijgen op straat. Verderop liepen wat mensen.
Behalve het loeien van koeien in de verte, was het er
doodstil.
Wat moest ik doen? Na wat aarzeling besloot ik om
naar het huis van mijn overgrootouders te gaan. Ik
trok aan de bel. Al gauw werd de deur geopend door
een bediende. Ze had een ouderwets kostuum aan.
met een rok die tot bijna op de vloer hing. Op haar
hoofd droeg ze een platte witte muts met linten. Ze
had zo uit een oud fotoalbum kunnen stappen.

“Wat blieft, mijnheer?”
Ik antwoordde dat ik graag de heer des huizes of mevrouw wilde spreken. "Dokter is op ziekenbezoek,
maar mevrouw is thuis". Ze liet me binnen en verdween geluidloos. De hal had een hoog plafond met
sierlijk reliëf en een prachtig marmeren vloer. Kennelijk werd grote zorg aan het huis besteed. Het
ademde een voorname sfeer.
Even latere verscheen een kleine, statige dame, eveneens ouderwets gekleed met een lange rok. Haar
strak passend bovenjak was tot bovenaan horizontaal
veelvuldig geplisseerd. Haar onderkleding scheen
haar welgevormde boezem omhoog te drukken. Ze
had heur haar achterover gekamd met in front en
opzij in een rol. Ze had een prettig gezicht.
Weer kwam de vraag wat zij voor mij kon doen. Ik
besloot met de deur in huis te vallen. “Mevrouw, mag
ik U vragen, is Uw naam Cato von Ziegenweidt, geboren Van den Toorn?”
“Ja”, antwoordde ze, een beetje in de war gebracht.
“Dat is juist, maar hoe kent U mijn namen en wat
wilt U van mij?” Ze nam mij onderzoekend op. Mijn
kleding moest haar vreemd voorkomen, alsook de
manier waarop ik sprak en mijn accent. Ik kon zien
hoe verwonderd ze was dat ik naar haar naam en
meisjesnaam vroeg.
Ik stelde mij voor. Ik zei dat ik Carel Frederik Theodoor von Ziegenweidt was en voegde eraan toe dat ik
haar achterkleinzoon was, geboren in 1929, de zoon
van Johan Frederik Karel Theodoor von Ziegenweidt,
haar kleinzoon. Ik kon echter niet uitleggen hoe ik
zomaar in het midden van de 19e eeuw terecht gekomen was. Dit was voor mij een volkomen raadsel.
Het feit dat ik die namen noemde moet haar gerustgesteld hebben, want ze liet mij binnen in de voorkamer, die zij de ‘salon’ noemde. Het was een ruime
vierkante kamer aan de voorkant van het huis met
uitzicht op de rivier. In de geelkoperen theestoof
gloeide houtskool. Kopjes en schoteltjes stonden

klaar om gebruikt te worden alsof ze bezoek verwachtte. Aan de muur hing een Friese staartklok die
sterk leek op die welke wij thuis hebben in Pietermaritzburg.
"Mijn man is op huisbezoek, maar ik verwacht hem
ieder ogenblik terug. Maar, alstublieft mijnheer, vertelt U mij toch waarom U bij mij uitgekomen bent!"
Ik voelde mij ongemakkelijk. Onze geboortedatums
lagen bijna 90 jaar uiteen en toch schatte ik dat wij in
werkelijke leeftijd slechts 30 jaar verschilden. Ik was
ouder dan zij, maar zij was opgegroeid in de vorige
eeuw. Het was alles erg ingewikkeld en bijzonder
raadselachtig.
Ik wist veel van haar, van haar echtgenoot en haar
beide kinderen. Zij echter wist niets van mij. Alleen
mijn naam was haar bekend. In de Von Ziegenweidtfamilie alterneren de voornamen van de eerstgeboren
zoon met die van de zoon in de vorige generatie.
Haar schoonvader was Carel F. Th, haar man Johan F.
K.Th. en haar zoon was weer een Carel F. Th.
Uit mijn genealogisch onderzoek wist ik dat Cato van
den Toorn geboren was in 1841 in Middelburg. In
1864 was zij getrouwd met de 13 jaar oudere huisarts
Johan Frederik Karel Theodoor von Ziegenweidt. Hij
kwam uit Eibergen.

ǰǰ Niet lang daarna verhuisden
zij naar Ameide, waar haar man
benoemd was tot stadsarts tegen
een jaarwedde van 300 gulden.
Johan had in Haarlem gestudeerd in de jaren
1857/1859 en was geslaagd voor scheepsarts. Later
deed hij examen voor ‘plattelandsarts’, vervolgens tot
‘heelmeester ener stad’ en tenslotte tot verloskundige.
Zeven jaar na zijn laatste examen praktiseerde hij in
Oosthuizen, een klein dorpje ten zuiden van Hoorn.
Wat hij in die tussentijd gedaan had, was mij onbekend.
Ik wist ook niet of hij Cato getrouwd had vóór of tijdens zijn verblijf in Oosthuizen. In Oosthuizen kregen zij een dochtertje dat Catherina gedoopt werd.
Niet lang daarna verhuisden zij naar Ameide, waar
haar man benoemd was tot stadsarts tegen een jaarwedde van 300 gulden. Op de volgende bladzijde is
zijn artsdiploma afgebeeld, wat hem het recht gaf als
'Geneesheer ener stad' zijn beroep uit te oefenen.
Voordien heeft hij al diploma's verkregen als
'Scheepsarts en als Geneesheer op het platte land'.
In Ameide werd op 14 oktober 1867 een zoon geboren met de namen Carel Frederik Theodoor. Deze
zou later mijn grootvader worden.

Johan F. K.Th. von Ziegenweidt.

Cato von Ziegenweidt Van
den Toorn.

De vader van Cato’s echtgenoot, Carel F.Th, moet in
zijn jonge jaren een kleurrijke figuur zijn geweest. Op
19-jarige leeftijd nam hij als “Vrijwillige Jager te
maart 2011 | www.ameide-tienhoven.nl
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Arts-diploma wat hem het recht gaf als 'Geneesheer ener stad' zijn beroep uit te oefenen.

Paard” deel aan de slag bij Waterloo onder de Prins
van Oranje. Na een eervol ontslag werd hij als Commies aangenomen bij de Belasting in Beerta en later
in de Achterhoek van Gelderland, onder meer in
Oud-Zevenaar. Ofschoon protestant gedoopt, huwde
hij een ‘roomse’ vrouw. Hun zoon Johan, de latere
geneesheer in Ameide, werd protestant gedoopt.
In feite wist ik heel veel meer van deze familie. Ik
wist namelijk ook alles betreffende hun toekomst!
Dit maakte dat ik me nóg ongemakkelijker ging voelen dan ik al deed! Ik wist bij voorbeeld, dat Cato al
spoedig zou komen te overlijden. Begin december
1869 zou ze gaan
wandelen op de
Lekdijk met haar
twee kleine kinderen. Hier zou zij
overvallen worden
door een hevige
storm met regen
die haar kleren volkomen zou doorweken. De ijzige
decemberwind zou
vervolgens het zijne er aan toe doen
met als gevolg een
dubbele longontsteking.
In die dagen was
Cato en Johan.
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deze ziekte fataal en tien dagen later was zij dood.
Na Cato’s overlijden werd het eerder genoemde, eeuwig durende, familiegraf aangekocht.
Haar echtgenoot stierf vijf jaar later. Hij was op weg
naar een patiënt aan de overkant van de rivier toen
zijn bootje omsloeg. Helaas kon hij niet zwemmen en
hij verdronk.
Aangenomen moet worden dat het familiegraf bedoeld was voor zijn vrouw, hemzelf en de twee kinderen. Echter uiteindelijk werden alleen de beide ouders, heel veel later hun zoon en uiteindelijk de
schoondochter hier begraven. Dat zou zijn resp. in
1869, 1874, 1920 en 1951. Naar het schijnt werd het
dochtertje Cato Jr. begraven in Middelburg.
Natuurlijk was het mij onmogelijk om deze tragische
gebeurtenissen aan mijn overgrootmoeder mee te
delen. Ik besloot mij te beperken tot algemeenheden.
Inmiddels schonk zij de thee in. Juist toen ik haar
wilde vragen naar de kinderen, ging de deur open en
stapte mijn overgrootvader de kamer binnen.
Hij was eveneens nogal klein van postuur. Hij droeg
een donkere pandjesjas. Zijn broekspijpen waren betrekkelijk wijd. Onder zijn jas droeg hij een vest met
een gouden horlogeketting. Hij had een wit overhemd met een grote donkere vlinderdas. Zijn haar
had een licht kuifje maar was verder naar achteren
gekamd. Hij droeg een korte vierkante baard.

Hij ging zitten en nam mij nauwlettend op. Opnieuw
probeerde ik de situatie uit te leggen. Ook hij begreep
er niets van, maar bleef nochtans hoffelijk en beleefd.
Ik vroeg hem naar zijn praktijk en hoe hij zijn patiënten bezocht. Hij vertelde toen dat hij, ofschoon hij
een paard bezat, zijn patiënten meestal te voet bezocht De snelste weg naar de diverse boerderijen was
in een rechte lijn dwars door de weilanden en over de
sloten. Daarom nam hij altijd een polsstok met zich
mee om zich daarmee over die vol water staande sloten heen te werken. Dit verklaarde waarom zijn
broekspijpen en schoenen vol modderspatten zaten.
Hij liet mij zijn dokter’s tas zien waarin hij zijn instrumenten, poeiers en pillen mee nam. Tot mijn
verbazing kende ik die tas. Vroeger, als klein jongetje
in Tiel, had ik dikwijls met die tas gespeeld. Nu wist
ik waar deze vandaan kwam!
De theepot was spoedig leeg en mijn overgrootvader
stelde voor om een glas portwijn te drinken. Hij zei
een goede in voorraad te hebben, uitstekend geschikt
voor deze bijzondere kennismaking. Ook mijn overgrootmoeder dronk een glas mee. Juist toen ik het
glas aan mijn mond zette, begon de friese staartklok
twaalf te slaan. Mijn overgrootvader trok zijn horloge
uit zijn vestzak en stelde tot zijn verbazing vast dat de
klok niet juist was. Zijn ‘tik’ klonk ook vreemd en
was duidelijk onregelmatig. Onmiddellijk daarna
begon de klok opnieuw te slaan en weer twaalf keer.
Ik vond het griezelig worden met het oog op mijn
onverklaarbare verschijning in de 19e eeuw. Was er
soms iets verkeerds gegaan met de TIJD? Mijn overgrootvader toonde zich ongerust en liep naar de klok,
welke opnieuw twaalf begon te slaan. Ook mijn overgrootmoeder stond op, maar voordat zij een stap gedaan had verbleekten de beelden van mijn overgrootouders. Een soort van mist leek de kamer te vullen.
Ik hoorde de klok opnieuw slaan, maar het geluid
was nu gedempt. Ik heb niet kunnen vaststellen of
het er weer twaalf zouden worden.
Toen de mist wegtrok, zag ik dat ik bij de achterdeur
stond van ons huis in Pietermaritzburg. Had ik dit
alles gedroomd, of was ik wel degelijk in een ander
tijdperk geweest? Ik weet het nog steeds niet.

Naschrift van de redactie
Over de zoon van Johan F.K.Th. von Ziegenweidt valt
ook nog het een en ander te melden.
Na het overlijden van
zijn vader in Ameide in
1874 wordt Carel samen
met zijn zusje Cato opgevoed door een zuster van
zijn moeder, Sophie van
den Toorn in Oost Souburg. Zijn zusje sterft op
jonge leeftijd en wordt in
Zeeland begraven.
In Middelburg gaat Carel
naar het Gymnasium. In
1889 begint hij aan zijn

Van links naar rechts: Jan, Rie, Marie, Nelli, Toops,
Carel Sr. & Carel Jr.

medische studie aan de Rijksuniversiteit Utrecht,
welke hij vlot doorloopt ondanks zijn studentenactiviteiten. Voor de maskerade van het Lustrum 1892
laat hij zich een kostuum aanmeten dat vele duizenden guldens gekost moet hebben. Hij speelt er de rol
van Prins van Oranje.
Carel besluit om kort na het behalen van zijn artsdiploma te huwen met Sara Maria Francina Huijsman
(Marie)1. Het huwelijk vindt plaats op 8 augustus
1894 in Middelburg, voorafgegaan door een receptie
op 6 augustus ten huize van Mejuffrouw Van den
Toorn, Langedelft in Middelburg. Hij gaat zich specialiseren in de Neurologie en Psychologie.
Carel voltooit zijn specialisatie in 1899, waarna hij
zich als zenuwarts vestigt in Rotterdam op Haringvliet 80. Hij bouwt er een zeer goede praktijk op. In
1905 wordt hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot
Lid van de Voogdijraad. Ook was hij medisch adviseur van ‘Lukas’, Vereniging ter Uitoefening van
Barmhartigheid. Het gezin verhuist dan naar Heemraadsingel 159. In het pand naast Haringvliet 80 is
een firma gevestigd welke moet uitbreiden. Al vele
malen is een bod gedaan op No.80, hetgeen elke keer
afgeslagen werd. Als uiteindelijk het bod verhoogd
wordt tot ƒ105,000 met de mededeling dat bij niet
aanvaarding elders onderdak gezocht zal worden,
gaat Carel door de knieën en aanvaardt het bod. Hij
heeft daarmee niet slecht geboerd, want bij aankoop
in 1894 betaalde hij er ƒ17,000.= voor.
Lang plezier van het nieuwe pand zal Carel helaas
niet hebben. Hij lijdt, waarschijnlijk al sedert zijn
studententijd, aan een nierkwaal. Dikwijls gaat hij
kuren in Baden Baden in Duitsland, al of niet vergezeld van het hele gezin. Modderbaden zouden genezing, of althans uitstel geven. Het mag echter niet
baten: op 28 januari 1920 komt hij op 52-jarige leeftijd te overlijden. Hij wordt bijgezet in het familiegraf
in Ameide.
1
Marie Huysman, geboren op 10 november 1866, is de
dochter van Christiaan Huysman, apotheker in Den Briel en
Neeltje Voogd. Neeltje is de dochter van een rijke reder
maart 2011 | www.ameide-tienhoven.nl
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Onze kennismaking met de
Von Ziegenweidt’s

Op een mooie zondagmiddag in de lente van het jaar
2000 hadden we ons net met een boekje in een hoekje
genesteld toen we werden afgeleid door een tamelijk
luid gesprek voor ons huis. Twee heren en twee dames
stonden daar volop te discussiëren over zekere neoclassicistische ornamenten, die tevens met weidse armbewegingen werden aangewezen. Nu zijn Janny en ik aan
zulke situaties wel gewoon geraakt, sterker nog, we
zouden er niet van opgekeken hebben als ze daarna
een ongegeneerde blik door onze ramen zouden hebben geworpen, maar dat gebeurde niet. Ze belden aan.

D

e oudste man stelde zich voor als Carel von
Ziegenweidt, een nakomeling van de toenmalige huisarts, die rond 1870 in ons huis had
gewoond. Hij woonde in Zuid-Afrika en had, ter gelegenheid van zijn 50-jarig huwelijk het plan opgevat
om met zijn vrouw Val, een zoon en een schoondochter een bezoek aan Nederland te brengen en
daarbij alle oude familielocaties te bezichtigen. Zojuist waren ze bij het familiegraf op de oude begraafplaats geweest.
Zelf nieuwsgierig geworden lieten we ze binnen, boden ze een verfrissing aan, en wachtten op hun verhaal. Carel bleek onderhoudend te kunnen vertellen
over zijn familiegeschiedenis, waarop ik hem uitnodigde thuis zijn verhaal op schrift te stellen ten behoeve van onze historische vereniging. Dat verhaal is
later dat jaar in ons nieuwsblad gepubliceerd.
Op onze beurt gaven we onze bezoekers een rondleiding door ons huis. Op de zolder lieten we ze de oude bedstee op de dienstbodekamer en het voormalige
appelhok zien en op de tweede verdieping wezen we
ze op de glazen in de ramen waardoor zijn overgrootvader ook al over de Lek had uitgekeken. Carel
werd er sentimenteel van. Als goede vrienden namen
we afscheid.
In 2004 zijn Carel en Val nog eens onverwachts bij
ons langs gekomen. Daarna hebben we min of meer
regelmatig per e-mail gecorrespondeerd. Het is misschien wel aardig om die allereerste correspondentie
hieronder te laten volgen.
13 Nov. 2004 19:35:46 +0200
Geachte heer en mevrouw Laroo,
Graag dank ik u beiden hierbij nogmaals voor de
vriendelijke ontvangst op 24 oktober, toen wij geheel
onaangekondigd zomaar op uw dak vielen. Voor onze kinderen was het bezoek zeker een belevenis. Het
was echter slechts mijn bedoeling om een kopie van
die foto van 1868 af te geven, anders had ik wel vooraf telefonisch contact met u gemaakt.
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Ik ben blij dat dit oude prentje zo goed past in het
rijtje dat al op uw computer stond. De mensen van
toen zouden hun ogen uitkijken indien zij konden
zien wat met de huidige technologie bereikt wordt.
Onze zoon Maarten nam met zijn digitale camera
een prachtige foto van de Voorstraat in de richting
van de rivier. Dit beeld verschijnt nu op het scherm
van mijn computer wanneer ik deze aanzet. Wat jammer echter dat het huis op de hoek in moderne stijl is
opgetrokken. Het valt volkomen uit de toon. Maar in
het dagelijkse leven zal deze ‘vreemde eend’ waarschijnlijk niet eens opgemerkt worden.
Groeten,
Carel von Ziegenweidt
14 Nov. 2004 16:01 +0100
Geachte familie Von Ziegenweidt,
Hartelijk dank voor uw vriendelijke bericht vanuit
Zuid-Afrika. Het is goed om te lezen dat u veilig en
met prettige herinneringen aan Ameide bent thuisgekomen. Mocht u in de toekomende tijd nog eens deze kant opkomen, dan staat onze deur altijd voor u
open.
Zelf bewaren mijn vrouw en ik ook de beste herinneringen aan die 24e oktober. Omdat we u al eerder
met u kennis maakten was het net of oude vrienden
op bezoek kwamen, zo ontspannen was de wederzijdse omgang.
Het huis op de hoek, ooit een garagebedrijf, behoort
kadastraal tot de Lekdijk en heeft dus met de Voorstraat niets uitstaande. Voor 1920 stond hier een
boerderij met een rieten dak, die al evenmin in het
rijtje paste. Het verlies aan historische waarden is dus
minder groot dan het op het eerste gezicht lijkt.
Pas na 1960 is de gemeente zich wat meer bewust
geworden van het cultuurhistorisch erfgoed binnen
haar grenzen. Voor die tijd werd er zonder problemen toestemming tot sloop en tot nieuwbouw verleend. Daardoor was het mogelijk dat vrijwel de hele
Prinsengracht opnieuw werd opgetrokken en er terwille van de hoge, dus detonerende, meelfabriek een
groot aantal oude panden op de Benedendamse
straat werd afgebroken. Het merkwaardige is echter,
dat de gemeente nu bijzonder moeilijk doet als er er
iets gerestaureerd moet worden. “Het kan verkeren”,
zei Bredero al.
Met vriendelijke groeten,
Jack en Janny Laroo

T

Tussen Arkel en
Ameide
ǰǰ Tussen Arkel en Ameide,
langs de Linge en de Lek
zag je eenmaal koetsen rijden,
klikke-klekke, klikke-klek.
Stapvoets ging het langs de dijken.
Rustig rolde ‘t rijtuig voort,
tijd genoeg om rond te kijken,
luisteren naar wat men hoort:
kikkers in de groene sloten,
reigers in hun ranke vlucht;
op het water trage boten
zeilend langs de blauwe lucht.

Ton Oosterhuis.

ǰǰ Tussen Arkel en Ameide
snijdt een weg voor ’t snelverkeer
dwars nu door de groene weiden
en er is geen stilte meer.
Haastig raast men langs de dijken
regelrecht naar Amsterdam,
zonder op of om te kijken,
als een flits voorbij ons... vrammm!
Maar toen laatst een late ploeger
stilstond bij een grauwe sloot,
leek het stiller nog dan vroeger,
want de kikkers... zijn nu dood.
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Jeugdherinneringen van een jongen
van tien-twaalf jaar

M

ijn vader was voor zijn tijd een zeer vooruitstrevend persoon. Geboren in 1891 als oudste zoon van een klein manufacturiertje in
Lopik. Na de lagere school moest vader natuurlijk
mee gaan helpen in de zaak. Eén van de eerste dingen die mijn vader wilde weten, was hoe ze er financieel voor stonden. De hele boekhouding van mijn
grootvader bestond uit twee ordners, een dunne met
betaalde rekeningen en een dikke met onbetaalde.
Met goedvinden van mijn opa ging vader in de kamer zitten om tot een slotsom te komen. Na ongeveer
een uur keek opa om de hoek van de deur en vroeg
“hoever ben je al?”. “Zoveel” zei mijn vader. Opa’s
reactie was “doe maar dicht, ik wil het helemaal niet
weten”.
In die tijd werd alles nog lopend gedaan, wat inhield
dat ze ’s morgens al bijtijds, plus minus zeven uur, de
dijk opgingen. Eerst alleen met stok en zak op de rug,
later met een hondenkar. Mij is weleens verteld dat
vader, toen misschien veertien jaar, bij de Uitweg drie
rode zakdoeken besteld kreeg, maar deze moesten
wel meteen worden geleverd. Hield in dat hij eerst
terug moest naar Lopik om ze te halen, want ze hadden ze niet bij zich. Daarna van klant naar klant verder over IJsselstein naar Tull en ’t Waal. Zo aan het
eind van de middag gingen ze weer huiswaarts om
tegen de avond weer thuis te zijn. Deze manier van
werken beviel mijn vader kennelijk niet zo, want toen
de fiets in opkomst kwam, was hij een van de eersten
met een transportfiets.
Maar vader wilde meer. Als zeventienjarige heeft hij
samen met zijn zus Aartje in Waarder het eerste filiaal geopend. Dit bleek al spoedig geen succes. Na een
jaar geploeter is dat weer over gegaan.
Na zijn trouwen in 1917 heeft hij nog enige tijd samen gewerkt met zijn vader. Op den duur bevredigde
dat hem toch niet. Rond 1920 nam hij het zaakje over
van Sijgje van Bergeyk, in Tienhoven. Ma en pa hadden toen al twee dochters. In de negen jaar dat zij in
Tienhoven hebben gewoond, werden er vijf jongens
geboren, van wie ik de jongste was.
Maar de vooruitgang zat vader in het bloed. Hij had
verregaande plannen om te emigreren, hij haalde al
les in het Engels bij meester De Kuiper, maar dit
stuitte op tegenstand van mijn moeder. Dan maar
anders. In Ameide kocht hij zes kleine huisjes op en
liet er een pand neerzetten wat er nu nog staat. Een
hele onderneming en dat in het begin van de crisistijd.
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Kees van Toor

We verhuisden in 1929 naar Ameide. In Ameide waren toen al meerdere concurrenten, dus niet zo’n beste tijd om zoiets te beginnen. Hij had de wind beslist
niet mee. Als grootste ramp werd in 1934 onze moeder ziek, nadat er in 1931 nog een zusje was geboren.
Na drie en een half jaar van heel erge ziekte is moeder overleden en bleef vader achter met een gezin
van acht kinderen. Zakelijk begon het toen juist beter
te lopen, maar twee jaar later, in september 1939,
brak de mobilisatie uit met alle gevolgen van dien.
Vanaf die tijd schrijf ik mijn eerste herinneringen.
Eigenlijk al van eerder.
In de crisistijd werden in het teken van de werkverschaffing bijna alle toen nog bestaande grachten in
Ameide gedempt. Alle mannen die zonder werk waren, werden in de gelegenheid gesteld aan dit proces
mee te doen. Er bestonden toen meerdere grachten
in Ameide, beginnende met de Prinsengracht. Waar
nu de begroeide middenberm is, was toen een stinkende gracht. Via een duiker ging dit verder langs de
Brouwerij, de tegenwoordige Molenstraat. Deze liep
tot het Hoge Huis, maar was ondergronds verbonden
met de gracht voor bakker De Groot (hoek Achterweg-Brouwerij). Het laatste stuk, dat van Spek tot aan
de dijk liep, is pas in de vijftigerjaren gedempt. Wel is
toen ook de sloot langs de Polly gedempt. Deze was
weer via een grachtje verbonden met de Prinsengracht. Ook is er nog een gedempt vanaf de Brouwerij die naar de Fransestraat liep en weer onder de
straat door eindigde bij de Peperstraat. Ook was er
nog een gracht waar nu het Torenstraatje is. Zo bezien lag Ameide vol met grachten. Heel wat jaren lagen vanaf de loswal door heel Ameide planken. Hierlangs werden door al die arbeiders kruiwagens vol
met modder vanaf scheepjes die aan de loswal lagen
al die grachten vol gereden. Je ruikt nog de modderlucht die overal hing. Door de mannen is er toen heel
wat afgezeuld, maar voor ons jongens was er niets
mooiers.
Eerder genoemde september 1939. Alle mannen van
een bepaalde leeftijd werden opgeroepen om te dienen in het leger. Ameide kreeg ook een detachement
soldaten. Deze groeven o.a. loopgraven in de Lange
Bogerd als ook bij Goof Spek achterom. Het doel
waarvoor ze zijn gegraven, daarvoor zijn ze nooit
gebruikt. Maar des te meer door ons als jongens.
Hierover later.
We hadden met ongeveer tien jongens een soldatenclub opgericht. Dit kon allemaal bij Spek. Later heb
ik me er meerdere malen over verbaasd dat hij dit

Het kluppie van de ‘Vrijstaters’,
v.l.n.r.: Coen van der Zouwen,
Ies den Oudsten (ambulance),
Klaas Veen, Hans Mesker, Bep de
Gans, Kees van Toor, Ries Spek.
De twee jongens daarvoor zijn:
Koos Mesker en Henk de Groot,
voorop zit Kees Versluis.

allemaal toeliet. Hij moet wel zeer ruimhartig zijn
geweest, want er mocht ontzettend veel. We maakten
boven op de hooizolder hele forten met strobalen.
Onze club kreeg de naam de Vrijstaters. In die tijd
lazen wij als jongens de boeken van Penning en Karl
May. We hadden allemaal een door ons zelf gemaakt
geweer waarmee we echt konden schieten. Zeg maar
als een katapult, elastiek met steentjes. Ook hadden
we zelfgemaakte helmen. We hadden een eigen clubhuis, een oud varkenshok. Eerst door ons schoongemaakt en met oude zakken comfortabel gemaakt.
Ries was de kapitein, Koen was officier. Ies den Oudsten die toen al gehandicapt was, reed altijd met een
driehoek op wieltjes (gemaakt door Klaas den Oudsten zelf). Voorop dat wagentje hadden we een groot
rood kruis gemaakt. Hij was onze ambulance.
Tussendoor voerden we de koeien en veegden de deel
aan en dergelijke karweitjes.
Dat is waar ook. Ik had voor alle jongens een zogenaamde medaille gemaakt. Gemaakt van triplex en
voorzien van ons wapen van de Vrijstaters.
Om op de loopgraven terug te komen. Op een zaterdagmiddag gebeurde onverwachts dit. In de Vinkenbuurt hadden ze ook zo’n soort clubje als wij, maar
daarmee sympathiseerden wij helemaal niet. Plotseling werden wij door hen aangevallen met het doel
onze loopgraven afhandig te maken. Maar wij waren
goed voorbereid. Hele stapels modderballen lagen ter
onzer beschikking. Na een hevig gevecht dropen ze
af, geheel onder de modder en met één man minder.
We hadden namelijk een krijgsgevangene gemaakt.
Deze werd in triomf naar ons clubhuis gebracht. Na
een poosje plezierig te hebben gekletst is Henk van
Leer, want die was het, weer in alle vrede naar huis
gegaan. Wij waren roemruchte overwinnaars.

Nog een paar herinneringsflitsen.
Naast het perceel van Spek liep het zogenaamde Horregat. Hierin stonden vlierbessenstruiken waarvan
wij proppenschieters maakten. Het kalmoes voor de
kogels haalden we uit de Zouwendijk, net in de bocht
bij de eendenkooi. Kalmoes rook zo lekker, en je kon
er wel een meter of vijf, zes mee schieten.
In het najaar, als het al vroeg donker werd, verzonnen we weer heel andere spelletjes. Zo hebben we op
een keer (we dat zijn Coen, Bep en ik) van een koekjesdoos van Spek een soort griezeldoos gemaakt. Aan
alle kanten van de doos hadden we lelijke gezichten
uitgesneden. Midden in de doos een kaars gezet. Bij
Spek, vlakbij het Horregat, stond een grote notenboom. Hiervan hing een grote tak over de Hogewaard. Coen kroop in de boom tot halverwege de
weg. De kaars in de doos werd aangestoken en naar
Coen in de boom gebracht. Het geluk was met ons.
Liesbeth van Louw de Pruis kwam lopend voorbij.
Toen ze vlak bij was, liet Coen de doos omlaag schie-

Coen van der Zouwen met zijn geitje.
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ik dat vrouw Spek voor in de boerderij stond kaas te
maken. Helemaal achterin stonden de kalveren en ga
zo maar door.
Dit zijn herinneringen van vlak voor en in het begin
van de 2e wereldoorlog van Kees van Toor (geboren
in 1928).

De meest door ons gespeelde spelletjes

De drie musketiers: v.l.n.r. Adriaan Pince van der Aa,
Kees van Toor en Coen van der Zouwen.

ten, vlak voor haar. Ze schrok zo dat ze terug deinsde
en er toen vlug vandoor ging. Wat ik nu vertel is al
eerder gebeurd.
Naast het hek bij Spek stond vroeger een sterappelboom. Er lagen ons een paar appels toe te glimmen.
Ik, bravoure, zou ze wel even gaan halen. Klim op het
hek waarboven prikkeldraad was gespannen. Ik
spring van het hek met gespreide armen. Mijn linkerarm kwam precies op zo’n prikkel terecht. Grote
schrik bij mij en de omstanders. Je kon zo in mijn
arm kijken. Later hoorde ik dat ook mijn latere
vrouw Jansje erbij was en over mij heeft ingezeten.
Mooi hé? En geluk dat mijn vader thuis was. Gelijk in
de auto en naar dr. Booi in Leerbroek. Vijf krammen.
Het litteken is nog heel goed te zien. Mijn zogenaamde jatterij was onmiddellijk afgestraft.
In de tijd van onze club was ik zo gelukkig geweest
met een puzzel van Robinson-schoenen een fototoestel te winnen. Dat was voor toen een groot bezit.
Met dat apparaat (wat ik nog steeds heb, al is het defect) zijn heel wat fotootjes genomen, o.a. van onze
club. Op één na waren mij alle jongens nog bekend.
Op één na. Navraag bij Ries Spek leverde niets op.
Uiteindelijk ben ik er toch achtergekomen wie het
was. Kees Versluis uit de Broekseweg vertelde mij dat
er toentertijd een ook in de Broekseweg wonende
familie De Groot was, waarvan een zoon als Kees zijn
vriendje ook bij Spek mocht komen. Deze jongen
ging op de Openbare School, en in die richting gingen onze gedachten niet.
Maar die tijd bij Spek ben ik nooit vergeten. Denkend aan de wagenschuur, met daarin de auto van
Spek, diverse wagens en zelfs een arrenslee waarmee
de familie Spek in de winter wel eens door Ameide
sleedde met rinkelende belletjes en zo. Ook herinner
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Door jongens:
-Vliegeren
-Proppenschieten
-Pijl en boog schieten
-Soldaatje spelen
-Aan de ringen (gym)
-Hoogspringen (school)
-Bokkie springen
-Pik-olie of …
-Kersen zoeken
-Vissen
-Teenschillen (davidjes)
-Bessen plukken (ome Gerrit)
-Wegkruipertje
-Hinkelen
-Knikkeren
-Boeren
-Wandelclub
-Slootje springen
-IJssie trappen
-Pijlen gooien in Rietgors
-Zwemmen op de Waerd
-Helpen opbouwen draaimolen (markt)
-Alles bij boer Spek
-Schaatsen
-Sleeën vanaf de dijk
-Sint Catrijn melken
-Meikevers vangen
-Kikkervisjes vangen
-Bij alle werkzaamheden er boven op
-Sinterklaasje lopen
-Bootjes maken van klomp en Touwtje springen
Door meisjes:
-Ballen
-Breien
-Twee boerinnetjes uit Frankrijk
-Bloemen plukken

A

Ary Baggerman (1905-1972)
kunstschilder te Vianen

Hans van den Heuvel

Ary Baggerman, het ‘haventje’ van Ameide, Stadhuis Ameide.

H

oewel er een periode van bijna veertig jaar is
verstreken sinds hij – terugkerend van een
vakantie op Terschelling – in 1972 op de
veerboot naar Harlingen bezweek aan de gevolgen
van een hartaanval, kunnen verscheidene oudere inwoners van Vianen zich kunstschilder Ary Baggerman nog goed voor de geest halen. Dat houdt vanzelfsprekend verband met de grote omvang van zijn
nagelaten oeuvre: zoals zoveel schilders, schrijvers,
componisten en beoefenaren van andere schone kunsten leeft hij voort in zijn werk. Ook speelt een rol
dat hij een onorthodoxe, tot de verbeelding sprekende persoonlijkheid was.
Hoe omvangrijk de artistieke nalatenschap van Ary
Baggerman is, is niet nauwkeurig aan te geven. De

schilder liet zich aan administratieve zaken namelijk
weinig of niets gelegen liggen, waardoor vaak geen
aantekening werd gehouden van de afmetingen, de
titels en de datering, laat staan van de kopers en de
waarde van zijn werkstukken. Bij benadering wordt
aangenomen dat hij tussen de 750 en duizend schilderijen, zo’n vijfhonderd houtsneden, ongeveer tweehonderd pentekeningen, enkele tientallen aquarellen
en een klein aantal etsen heeft gemaakt.
Het werk van Baggerman is wijd verspreid en mede
daardoor moeilijk traceerbaar, zij het dat zijn erfgenamen over een ruime collectie doeken, tekeningen
en prenten beschikken. Hetzelfde geldt voor de gemeente Vianen. Het laat zich raden dat de beschrijving van de kunstwerken in beide gevallen aanzienlijk minder problemen oplevert dan wanneer het gaat
maart 2011 | www.ameide-tienhoven.nl
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om het deel van het oeuvre dat in particulier bezit is,
temeer daar de eigenaren lang niet altijd in de Alblasserwaard of de Vijfheerenlanden wonen.
De Viaanse schilder beschouwde zichzelf als een autodidact, ook al had hij aan het eind van de jaren
twintig een jaar lang cursussen gevolg aan de academie te Gent en studiereizen naar Vlaanderen gemaakt. Deze opvatting correspondeert met hetgeen
over hem wordt vermeld in het in 1969 in Den Haag
uitgegeven “Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950” (deel A-L) van Pieter Scheen,
waarin op pagina 40 de volgende tekst staat:
“Baggerman, Arie Willem Hendrik (“Ary”); geboren Vianen (Z.H.) 29 april 1905. Woont en werkt
in Vianen. Vormde zich zelf. Schildert, aquarelleert, en tekent (pen) landschappen (steden en
dorpen in het Zuid-Hollandse polderlandschap)
en stillevens. Lid van “Pictura Veluvensis” (Wageningen) en van de contactgroep voor Beeldende
Kunst te Leerdam”.
In de beginfase maakte Baggerman vooral stillevens.
Later legde hij zich toe op de productie van (polder)
landschappen, stadsgezichten (van Vianen), dorpsgezichten (van onder andere Hagestein, Hei- en Boeicop, Helsdingen en Lexmond) en schilderijen van
bloemen. Uiteindelijk werd zijn grote inspiratiebron
de rivier de Lek, waaraan hij zoals zoveel streekgenoten verknocht was.

Baggerman was geen portretschilder en ook op zijn
schilderijen, tekeningen en aquarellen komen maar
sporadisch mensen voor. Hij heeft deze wijze van
werken gemeen met de in Ameide geboren en getogen kunstschilder Petrus Antonius (“meester”) de
Hoon (1896-1980), wiens leven en werk in dit blad al
meermalen zijn belicht. Een ander punt van overeenkomst tussen beiden is dat zij wars waren van alle
vormen van abstracte kunst en er bij gelegenheid
zelfs tegen fulmineerden.
Het werk van Baggerman is bij zijn leven vrij vaak
geëxposeerd – niet alleen in Vianen (in het stadhuis
en bij hem thuis), maar ook in Utrecht, Wageningen,
Tiel, Culemborg en Geldermalsen. Deze activiteiten
hingen samen met zijn lidmaatschap van verschillende kunstgenootschappen. Naast de eerder genoemde vereniging “Pictura Veluvensis” te Wageningen en de contactgroep voor beeldende kunst “De
Blauwe Engel” te Leerdam, ging het hierbij om de
Utrechtse vereniging “Kunstliefde”, het genootschap
“Arti et Amicitiae”, waarvan hij enige tijd secretaris
was, en ”De Roos”, een vereniging van bibliofielen.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er na zijn
dood – in Vianen – nog twee tentoonstellingen aan
het werk van Baggerman gewijd, en wel in 1977 (in
zijn huis) en in 2007 (in het Stedelijk Museum Vianen).
Ary Baggerman stamde uit een oud Brabants geslacht, waarvan de wortels teruggaan tot 1580. Hij
werd geboren in het deels uit de zestiende, deels uit

Ary Baggerman voor twee van zijn landschappen, links de Lek en rechts het eerste huis van Lexmond, wanneer men daar
vanuit Vianen via de Lekdijk aankomt.
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Hendrik Baggerman,
secretarispenningmeester van het
“Hoogheemraadschap de
Vijfheerenlanden”.

de zeventiende eeuw daterende Rijksmonument Langendijk 30 te Vianen, dat zijn grootvader – komend
vanuit Noord Brabant – in 1895 in eigendom had
verworven. Het pand ging later over op zijn vader,
die secretaris-penningmeester was van het “Hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden” en na diens
dood (in 1929) op kleinzoon Ary.
Het Rijksmonument aan de Langendijk verkeert anno 2011 nog in goede staat. Het valt in het straatbeeld op, mede door de Latijnse tekst die boven de
voordeur prijkt: ”Intranti pacem, excunti salutem” (=
“Vrede aan degene die komt, heil aan degene die
gaat”). Het huis is altijd “in de familie gebleven” (zie
ook het slot van dit artikel).
In de periode van 1938 tot en met 1966 was Ary Baggerman zowel kunstschilder als ambtenaar van de
gemeente Vianen – een combinatie, die hem niet zelden zwaar viel. Zijn aanstelling had overigens nogal
wat voeten in de aarde, omdat een van de plaatselijke
wethouders zijn outfit (bestaande uit onder andere
een plusfour en een alpinopet) voor een gemeenteambtenaar van
33 jaar minder
geslaagd vond.
De toenmalige
burgemeester
hield er evenwel een andere
mening op na,
Ary Baggerman,
secretarispenningmeester
van het
gemeentelijk
bureau voor
sociale zaken en
ambtenaar van de
burgerlijke stand
in Vianen.

zodat hij via de weg van een Koninklijk Besluit toch
aan de slag kon gaan als secretaris-penningmeester
van het gemeentelijk bureau voor sociale zaken en
ambtenaar van de burgerlijke stand. Het was geen
gemakkelijk werk, mede gelet op het tijdsgewricht
(de grote crisis van de jaren dertig en de (nasleep van
de) Tweede Wereldoorlog). Ary Baggerman zal ongetwijfeld dan ook een zucht van verlichting hebben
geslaakt, toen hij in 1966 ziekteverlof kreeg, vooruitlopend op zijn pensionering in 1970.

Het geslacht Baggerman
Arie Willem Hendrik Baggerman werd op 29 april
1905 in Vianen geboren en overleed op 23 september
1972 op de Waddenzee, binnen de gemeentegrenzen
van Harlingen. Zijn ouders waren Hendrik Baggerman, geboren op 31 oktober 1873 te Waalwijk, en
Geertruida Adriana de Leeuw, die op 16 september
1877 in Schoonrewoerd het levenslicht aanschouwde.
Beiden overleden te Vianen: de man op 10 oktober
1930 en de vrouw op 2 oktober 1952.
Ary Baggerman had drie zusters, Agnès Joanna, Joanna Cornelia en Geertje, die net als hij in Vianen
werden geboren, en wel op 30 juli 1900, 1 maart 1910
en 7 maart 1912. Ze zijn allen overleden.
De grootouders van de kunstschilder waren Johan Hendrik Baggerman en Agnès Joanna van der
Kouwe, die op respectievelijk 30 november 1830 en
22 juli 1837 ter wereld kwamen in ’s-Hertogenbosch.
Zij zijn in Vianen overleden, Johan Hendrik op 13
oktober 1900 en zijn echtgenote op 27 februari 1907.
Ary Baggerman trad op 30 mei 1940 in het aan de
Linge gelegen Acquoy in het huwelijk met de daar op
8 juli 1906 geboren en op 10 januari 1992 in Leerdam
gestorven boerendochter Jannigje (Janny) de Klerk.
Uit dit huwelijk werd op 7 juni 1941 in Vianen als
enig kind een dochter geboren, die Agnès Joanna
Mathilde werd genoemd. Ze is de echtgenote van de
op 14 juni 1939 in Eindhoven geboren psycholoog
drs. Jan Hendrik Christoffel (Henk) de Brey. Het
echtpaar woont sinds1986 in het pand aan de Langendijk.
maart 2011 | www.ameide-tienhoven.nl
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De historie van Langendijk 30

Het Rijksmonument Langendijk 30 te Vianen.

Het eerste document, dat betrekking heeft op het
pand Langendijk 30, dateert uit de achttiende eeuw.
Het gaat om een beduimeld perkament met een half
gebroken wapenzegel, waarop de naam staat van
Laurens Jan (Schat), de schout van de stad Vianen.
Het stuk is ondertekend door “provisioneel” (= voorlopig, tijdelijk) secretaris W. Kelderman. Uit de des-

betreffende tekst blijkt dat het pand op 5 juni 1737
werd gekocht door mejuffrouw Hermana Barta
Bosch Seeker, die al ter plekke woonde en er een deel
van de achtertuin, nabij de stadsmuur, bij kocht.
In 1772 ging het eigendom over op “den heer L. W.
Croon, luitenant in het regiment van de Prins van
Holstein, en mejuffrouw Adriana Maas”. De koopsom
beliep een bedrag van duizend gulden.
Ruim dertig jaar later – in 1805 – verkocht de heer
Jacob Kaaymeetman het huis aan mevrouw A. J. (of J.
A.) Lemker, de weduwe van generaal-majoor Livingston, die later in het huwelijk zou treden met de
heer Joan François Bentinck, controleur der belastingen te Rotterdam. In de koopakte wordt voor het
eerst gewag gemaakt van een in de tuin staande
koepel.
Ongeveer 35 jaar daarna betrokken “mejuffrouw
Agaath Jacoba Livingston en de heer W. Willemse
van Eck, griffier van het kantongerecht te Vianen,
mitsgaders schout en gaardermeester (= ontvanger
van pachten en accijnzen) van de polders onder Vianen”, het pand.
In 1861 kwam Langendijk 30 aan de heer Frederik
Stuart, oud-hoofd van de Franse Jongensschool aan
de Viaanse Valkenstraat, die in 1859 lid van de gemeenteraad en in 1860 wethouder van Vianen was

Ary Baggerman, het vroegere pontveer Tienhoven-Jaarsveld, Stadhuis Ameide.
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