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

ERELEDEN

Onbekende aquarel van

n de collectie van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam is een aquarel van Jan de Beijer (1703-1785) aanwezig met het gezicht op Tienhoven en het huis Herlaar. De aquarel is 8,1 cm hoog en 20,5 cm breed en
gedateerd op 21 augustus 1750.

Alhoewel deze aquarel in 1894 is aangekocht, was hij goed ‘verborgen’ in de collectie tot dat men de verzameling recentelijk is gaan digitaliseren en op de website van het Rijksmuseum heeft gezet. Rechts ziet men de
Sint Nicolaaskerk en het veerhuis en links Herlaar. De molen zal zeker aan de overkant van de Lek hebben
gestaan. In dit verband is het goed P.T.A. Swillens1 te citeren die over Jan de Beijer het volgende schreef: ‘Zijn
werken munten uit door getrouwheid aan het gegeven en bijzondere uitvoerigheid.’
Ook in 1750 maakte hij de onderstaande tekening van uit een iets ander standpunt. De tekening is 7,3 cm
hoog en 19,9 cm breed en is in 1888 verworven door het Rijksmuseum.

ningnummer 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.
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De acht pagina’s tellende Stadswandeling
is voor een bedrag van € 0,50 te
verkrijgen in “’t Wapen van Ameide” en
bij “Het Pontje” en met name bedoeld
voor de bevordering van het toerisme in
de regio.

Van de bovenstaande tekening is een gravure bekend, gemaakt door Hendrik Spilman (1721-1784). Als zijn
belangrijkste werk worden zijn schetsen in het topografische werk: Het Verheerlijkt Nederland beschouwd.
Dit bij Isaac Tirion uitgegeven werk besloeg negen delen. Voor acht daarvan maakte hij in totaal ongeveer
800 gravures. Hiervoor gebruikte hij eigen werk, maar ook maakte hij gravures naar werk van Jan de Beijer,
Cornelis Pronk, en Abraham de Haen. Ook het werk van Cornelis Ploos van Amstel diende hem tot inspiratiebron.
1

P.T.A. Swillens, Prisma-schilderslexicon, Utrecht, 1965.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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V E R E N I G I N G S N I E U W S
Algemene ledenvergadering 2013
De op woensdag 17 april in de Brederodezaal van
“Het Spant“ te Ameide gehouden jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven stond mede in het teken van
het terugtreden van vicevoorzitter Gert Groenendijk
als bestuurslid in verband met verandering van werkkring. Hij heeft niet minder dan veertien jaar deel
uitgemaakt van het bestuur, eerst als secretaris en
later als vicevoorzitter.
Voorzitter Hans van den Heuvel verwoordde de grote
waardering van bestuur en leden voor de “uitnemende wijze, waarop Gert zich
als lid van het bestuur en de
werkgroep genealogie en als
initiator van de website
voor de vereniging heeft
ingezet: we zullen hem dan
ook node missen, maar
hebben er alle begrip voor
dat zijn veeleisende functie
bij een groot ziekenhuis in
Zwolle niet te combineren
is met het vicevoorzitterschap van onze vereniging”.
De scheidende vicevoorzitGert Groenendijk.
ter ontving een enveloppe
met inhoud; zijn echtgenote
Greet werd bedacht met een groot boeket bloemen.
In de opvolging van Gert Groenendijk als bestuurslid
werd voorzien door de verkiezing van Marjan de
Gruyter-de Kruyk. Het vicevoorzitterschap wordt
voortaan vervuld door Dout Siegersma. Voorts kon
de vergadering zich bij acclamatie vinden in de herverkiezing van Annie Terlouw-van der Grijn en Hans
van den Heuvel, van wie de laatste niet naliet te vermelden dat het bestuur in de nieuwe samenstelling
uit vijf vrouwen en vier mannen bestaat, waardoor
“de vereniging op het stuk van emancipatie een voorbeeldfunctie vervult”. De sfeer tijdens de vergadering
was weer zeer geanimeerd, mede door het succes van
de omvangrijke activiteiten die in het afgelopen jaar
werden georganiseerd. Ook de deugdelijkheid van de
jaarstukken van secretaris Cees Broekman en penningmeester Jetty Stasse droeg daaraan bij.
Na de pauze vertoonde Anja van der Grijn-de Groot
twee boeiende korte films over respectievelijk “oude
mannen” uit het Ameide en Tienhoven van het midden van de vorige eeuw en de oude timmermanswerkplaats van Anton Verheij aan het eind van de
Molenstraat in Ameide. Aansluitend presenteerden
Herman Beckmann en Cees van der Grijn (Jacobuszoon) hun qua inhoud sterk van de films van Anja
verschillende, maar niet minder boeiende powerpoint-presentatie over de “Tuin der lusten” van de
middeleeuwse schilder Jeroen Bosch.
De jaarvergadering viel qua tijd samen met de tv-

uitzending van het gesprek met het – toen nog kroonprinselijk paar, die vijf miljoen mensen aan het
beeldscherm kluisterde. Het bestuur had dan ook
bange voorgevoelens wat betreft de opkomst. Deze
werden niet bewaarheid: 59 leden, onder wie een erelid en negen bestuursleden, kwamen ter vergadering,
wat niet onvermeld mag blijven.
Reacties van lezers (1)
In het decembernummer 2012 van het Nieuwsblad
stond een oproep: waarom was er een lint uitgegeven
met de datum ”12 december 1939 Zanglust Ameide”?
Deze gepaste nieuwsgierigheid is gelukkig beantwoord.
Op dinsdagavond 12 december 1939 heeft mevrouw
Luijendijk-Kok een uitvoering georganiseerd voor
de alhier gestationeerde militairen. Ze was beschermvrouwe van Zanglust, deze zangvereniging
was gevraagd om invulling te geven aan deze avond.
De militairen zaten in de Openbare school aan het
Kerkplein en in het Dijkhuis aan de Voorstraat. In
het tweede geval ging het om de Pontonniers die als
oefening een brug gemaakt hadden bij het Tienhovense veer. Deze beide gebouwen werden aangewezen door de overheid.
Voorzitter Hansum opende de avond met een hartelijk welkom aan burgemeester Luijendijk en zijn
vrouw, de waarnemend commandant van de alhier
gestationeerde militairen en ieder die aanwezig was.
Na de opening werd een aantal zangnummers op
voortreffelijke wijze ten gehore gebracht. Daarna
werd een klucht in drie bedrijven uitgevoerd door
vier leden van Zanglust met de titel ‘Een dag Dame’.
In deze opvoering waren diverse lachsalvo’s; na afloop van de uitvoering was er een krachtig applaus
voor de vier spelers. Na het dankwoord van voorzitter Hansum aan eenieder die hieraan had meegewerkt, was er een verrassing voor de vier dames die
het toneelstuk hadden opgevoerd. De beschermvrouwe overhandigde een prachtige rose strik met
vier linten, met daarop gedrukt in gouden letters de
woorden ”Zanglust Ameide 12 december 1939”.

De prachtige rose strik met vier linten, met daarop gedrukt
in gouden letters de woorden ”Zanglust Ameide 12 december
1939”.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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Gelukkig is een lint bewaard gebleven door mevrouw
Lijs Roodhorst die in 1939 achttien jaar oud was.
Bewaard door haar dochter Anja van der Grijn-de
Groot. Kennen wij de dochter, dan kennen wij ook
haar moeder. Met heel veel passie en vrijheid moet zij
het toneelstuk opgevoerd hebben. De belangstelling
was zo groot dat de uitvoering woensdagavond 13
december 1939 nogmaals is uitgevoerd, waarschijnlijk ook omdat de toegang op beide avonden gratis
was. Uiteraard heeft zich dit allemaal afgespeeld in de
bovenzaal van Diepenhorst in de Fransestraat.
Blijf toch weer een vraag over: wie waren de andere
toneelspelers?
Degenen die dit lezen en mogelijk iets kunnen herinneren van hun ouders meld het even.

dit niet bevestigen. Volgens deze kaart woonde daar
van 15 september 1924 tot 27 januari 1976 de familie
Will. De woningkaart maakt geen melding van een
mogelijke inwoning van de heer Luijendijk, die op 19
november 1924 zijn intrede deed in Ameide.
Christiaan Will, beter bekend als meester Will, was
van 1924 tot 1963 onderwijzer aan de School met
de Bijbel te Ameide. Hij was op 21 augustus 1924 te
Groot Ammers getrouwd met Margje Frederikze.

Presentatie “Stadswandeling
Historisch Ameide”

Krijn van der Ham

Reacties van lezers (2)
De tekst van het in de vorige editie van dit blad gepubliceerde artikel over de familie De Groot dient op
twee punten aangepast te worden:
1. Gerrit de Groot, de in Ameide geboren oudste
zoon van Teunis de Groot en Geertje Schrijvershof, overleed niet op 8 februari 1910, maar op
8 februari 1930 op negentienjarige leeftijd in Wellington (Nieuw-Zeeland), alwaar hij ook ligt begraven;
2. Uit het huwelijk van Bastiaan Cornelis van Holten en Riet de Groot werden geen vijf, maar vier
kinderen geboren: Arnold Andries, Johanna
Maria, Ben en Aart.
Met dank aan Krijn van der Ham en Arnold van
Holten.
Verder wees ons lid Theo de Vroome ons naar aanleiding van dit artikel op het boek “Liefde in oorlogstijd” van Steffie van den Oord. In dit boek uit 2004
staan geschiedenissen van mannen en vrouwen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog ver van huis hun
grote liefde ontmoeten of verliezen. Een daarvan getiteld “Zonder koffer” (blz 236-255) gaat over Teunis
de Groot en zijn grote liefde, Kata Komljenovic, een
Kroatische arbeidster die hij in Berlijn, werkend voor
de Arbeitseinsatz, ontmoette.
Teunis de Groot is de op 15 september 1921 geboren
zoon van Aart de Groot en Johanna den Hartog. Na
de oorlog, eind 1945, keert hij na veel omzwervingen
met zijn echtgenote Kata terug naar Ameide/Sluis.
Zij wonen enige tijd in bij zijn ouders, Lekdijk 2,
waarna zij in 1947 verhuizen naar Heerlen.
Mogelijk komen we later nog eens uitgebreider terug
op de geschiedenis van Teunis en Kata.

Reacties van lezers (3)
Naar aanleiding van het artikel “Een merkwaardig
verzoek van burgemeester Luijendijk” door Bram
Provoost meldde ons lid Lettie Mesker, Hogewaard
5 te Ameide, dat zij gehoord had dat burgemeester
Luijendijk mogelijk enige tijd in hun woning had
gewoond. De woningkaart van Hogewaard 5 kon
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Wethouder Ralph Krämer bevond zich op zaterdag
11 mei van dit jaar in het oude stadhuis op de Dam
in goed gezelschap, toen hij zei dat “Ameide dankzij
het eeuwenoude centrum niet alleen de mooiste
kern van Zederik, maar ook een van de iconen van
de Alblasserwaard en daarmee een toeristische trekpleister is”. Hij deed deze uitspraak bij de presentatie
van de “Stadswandeling Historisch Ameide”, een
uitgave van de Historische Vereniging Ameide en
Tienhoven. De wethouder ontving het eerste exemplaar van deze publicatie uit handen van mevrouw
Anne Provoost-van de Berg, een van de leden van
de vereniging die in de afgelopen maanden met veel
toewijding vorm en inhoud hebben gegeven aan
deze publicatie.
De acht pagina’s tellende Stadswandeling is voor een
bedrag van € 0,50 te verkrijgen in “’t Wapen van
Ameide” en bij “Het Pontje” en met name bedoeld
voor de bevordering van het toerisme in de regio.

Dodenherdenking

2013

D

e alom bekende sportverslaggever Mart Smeets zei enige tijd geleden in een radio-interview dat het hem “altijd mateloos irriteert wanneer mensen het tijdens een
plechtigheid niet kunnen opbrengen om naar behoren
een minuut stilte in acht te nemen”. Het is daarom jammer dat hij op dinsdag 4 mei van dit jaar tussen 20.00
en 20.02 uur geen getuige was van de Dodenherdenking bij het monument op de kruising van de Prinsengracht, de Paramasiebaan en de
Broekseweg in Ameide. Het was daar toen namelijk oorverdovend stil.
Het enige geluid was dat van het wapperen van de nationale driekleur
en de oude stadsvlag van Ameide in een straffe zuidwestelijke wind.
Het was voor de vijftiende maal in successie dat de inwoners van
Ameide en Tienhoven, die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of in
het voormalige Nederlands Indië zijn omgekomen, bij het monument
werden herdacht. De ook nu weer professioneel georganiseerde plechtigheid werd andermaal door een zeer groot aantal inwoners en oudinwoners van Ameide en Tienhoven bijgewoond, waaruit blijkt dat de
Dodenherdenking een vaste plaats heeft gekregen in de locale gemeenschap.
Er waren dit jaar drie sprekers: de 51-jarige, in Ameide geboren en
getogen Henk de Gans, wethouder Ralph Krämer van de gemeente Zederik en - vanzelfsprekend - Maks van Middelkoop, de voorzitter van
de Werkgroep 4 mei Herdenking. Ze gingen vanuit verschillende invalshoeken in welgekozen bewoordingen in op de relatie tussen vrijheid
enerzijds en gebondenheid en verbondenheid anderzijds en de grote
waarde van het (blijven) herdenken.
De heer De Gans merkte in dit verband onder andere het volgende op:
“Vrijheid zit niet alleen in de relatie tot jezelf, maar ook in de relatie tot
de ander. Vrijheid zit dan in het geven van ruimte aan de ander en andersom: in het krijgen van ruimte van die ander. Vrijheid heeft alles te
maken met een rechtsorde die mensen bescherming biedt. Daar hoort
ook de vraag bij onder welke omstandigheden vrijheid wortel kan
schieten”.
De toespraken waren ingebed tussen gedichten, die ten gehore werden
gebracht door twee leerlingen uit de hoogste klassen van de plaatselijke
basisscholen: Jacco van Dijk van de School met de Bijbel “De Kandelaar” en Emma Versluis van de Openbare Basisschool “Hendrik van
Brederode”.
De bijeenkomst bij het monument werd traditiegetrouw voorafgegaan
door een “stille tocht” vanaf het oude stadhuis op de Dam. De muzikale omlijsting werd wederom verzorgd door Ameide’s Fanfare Korps
(AFK). Ons lid Gijs van Gelderen uit Nieuwpoort speelde de “Last
Post” en de daarop volgende signalen.
De herdenking werd afgesloten met het leggen van kransen van achtereenvolgens de gemeente Zederik (door wethouder Krämer en oud-wethouder en ereburger Klaas van Oort), de Oranjevereniging “Beatrix”,
de Ondernemersvereniging “Actio”, de gezamenlijke plaatselijke kerken,
de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum “Open Vensters” en de
Historische Vereniging Ameide en Tienhoven (door de bestuursleden
Jetty Stasse en Cees van Gelderen). Aansluitend legden nabestaanden
van omgekomenen, leerlingen van de plaatselijke basisscholen en verscheidene ingezetenen van Ameide en Tienhoven bloemen bij het monument.

Foto's: Sebastiaan Smits.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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Oud-leerlingen

van de “School met de Bijbel” na 65 jaar weer bijeen

Op de foto: zittend (v.l.n.r.) Gonnie Labee, Rinus Streefkerk, Nel Woudenberg en Corrie Streefkerk; staand (v.l.n.r.) Teun Bikker,
Ton Terlouw, Anneke Verheij, Hans van den Heuvel, Bep van Middelkoop, Johan van Bruggen, Mimi Versluis, Bets van Hoff,
Bets Lakerveld en Jan Roodhorst.

O

p 1 april van dit jaar was het exact 65 jaar geleden dat 23 kinderen uit Ameide en directe omgeving
met elkaar de eerste klas van de plaatselijke “School met den Bijbel” vormden. Veertien oud-klasgenoten kwamen op vrijdag 5 april in het oude stadhuis op de Dam en het Verenigingsgebouw “De Hoven” aan de J.W. van Puttestraat bijeen om gezamenlijk herinneringen op te halen.
Van de toenmalige schoolklas zijn Rinus de Bruin, Reijer Diepenhort, Eim den Hartog, Piet Mesker, Fija van
Middelkoop en Corrie Roest niet meer in leven. Piet van Ieperen en Kees Rijneveld waren vanwege hun gezondheidstoestand niet in staat om de reis naar Ameide te ondernemen. De al in 1953 naar Canada geëmigreerde Wim Roth liet vanuit dat land weten “over een jaar of twee weer naar Holland te komen en dan wellicht sommige oud-klasgenoten op te zoeken”.
Vanzelfsprekend mag niet onvermeld blijven dat niet minder dan elf van de veertien bijeengekomen oudklasgenoten lid van de Historische Vereniging zijn.

6
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Amerikaanse telgen van het geslacht
De Jongh bezoeken Ameide en Tienhoven

O

p de zevende april van het jaar 1847
ging Koenraad de Jongh, samen
met zijn vrouw Wilhelmina Verbeek, met wie hij op 5 mei 1840 getrouwd
was, in Rotterdam aan boord van de “Nagasaki” om te emigreren naar de Verenigde
Saten.
Hij was op 11 april 1802 in Tienhoven geboren als zoon van Hendrik Janszoon de
Jongh, in Tienhoven geboren op 5 november 1758 en aldaar overleden in 1809, en
Trijntje van der Lede, een in 1763 in Noordeloos geboren dochter van Pieter van der
Lede en Neeltje Heycop. De vrouw overleed
in 1822 in Tienhoven.
De grootouders van Koenraad de Jongh
waren Jan Hendrickszoon de Jongh, geboren in Schoonhoven op 2 oktober 1716 en
in Tienhoven overleden op 20 maart 1783,
en Jannigje Verrips, die op 1 februari 1722
in Zijderveld ter wereld kwam en op 17 november 1771 in Tienhoven de laatste adem
uitblies.
Volgens oude documenten werd het stoffelijk overschot van Jan Hendrickszoon de
Jongh begraven in de hervormde kerk van
Ameide en rusten de resten van zijn zoon
Hendrik in de hervormde kerk van Tienhoven. Kleinzoon Koenraad overleed in Pella
(VS) op 2 februari 1866. Het is niet bekend
waar en wanneer zijn echtgenote stierf.
De in de Amerikaanse staat Iowa wonende
Emily O’Hauan, een achterkleindochter van
Koenraad de Jongh, bracht op vrijdag 3 mei
van dit jaar, samen met haar in Washington
DC woonachtige nicht Susan, een bezoek
aan Ameide en Tienhoven. Het tweetal
werd begeleid door het echtpaar Hermkens
uit het Limburgse Neeritter (geen familie
van de Amerikaanse dames), dat op de oorlogsbegraafplaats Margraten het graf van
een in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Amerikaanse militair heeft geadopteerd. Ze werden in het oude stadhuis op de
Dam in Ameide ontvangen door penningmeester Jetty Stasse en voorzitter Hans van
den Heuvel van de Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven.
Niet alleen de verre nazaten van Koenraad
de Jongh, maar ook het Limburgse echtpaar, toonde zich zeer onder de indruk van
de uitstraling van de vele Rijksmonumenten in Ameide en Tienhoven en het interieur van de “Large Church” van Ameide,
waar koster Henk de Haan als gastheer optrad.

Een achterkleindochter van Koenraad de Jongh, bracht op vrijdag 3 mei van
dit jaar, samen met haar nicht Susan een bezoek aan Ameide.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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Een bijzondere
Herman Beckmann

Historische Vereniging scoort
hoog bij Rabobank
Alle leden van onze vereniging ontvingen in maart
van dit jaar een brief, waarin werd aangekondigd
dat de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost,
waarvan onze vereniging lid is, met ingang van
1 januari 2013 de werkwijze heeft veranderd van
“Steuntje in de rug”- een van de fondsen, waarmee
de Rabobank verenigingen en stichtingen steunt
die activiteiten ontplooien in het werkgebied van de
bank en er klant zijn.
De nieuwe werkwijze van de bank houdt in grote
lijnen het volgende in:
•

•

De leden van de bank bepalen voortaan de
hoogte van de donatie die verenigingen en
stichtingen krijgen. Door hun stem uit te
brengen, krijgen de leden inspraak in de
verdeling van een gedeelte van de winst van
de bank, en
Hoe meer stemmen een vereniging of
stichting verwerft, hoe meer geld men
ontvangt uit het fonds. Het beschikbare
budget wordt namelijk naar rato van het
aantal uitgebrachte stemmen verdeeld.

Van 8 tot en met 18 april konden de 9.700 leden
van de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost
hun stem uitbrengen voor de verdeling van het
geld van het fonds. Er was in totaal een bedrag
van zestigduizend euro beschikbaar gesteld voor
de 350 door de bank geselecteerde verenigingen
en stichtingen, waartoe dus ook de Historische
Vereniging Ameide en Tienhoven behoort.
Begin mei vernam penningmeester Jetty Stasse van
de zijde van de Rabobank dat aan onze vereniging
een bedrag van niet minder dan 458,78 euro wordt
overgemaakt. Dit betekent dat de Historische
Vereniging – na Ameide’s Fanfare Korps en de
Voetbalvereniging Ameide – in de einduitslag van
de dertig verenigingen en stichtingen uit Ameide en
Tienhoven “de derde plaats heeft verworven”.
Het spreekt voor zichzelf dat het bestuur allen die
hun stem hebben uitgebracht op de Historische
Vereniging Ameide en Tienhoven bijzonder
erkentelijk is. Het geld zal zoals altijd goed worden
besteed!

8

www.ameide-tienhoven.nl | juni 2013

Ameide den 23 Augustus. De Aloë
Americana Aculeata Major, welke
op den Huize en Sloote Herlaar,
even buiten deeze Steede, den 8 Juny 1768, onder directie van den
Tuinman Arnoldus Kriege, zyne
drie Stengen begon te schieten, die
reeds tot volle hoogte geavanceert
en 20 voeten hoog zijn, en ruim 50
Armen geformeert hebben, die alle
vigoureus, en vol Bloemenknoppen
staan, heeft heden beginnen te Bloeijen, en zal inwenig dagen considerabel vol bloemen zijn, welkers coleur Wit Asgrauw is, zyde de toevloed der Aanschouweren menigvuldig, zo wegens de zeldzaamheid
van ’t Bloeijen deezer groote steekende Amerikaansche Aloë, als wegens de aangenaamheid deezer
plaats.

Artikel uit de Oprechte Saturdagse Haerlemsche Courant van
27 augustus 1768.

H

et bovenstaande artikel beschrijft een bijzondere plant die met succes gekweekt is
door de tuinman van Arnout Leers junior;
Arnoldus Kriege1, in 1768.
Ik heb contact opgenomen met de Hortus botanicus2
in Leiden voor meer informatie over deze plant. Carla Teune informeerde mij dat de Aloë Americana
Aculeata Major ook wel de Amerikaanse Agave
wordt genoemd omdat Aloë’s uit Afrika komen en
Agaves altijd uit Amerika. Zij had nog nooit van een
Agave met drie bloemstengels gehoord. Volgens haar
moet het in die tijd buitengewoon bijzonder geweest

1
Arnold Kriege werd geboren in Voorburg en trouwde op 15 maart
1772 in Ameide met Neeltje Dirks Bouwman.
2
De Hortus botanicus Leiden is door de Universiteit Leiden gesticht
in 1590, en lag waar nu de Voortuin is. De eerste beplanting daar dateert uit
1594. In de loop van de eeuwen is de Hortus voortdurend uitgebreid, en heeft
de beplanting veel veranderingen ondergaan. Toch zijn er uit de afgelopen 400
jaar nog veel oude bomen te bewonderen. De meest recente uitbreiding is de
Sterrenwachttuin. De gebouwen in de Hortus variëren van de klassieke Oranjerie (1744) tot grote kassencomplexen: de tropische kassen (1938) en de nieuwe
Wintertuin (2000).

plant op Herlaar in 1768
zijn, ook al omdat het zo lang kan duren3 voor de
plant bloeit.
Deze plant heeft grote dikke bladeren, vaak met langs
de zijkanten doornen. Dit is ook het geval met de
agave uit Herlaar. Het artikel spreekt over een grote
‘steekende’ plant.
Fuchs4 beschrijft de plant als volgt: De bladeren kunnen wel twee meter lang worden en hebben een
blauw/groene kleur en zijn met sterke stekels bezet,
met een scherpe en een centimeter lange eindstekel.
Deze Agave kan wel twee tot drie meter in doorsnee
worden. Op zes tot tien jarige leeftijd brengt de plant
een meer dan tien meter hoge bloeistengel voort. Na
het rijpen van de dadelachtige vrucht sterft de moederplant af, maar via wortelscheuten is er al weer voor
nieuw leven gezorgd.

ven en zo de indruk van een lang gerijpte drank te
wekken (Deze worden vaak ‘Gold’ genoemd). Añejos
zijn vrij donker van kleur, reposados zijn iets helderder, terwijl platas doorzichtig zijn. De vezels in de
bladeren van Agave sisalana en enkele andere soorten
kunnen gebruikt worden voor het maken van touw
en matten (sisal). Bron: Wikipedia.

Bepaalde agavesoorten worden gebruikt voor het maken van sterke drank:
Pulque is een Mexicaanse alcoholische drank, die
wordt gemaakt van gefermenteerde agave. Het recept,
van Azteekse herkomst, is al zeker 2000 jaar oud. De
Azteken dronken het tijdens religieuze ceremoniën.
Een café waar pulque wordt geschonken wordt een
Pulqueria genoemd. Tequila is een Mexicaanse alcoholische drank die gemaakt wordt van de Agave tequilana, een bepaalde Mexicaanse agavesoort. Tequila wordt gemaakt in het gebied rond Santiago de
Tequila, een stad in de Mexicaanse staat Jalisco in het
westen van het land. Tequila is de naam van een bepaalde soort mezcal; dit is een verzamelnaam voor
elke alcoholische drank die uit het sap van de agave
wordt gedistilleerd. De productieregio en de agavesoort is het enige dat tequila onderscheidt van andere
mezcals. De naam tequila is een beschermd handelsmerk, dat alleen gedragen mag worden door mezcals
uit de streek rond Santiago de Tequila met als titel
Hecho en México (made in Mexico). Tequila moet
voor minstens 51% uit agavesap bestaan, de rest is
meestal suikerriet. Deze tequila’s worden ook mixto
genoemd. Hoge kwaliteit tequila’s bestaan voor 100%
uit Agave tequilana. Tequila bestaat in vier types: plata, blanca (‘silver’ – tot drie maanden gerijpt), reposado (‘rested’ – drie maanden tot een jaar gerijpt), en
añejo (‘aged’ of ‘vintage’ – langer dan een jaar gerijpt). Sinds maart 2006 bestaat er een vierde soort:
extra añejo (‘extra aged’ of ‘ultra aged’ - minimaal
drie jaar gerijpt). Het rijpingsproces bepaalt de kleur
van de drank. Soms wordt karamel toegevoegd als
kleurstof om de tequila een donkerdere kleur te ge3
Tientallen jaren vandaar dat het ook wel de honderdjarige Agave
wordt genoemd.
4
Leonhart Fuchs of Fuchsius (1501-1566) was een Duitse plantkundige en arts. Hij leefde in dezelfde tijd als Luther, door wie hij van geloof veranderde. Het plantengeslacht Fuchsia is vernoemd naar hem.

Agave Americana in bloei in Portugal. De bloeistengel kan wel
tot tien meter hoog worden.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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Het geslacht van Eeten
en Huize ‘Schoonzigt’

Hans van den Heuvel

I

n dit blad is vanuit verschillende invalshoeken al
menigmaal gewag gemaakt van het doen en laten van leden van het geslacht Van Eeten, die in
onze contreien publieke functies hebben vervuld. De opzet van dit artikel is om hun onderlinge
relaties in beeld te brengen, omdat die in voorgaande
edities niet zelden onderbelicht zijn gebleven. Ook
wordt aandacht besteed aan de historie van Huize
‘Schoonzigt’ in Arkel, waar de laatste mannelijke telg
van de oudste tak van het geslacht Van Eeten op 2 juli
1915 de laatste adem uitblies.

De oudste generaties
De geschiedenis van het geslacht Van Eeten begint
in de oude vestingstad Woudrichem in het Land van
Heusden en Altena, waar omstreeks het jaar 1600 ene
Cornelis van Eeten leefde. Hij had een Willem geheten zoon, die in Woudrichem ter wereld kwam en
getrouwd was met Pieterke Woutersdr. Priesters.
Hun zoon Wouter, geboren in Woudrichem op 4
december 1658 en aldaar overleden op 10 december 1715, was in zijn geboorteplaats ‘eigenaar eener
olieslagerij en lid der regeering’. Hij was de man van
Catharina Dirksdr. van Balen, die op 14 mei 1733
in Woudrichem overleed. Uit het huwelijk werd op
13 september 1693 – wederom in Woudrichem –
een zoon geboren, die Cornelis werd genoemd. Hij
bracht het in zijn geboortestad tot burgemeester en
trad daar in september 1728 in het huwelijk met Jenneke Pellecaan. De man overleed op 24 september
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1750 in Groede (Zeeuws Vlaanderen), maar werd in
Woudrichem begraven, alwaar zijn vrouw in 1756
stierf.

De vijfde generatie
Het echtpaar Van Eeten-Pellecaan had drie zonen,
die allen in Woudrichem het levenslicht aanschouwden:
1. Wouter, geboren op 26 juni 1729 en in Woudrichem overleden op 10 juni 1798. Hij was
schepen van zijn geboorteplaats.
2. Bastiaan, geboren op 19 juni 1731 en in Woudrichem overleden op 6 december 1752, en
3. Willem, geboren op 28 maart 1734 en op 7 juli
1797 overleden te Gorinchem, alwaar hij advocaat en procureur was.
De nakomelingschap van de oudste zoon wordt hieronder als eerste behandeld.

De zesde generatie (oudste tak)
Wouter van Eeten trad in september 1756 in Geertruidenberg in het huwelijk met Jordana Christina
van Issum, dochter van Jan van Issum en Agatha
Wilhelmina Maria Rauws. De vrouw overleed op
15 mei 1804 in Woudrichem ‘in den leeftijd van 75
Jaar en 4 Maanden’. Het echtpaar Van Eeten-van Issum had een zoon, de op 12 maart 1769 in Woudri-

chem geboren en op 31 augustus 1841 in Uitwijk (bij
Woudrichem) overleden Hendrikus Johannes. Zie
verder bij de volgende generatie.

Huize ‘Schoonzigt’

Op 13 juni 1764 kocht Jan Jacob van Hoey van de
erven Justus en Johanna van den Burghgraaf een
‘hofstede met schuur, berg en boomgaard, staande en
De zevende generatie (oudste tak)
gelegen op den Hoogen Donk te Arkel, samen met
de daaraan gelegen landerijen, genaamd ‘De MangelHendrikus Johannes van Eeten was weduwnaar van
kampen’, groot zestien bunder’. Hij liet ter plekke een
Everdina Colthoff, toen hij in april 1801 te Gorinjachthuis bouwen, dat later werd verbouwd tot het
chem in de echt werd verbonden met de op 22 juni
landhuis ‘Schoonzigt’.
1777 geboren en op 24 augustus 1856 in Rotterdam
De op 7 september 1729 geboren Jan Jacob van Hoey
overleden Geertruy Cuperus, dochter van Christiaan was een zoon van mr. A. van Hoey, drossaard van
Cuperus en Catharina van Amersfoort.
Gorinchem en het Land van Arkel. Hij werd op 13
De Wouter geheten zoon van het echtpaar werd op
juni 1769 in de echt verbonden met Catharina Ma14 oktober 1802 in Gorinchem geboren en overleed
ria van der Cruysse, die in Rietveld op het landgoed
aldaar op 6 mei 1856. Hij was in zijn geboorteplaats
‘Ouden Hage’ woonde. De man overleed op 20 mei
procureur, kapitein van de schutterij en commissaris 1797 in Huize ‘Schoonzigt’; de vrouw ging op 14 april
van politie. Zie verder bij de volgende generatie
1814 heen in haar huis op de Groenmarkt in Gorinchem.
De achtste generatie (oudste tak)
Het echtpaar had drie zonen en een dochter. De
oudste zoon was mr. Abraham van Hoey. Hij was
Op een niet bewaard gebleven datum werd in Goburgemeester van Gorinchem en lid van de Staten
rinchem het huwelijk voltrokken tussen Wouter van
van Holland en overleed op 3 november 1850. Een
Eeten en Maria Adriana van Hoey. De bruid was een van zijn jongere broers, de al eerder genoemde, op 19
dochter van Gerard Hendrik van Hoey, schepen
april 1774 geboren Gerard Hendrik van Hoey, overvan Gorinchem en regent van het oudevrouwenhuis
leed al eerder, en wel op 6 februari 1837.
aldaar en hoogheemraad van het Land van Arkel,
Jan Jacob van Hoey maakte carrière als marineofen de Gorinchemse burgemeestersdochter Cornelia
ficier. In ‘Het Admiralenboek. De vlagofficieren van
Antonetta Snoeck. Ze was op 4 februari 1804 in Gode Nederlandse marine 1382-1991’ – een in 1992 in
rinchem geboren en overleed in Huize ‘Schoonzigt’ te Amsterdam uitgegeven, door drs. L.L.M Eekhout geArkel op 14 maart 1890.
schreven standaardwerk – wordt zijn staat van dienst
als volgt samengevat:
Uit het huwelijk van Wouter en Maria sproten vijf
kinderen voort:
‘Jan Jacob van Hoey (Gorinchem
1. Hendrikus Johannes, geboren te Breda op 1 januari 1833 en overleden in Huize ‘Schoonzigt’ op 2
juli 1915;
2. Cornelia Antoinette, geboren te Dordrecht op 17
oktober 1834. Ze trad op 30 augustus 1875 in
Gorinchem in het huwelijk met ds. Johannes
Willem van Maanen, geboren te Polsbroek op 24
juni 1828 als zoon van Adriaan van Maanen en
Johanna van Meurs;
3. Gerard Hendrik, geboren te Gorinchem op 26
september 1836 en aldaar overleden op 20 februari 1837;
4. Geertruida, geboren te Gorinchem op 3 juli
1838, en
5. Gerard Hendrik, geboren te Gorinchem op 3 mei
1840 en aldaar overleden op 30 november 1840.
Hendrikus Johannes van Eeten was econoom en
heemraad van de polder Arkel. Hij trad evenals zijn
zuster Geertruida niet in het huwelijk. Beiden woonden op Huize ‘Schoonzigt’.
In de aanhef van dit artikel is al gememoreerd dat de
oudste tak van het geslacht Van Eeten in mannelijk
lijn ophield te bestaan, toen Hendrik Johannes daar
op 2 juli 1915 overleed.
Huize ‘Schoonzigt’ is in dit artikel al enkele malen ter
sprake gekomen. Het is dus tijd om nu nader in te
gaan op de historie van dit Rijksmonument.

7.9.1729 – Arkel 20.05.1797),
majoor van het 1e bataljon van
het regiment mariniers onder
vice-admiraal Hoeufft (1781).
Admiraliteit van de Maze: 1747
luitenant-ter-zee ex-ord1, 16
juli 1748 luitenant-ter-zee, 28
februari 1758 kapitein ter zee, 20
juli 1782 schout-bij-nacht ex-ord.,
oktober 1782 schout-bij-nacht,
18 april 1793 vice-admiraal, 27
februari 1795 uit dienst’.

Van hem is bekend dat hij in 1777 als commandant
van de ‘bodem van krijg’ ‘Rotterdam’ onder bevel van
Lodewijk Graaf van Bylant naar West-Indië vetrok
ter bescherming van handel en scheepvaart.
Mr. Abraham van Hoey, de oudste zoon van de viceadmiraal, erfde het landgoed van zijn moeder, Catharina Maria van Hoey-van der Cruysse, na haar verscheiden in 1814. Nadat hij op 3 november 1850 was
overleden, vielen de bezittingen toe aan zijn dochter,
Catharina Maria van Hoey, die evenals haar ouders
en grootouders ’s zomers in Arkel en ’s winters in
Gorinchem woonde. Haar overlijden op 22 november 1885 had tot gevolg dat haar achterneef Hendrikus Johannes van Eeten, de oudste zoon van Wouter
1
ex-ord. = extraordinair = in buitengewone dienst (een aanduiding
die ook voorkomt in de universitaire wereld: ‘buitengewoon hoogleraar’)
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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van Eeten en haar nicht Adriana Maria van Hoey,
niet alleen eigenaar werd van ‘Schoonzigt’, maar ook
van de complete inboedel van het landhuis en portretten en het archief van het geslacht Van Hoey.
Het landgoed ‘Schoonzigt’ bestond in den aanvang
uit het gelijknamige landhuis, tuinen, boomgaarden
en een omvangrijk bos. Hoe groot het bos oorspronkelijk was, is niet precies bekend, maar volgens de
overlevering zou het zich hebben uitgestrekt tot aan
de Breezijde in Nieuwland.
Wel staat vast dat er in verband met de aanleg van de
spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen en het graven van
het Merwede- en het Zederikkanaal in het laatste
kwart van de negentiende eeuw op grote schaal houtkap plaatsvond. Zo was er in 1879, 1885 en 1886
sprake van het ‘Publiek Verkoopen’ van achtereenvolgens ‘90 stuks Eiken-, Iepen- en Canada-boomen’,
‘Eene grote partij Eiken-, Canada-, Elzen- en andere
BOOMEN’ en ‘100 Eikenboomen’.
In 1905 gingen nog eens ‘ongeveer 345 gave en zware
opgaande BOOMEN als Eike-, Canada-, Iepen- en
Esscheboomen en Italiaansche Populieren' voor de
bijl.
Ten tijde van het overlijden van Hendrikus Johannes
van Eeten - begin juli 1915 – was het bos gekrompen
tot nog geen twee hectare. Verder was er een kersenboomgaard, waarin zo’n tachtig bomen stonden. Ook
behoorden twee boerderijen, de ‘Maria van Hoey’s
Hoeve’ en het ‘Roodhert’, tot het landgoed.
Al in augustus 1915 werd het landgoed in opdracht
van de erven Van Eeten in het openbaar geveild. Het
betrof de volgende gebouwen, opstallen en percelen:
• Het landhuis met koetshuis, koetsierswoning,
tuin en boomgaard;
• Een huis met erf, bouwland en boomgaard aan de
Hoogbloklandseweg;
• De boerderij “Maria van Hoey’s Hoeve”, met
schuur, hooiberg, tuin, bouwland en boomgaard;
• Bouwland en boomgaard tegenover deze boerderij, gelegen aan de overzijde van de Straatweg;
• Een weiland tegenover deze boerderij;
• Bouwland, boomgaard en weiland tegenover het
station;
• Het huis genaamd ‘Het Roode Hert’ met erf, tuin
en bouwland;
• Weiland en boomgaard, gelegen tegenover ‘Het
Roode Hert’;
• Bos met laan tegenover ‘Schoonzigt’;
• Weiland, gelegen aan de Straatweg tegenover het
bos;
• Een weiland, gelegen ten noorden van het bos;
• Een ander weiland, gelegen ten noorden van het
bos, met daarnaast een boomgaard, bouwland en
boshakhout.
Ook een deel van de kostbare inboedel van de ‘heeren-huizinge werd ter veiling ingebracht’.
De op 8 april 1854 in Ede geboren, in Gorinchem
wonende Willem de Vries Robbé werd de nieuwe
eigenaar van ‘Schoonzigt’. Hij betaalde er een bedrag
van f. 36.550,- voor. Voor de op het landgoed staande
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bomen voldeed hij daarnaast een
rekening van
f. 540,-.
De heer De Vries Robbé had het
oog op ‘Schoonzigt’ laten vallen,
omdat de ligging van het landgoed – aan een water- én een
spoorweg – bij uitstek gunstig
was voor de vestiging van een
industriële onderneming, in dit
geval een betonfabriek. Begin
Willem de Vries
december 1916 werd de oprichRobbé (1854-1923).
ting van de ‘Naamloze Vennootschap Maatschappij van Beton en andere Dakbedekking: Betondak’, als afzonderlijke dochteronderneming van het Staalconstructiebedrijf De Vries Robbé
& Co NV te Gorinchem, een feit.
Het voert te ver om in het bestek van dit artikel in te
gaan op de geschiedenis van de onderneming. Dit
laat onverlet dat niet onvermeld mag blijven dat tientallen inwoners van Ameide en Tienhoven er in de
loop van de vorige eeuw in veel gevallen jarenlang
hebben gewerkt.
Na een schier eindeloze reeks overnames en fusies
kwam er begin december 2011 een einde aan de activiteiten van het inmiddels Betonson geheten bedrijf
op het terrein van het vroegere landgoed.
Op dit punt aangekomen, keer ik terug naar de beschrijving van de genealogie van het geslacht Van
Eeten, en wel naar de beschrijving van de nakomelingschap van Bastiaan van Eeten, de middelste zoon
van Cornelis van Eeten en Jenneke Pellecaan.

De zesde generatie (jongste tak)
De op 19 juni 1731 in Woudrichem gedoopte en daar
op 6 december 1752 overleden Bastiaan van Eeten
trad op 3 september 1752 in zijn geboorteplaats in
het huwelijk met de op 29 januari 1726 in Pinkeveer
(in de huidige gemeente Giessenlanden) geboren
Anna Sophia Lulius, dochter van ds. Henricus Stephanus Lulius en Maria van Andel. Uit dit huwelijk
werd op 2 mei 1753 - nog geen half jaar na het overlijden van zijn vader – in Woudrichem een zoon
geboren, die Bastiaan Cornelis werd genoemd. Hij
trouwde op 27 oktober 1777 in Gorinchem met de
daar op 24 januari 1751 geboren Maria Rom, dochter
van Isaac Rom en Amarentia de Raedt. De man overleed in 1809; de vrouw stierf op 22 november 1808 in
Warendorff (Westfalen, Duitsland). Uit hun huwelijk
kwamen vier kinderen ter wereld:
1. Bastiaan, zie verder bij de volgende generatie;
2. Cornelia Wilhelmina, gedoopt te Gorinchem
op 24 februari 1781 en aldaar overleden op 10
oktober 1865. Ze werd op 4 april 1804 in haar
geboorteplaats in de echt verbonden met Pieter
Christiaan Colthoff, geboren te Kampen op 26
oktober 1766 en te Gorinchem overleden op 5

april 1831. Hij was luitenant-kolonel der infanterie en een zoon van Christiaan Colthoff en Catharina van Amersfoort;
3. Jenetta Maria, geboren te Gorinchem in 1784 en
aldaar overleden in 1785, en
4. Cornelia, geboren te Gorinchem in 1791 en aldaar in hetzelfde jaar overleden.

De zevende generatie (jongste tak)
Bastiaan van Eeten werd op 20 augustus 1778 in Gorinchem geboren en overleed op 11 oktober 1859 in
Utrecht. Hij was notaris in zijn geboorteplaats, alwaar hij op 7 september 1814 in het huwelijk trad
met de op 24 februari 1783 geboren en op 15 mei
1853 in Gorinchem overleden Anna Elisabeth Theyssen, dochter van Johan Wilhelm Theyssen en Anna
Margaretha Waller en weduwe van Fredericus de Blij.
Bastiaan van Eeten en Anna Elisabeth Thyssen hadden zes kinderen, die allen in Gorinchem werden
geboren:
1. Maria, geboren op 12 juni 1816 en in haar geboorteplaats overleden op 3 juli 1818;
2. Johanna Wilhelmina, geboren op 2 februari 1818
en in Utrecht overleden op 10 juni 1886. Ze
trouwde op 26 september 1840 in haar geboorteplaats met de op 8 oktober 1808 in Zierikzee geboren en op 6 juni 1871 in ’s-Gravenhage overleden Adriaan Willem Mosselmans, zoon van Jan
Mosselmans en Gerardina van der Hucht. Hij
was majoor der artillerie;
3. Bastiaan Cornelis, geboren op 26 oktober 1819
en in Deventer overleden op 28 september 1852;
4. Johannes Christoffel, zie verder bij de volgende
generatie;
5. Antonie, geboren op 9 mei 1822 en in zijn geboorteplaats overleden op 28 juli 1826, en
6. Richarda, geboren op 23 februari 1824 en in
Utrecht overleden op 1 november 1896. Ze trad
op 3 mei 1849 in haar geboorteplaats in het huwelijk met dr. Jan Arnoldus Ort, ‘medisch doctor’, geboren te Grave op 10 november 1823 en
overleden te Gorinchem op 21 januari 1873. Hij
was een zoon van Hendrik Ort en Anna Geertruida Göbel.

De achtste generatie (jongste tak)
Johannes Christoffel van Eeten werd op 31 december
1820 geboren te Gorinchem en overleed op 3 februari 1895 te Utrecht. Hij was ‘medisch doctor’, lid van
de gemeenteraad van Utrecht en dijkgraaf van de
Lekdijk Benedendams en den IJsseldam.
In ‘Macht en armoede aan de rivier. Ameide en Tienhoven 1870-1940’, de in 2010 postuum uitgegeven
dissertatie van mevrouw drs. Carla Jonker, wordt er
melding van gemaakt dat ‘deze belangrijke inwoner
van de gemeente Utrecht, die onbekend wenste te
blijven’, zich het lot aantrok van het verpauperende
deel van de bevolking van Ameide en Tienhoven. Zo
liet hij ‘jaar in jaar uit, ’s winters wekenlang, soms dagelijks, brood, gort en steenkool uitreiken. Zijn dood

bracht in Ameide en Tienhoven grote verslagenheid
teweeg; de uitdelingen gingen voort’.
De weldoener werd op 17 juli 1851 te Jaarsveld in de
echt verbonden met de op 1 januari 1829 te Gorinchem geboren en op 5 oktober 1901 te Utrecht overleden Johanna Begram. Ze was een dochter van mr.
Philippus Lodewijk Begram, heer van Jaarsveld, en
Frederika Adolphina Amelia Verhagen. Haar moeder was een dochter van Warnardus Verhagen, heer
van Jaarsveld, en Cornelia Machteld Verveer. Aan
Warnardus Verhagen is in dit blad al ettelijke malen
aandacht besteed vanwege de lange reeks publieke
functies, die hij in onze regio heeft vervuld.
Johannes Christoffel van Eeten en Johanna Begram
hadden acht kinderen, die in alle gevallen in Utrecht
werden geboren:
1. Philippus Lodewijk, zie verder bij de volgende
generatie;
2. Bastiaan, geboren op 4 april 1855 en overleden
op 29 mei 1907 te Heerenveen, alwaar hij officier
van justitie was. Hij was op 6 september 1888 in
Ginneken getrouwd met Euphemia Pels Rijcken,
geboren te Delft op 27 november 1864 als dochter van Adrianus Johannes Pels Rijcken en Cornelia Frederica Augustina List;
3. Warnardus Cornelis Mathildus, geboren op 1
mei 1856, civiel ingenieur;
4. Johannes Christoffel, geboren op 13 september
1857 en op 14 juni 1901 in Amsterdam in de echt
verbonden met de op 1 april 1875 in Lopik geboren Aafje Borst, dochter van Thomas Borst en
Willemina Oskam. Hij was econoom;

Vlnr.: Frederika Adolphina Amelia van Eeten (1859-1938);
Christiaan Joannes Vaillant (1855-1919) en
Jonkvrouw Maria Magdalena van Beresteyn (1821-1892).

5. Frederika Adolphina Amelia, geboren op 17 februari 1859. Ze was de echtgenote van de op 30
november 1855 in Rotterdam geboren Christiaan
Joannes Vaillant, met wie ze op 26 september
1889 in haar geboorteplaats in de echt was verbonden. Haar man, zoon van mr. Jacob Andreas
Vaillant en jonkvrouw Maria Magdalena van Beresteyn, was civiel ingenieur, secretaris en rentmeester van Schieland en lid van de gemeenteraad van Rotterdam;
6. Anna Elisabeth, geboren op 30 april 1861. Ze
trad op 15 september 1887 in haar geboorteplaats in het huwelijk met jonkheer Augustinus
Frederik Karel Graswinckel, op 24 januari 1863
te Zalk geboren als zoon van jonkheer Dirk Petrus Marius Graswinckel en Augusta Ernestine
Frederika List, en op 9 december 1937 te Breda
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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overleden. Hij was beroepsofficier en bereikte bij
het wapen der infanterie de rang van generaalmajoor;
Gouden penning uitgegeven
naar aanleiding van het gouden
huwelijk van generaal-majoor
A.F.K. Graswinckel en A.E. van
Eeten op 15 september 1937.

7. Hendrik (Henry), geboren op 31 december 1864
en overleden op 21 augustus 1924 tijdens een
vakantie in Salzburg (Oostenrijk). Hij was eerst
gemeentesecretaris van Meerkerk en aansluitend
van 1900 tot aan zijn dood burgemeester van
Ameide en Tienhoven, en
8. Johannes Wilhelmus Richard, geboren op 27 december 1869 en griffier van het kantongerecht te
Lemmer.

De negende generatie (jongste tak)
Philippus Lodewijk van Eeten werd op 1 augustus
1853 in Utrecht geboren en overleed in Gouda op
25 november 1910. Hij werd heer van Jaarsveld in
1901 en was in die lijn de opvolger van zijn in 1890
kinderloos overleden oom Warnardus Cornelis Mathildus Begram en zijn moeder, die van 1890 tot aan
haar overlijden in 1901 vrouwe van Jaarsveld was. Bij
Koninklijk Besluit van 8 december 1903 ‘verkreeg
hij vergunning den naam Begram voor de zijne te
voegen’, wat verband hield met het uitsterven van het
geslacht Begram. Mr. Philippus Lodewijk Begram
van Eeten was griffier bij het kantongerecht te Gouda
en de echtgenoot van Charlotte Jacoba Everdina de
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Warnardus Cornelis Mathildus Begram (1823-1890).

Man, met wie hij op 7 oktober 1886 in zijn geboorteplaats in de echt was verbonden. Zij was op 8 maart
1859 in Hellevoetsluis geboren als dochter van Jacobus Eliza de Man en Charlotte Nicolasina de Man.
Het echtpaar Begram van Eeten-de Man had vier
kinderen:
1. Johannes Christoffel, geboren op 17 september
1887 te Zierikzee;
2. Johanna Cordula, geboren te Zierikzee op 22 juli
1889. Zie verder bij de volgende generatie;
3. Jacobus Eliza, geboren op 4 juni 1891 te Zierikzee, en
4. Charlotte Nicolasina, geboren op 12 oktober
1894 te Goes.

De tiende generatie (jongste tak)

opdracht was gebouwd aan de binnenzijde van de
Lekdijk te Tienhoven, op de locatie van een voormalig
kasteel.
Het echtpaar had drie kinderen:
1. Philippus Lodewijk, zie verder bij de volgende generatie;
2. Adrianus (Arie), geboren op 22 maart 1927 in
Ameide en overleden op 12 november 1997 in
Tienhoven, en
3. Cordula, geboren in 1928 in Ameide en overleden
in 1975 in Athene.

De elfde generatie (jongste tak)
Mr. Joannes Adriaan van der Lee.

Johanna Cordula Begram van Eeten werd op 26 juli
1916 te Ameide in de echt verbonden met Joannes
Adriaan van der Lee, in 1885 te Oudewater geboren
als zoon van Adrianus van der Lee en Christina Maria
Elisabeth Vriesman. Hij was meester in de rechten en
advocaat en procureur in Rotterdam. Zijn verre voorvaderen legden in 1545 in Oudewater de grondslag
voor de ‘Touwfabriek G. van der Lee’ – het oudste familiebedrijf van ons land.
Mr. van der Lee en zijn echtgenote woonden in Ameide in het pand Voorstraat 7, de latere ambtswoning
van de burgemeester van Ameide en Tienhoven en
inmiddels al tal van jaren het hoofdkantoor van de
Koninklijke Woudenberg Ameide. In de jaren dertig
namen beiden hun intrek in het ‘Slot Herlaer’ – een
landhuis in Zwitserse stijl dat in de crisisjaren in hun

Philippus Lodewijk van der Lee kwam op 18 juli 1921
in Scheveningen ter wereld en overleed op 24 augustus 2012 in Hei- en Boeicop. Hij was meester in de
rechten en van beroep ‘advocaat, touwslager en dijkgraaf ’. De eigenaar/bewoner van ‘Huize Jaarsveld’ in
de gemeente Lopik was de echtgenoot van de op 17
mei 1924 te Utrecht geboren Anna Geertruida Tiele,
die op 20 september 2012, nog geen vier weken na zijn
heengaan overleed, eveneens in Hei- en Boeicop. Het
echtpaar had vier kinderen, Johanna Maria Cordula
(Jeannette), Jan-Arie, Henriette en Pieter, van wie JanArie en Henriette hun ouders niet overleefden.
De tekst van dit artikel is mede gebaseerd op de inhoud van twee artikelen van de heer Cees van Andel,
‘Het einde van Betondak’ en ‘Schoonzigt’, die werden
gepubliceerd in de edities mei 2012 en december
2012 van het Verenigingsblad van de Historische
Vereniging Arkel en Rietveld.

Johanna Cordula Begram van Eeten trouwt met mr. Joannes Adriaan van der Lee op 26 juli 1916 te Ameide. De meest linkse
persoon is burgemeester Hendrik van Eeten. De militair voor de linker deurpost is mr. D.P.M. Graswinckel.
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B

Brieven
van Ameidenaren
aan een plaatsgenoot in
achtereenvolgens
Allendorf en Auschwitz

Hans van den Heuvel
‘Verschenen Woensdag, dus dat was de 15e Maart, zijn wij
op de uitvoering van ‘Zanglust’ geweest1. Die gaf drie avonden vanwege het twintigjarig bestaan. Nu Klaas, gewoonweg geschreven, het waren knalavonden.
Er werd eerst een jubileumlied gezongen. Daarna werd het
openingswoord gevoerd door de Erevoorzitter, den Heer
Hansum2, dan weet je wel hoe dat gaat. Bijvoorbeeld mevr.
Luijendijk3 kreeg een hartelijk woord en de Donateurs en
leden, maar tevens werd er aan herinnerd dat we nog krachten missen die in het buitenland vertoeven. Het was een
reuze openingsrede.
Daarna volgden er liedjes door het gehele koor en werden er
twee liedjes gezongen door een gecostumeerd Kwartet. Dat
waren Cor van Gent, Bets Vroon, Mergje Alblas en Cor Westerhout. Ze waren in Volendamse klederdracht. Schitterend
was dat; ze zongen toch zo fijn.
Toen kregen we pauze en daarna werd het toneelstuk opgevoerd, getiteld ‘Robbedoes’. Klaas, de laatste jaren is er
steeds een mooi stuk opgevoerd, maar hiermee vergeleken
was dat niets. Het is een stuk dat je nooit zat wordt.
De spelers waren onder anderen C. de Jong, W. van Gelderen, A. en Frans van der Grijn, Neel de Lange, M. van Dijk
en Neel Blok. De hoofdrol was aan A. van Kekem toegekend.
Die speelde zo best, dat was een merakel, hoewel de anderen ook best speelden.
Beste vriend, daar heb je wat aan gemist. Ik heb wat keren
aan je gedacht, toen we daar op die zaal4 zaten te luisteren
en te kijken’.

D

it is de vrijwel letterlijke tekst van de brief die
Gijs van Mourik uit Ameide op 19 maart
1944 schreef aan zijn vriend Klaas van der
Ham, die toen al geruime tijd als gevangene in Aus-

1
Krijn van der Ham, een van de meest actieve leden van onze vereniging, heeft een artikel geschreven over de geschiedenis van de zangvereniging
‘Zanglust’ (1924-1954/1955), dat is gepubliceerd in de editie 2012-IV van dit
blad.
2
De heer Hansum had een drukkerij annex boek- en kantoorboekhandel op de Dam in Ameide en was als zodanig de voorganger van Ben Crezée.
Hij gaf belangrijke impulsen aan het culturele leven in Ameide en Tienhoven.
3
G.A. Luijendijk-Kok, de echtgenote van burgemeester Luijendijk,
was beschermvrouwe van ‘Zanglust’.
4
De ‘zaal’ maakte deel uit van het toenmalige hotel-café-restaurant ‘’t
Fortuin’ van de familie Diepenhorst op de hoek van de Fransestraat en de
Nieuwstraat in Ameide.
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Klaas van der Ham.

chwitz-Monowitz verbleef. Het is een van de 220
brieven die zijn zoon Jan, wonend in Harderwijk en
actief lid van onze vereniging, in ‘een doos op zolder’
aantrof na het overlijden van zijn moeder, Adrie van
der Ham-Bouter, in 2005.
De brieven dateren uit twee perioden: april 1943–
eind januari 1944 en februari 1944–juli 1944.
Klaas was in de eerste periode tewerkgesteld in Allendorf, een kleine plaats in de Duitse deelstaat Hessen, en verbleef in de tweede periode in AuschwitzMonowitz in Polen. Hij stuurde de brieven die hij in
Duitsland en Polen ontving terug naar zijn ouderlijk
huis aan de Prinsengracht in Ameide in kistjes, die
hij eerder, gevuld met etens- en rookwaren, van het
thuisfront had ontvangen.
De op 10 maart 1920 in Ameide geboren en op 29
januari 1995 in Leerdam overleden Klaas van der
Ham was de zoon van Jan van der Ham en Teuntje de
Jong. Hij was de man van de op 23 december 1925 in
Ameide geboren en op 21 september 2005 in Gorinchem overleden Adrie Bouter, de derde en tevens
jongste dochter van Teunis Adrianus Bouter en Annigje Barta Finnigje van den Heuvel.
Net als verscheidene andere mannelijke inwoners van
Ameide en Tienhoven werd Klaas tijdens de Tweede
Wereldoorlog in het kader van de ‘Arbeitseinsatz’
opgepakt5 en op transport gesteld naar Duitsland,
waar hij in Allendorf “Hilfsarbeiter’ werd bij de firma
Rud. Otto Meyer (ROM) – een in Frankfurt aan de
Main gevestigde onderneming, die werkte voor de
chemiegigant I.G. Farbenindustrie AG (‘I.G. Farben’). Op verdenking van sabotage werd hij begin
1944 overgebracht naar Auschwitz-Monowitz – een
onderdeel van Auschwitz6, een van de meest beruchte
concentratiekampen, zo niet het meest beruchte concentratiekamp van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. In februari 1945 kwam er door toedoen van
militairen van het Rode Leger een einde aan zijn verblijf in Auschwitz-Monowitz, waarna hij via Krakau7
5
De deportatie van mannen uit Ameide en Tienhoven wordt onder
andere beschreven in ‘Van toen naar nu, Ameide Tienhoven 1939-1949’ , een in
1999 uitgegeven publicatie van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven
(samenstellers: K.J. van den Assem, IJ. Verveer en P.Will).
6
Dit oord heet in het Pools ‘Oswiecim’.
7
Deze stad heet in het Pools ‘Krakòw’.

I.G. Farbenindustrie AG, tot 1945 de belangrijkste
combinatie in de Duitse chemische industrie, gevestigd in Frankfurt am Main, opgericht in 1925
door samenvoeging van vijf grote chemische concerns. Het concern had vóór 1940 ruim 135.000
werknemers, was circa zes miljard Mark waard en
beheerste tachtig procent van de Duitse chemische
industrie. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog had de combinatie 214 dochterondernemingen, waarvan 169 in West-Duitsland en WestBerlijn en 45 in Oost-Duitsland en Oost-Berlijn,
met een totaal vermogen van naar schatting 5,6
miljard Reichsmark.
Krachtens het geallieerde besluit om een eind te
maken aan de kartelvorming moest het concern in
liquidatie treden. Dat leidde in 1945 al tot het aanstellen van beheerders en vervolgens in 1949 tot de
vorming van de Tripartite IG Farben Group, die
werd geleid door een Amerikaan, een Fransman en
een Engelsman. Men zag echter al spoedig in dat
de splitsing van het concern in een groot aantal
kleine vennootschappen om redenen van financieel-economische aard niet doenlijk was.
Mede op aandrang van de Duitse autoriteiten werd
daarom besloten tot splitsing van het concern in
een beperkt aantal vennootschappen, waarvan de
bekendste zijn:
Badische Anilin und Sodafabrik (BASF) AG;
Farbenfabrik Bayer AG, en Farbwerke Hoechst
AG vormals Meister Lucius & Brüning.
De liquidatie leidde niet alleen in Duitsland, maar
ook in internationaal verband tot lang slepende,
complexe kwesties.
In de Tweede Wereldoorlog produceerde IG Farben op grote schaal het gifgas Zyklon B. waarmee
miljoenen Joden, Zigeuners, homosexuelen en andere ‘Untermenschen’ (= inferieure mensen) werden omgebracht.

Het door “I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft” in januari 1944 in Auschwitz aan
Klaas van der Ham verstrekte (toen al
geplastificeerde!) persoonsbewijs.

(Polen), Odessa (Oekraïne) en Marseille (Frankrijk)
in juni 1945 terugkeerde in Ameide- een lange tocht,
die met veel ontberingen gepaard ging.
De levensomstandigheden in Monowitz waren erbarmelijk. Prof. dr. Lou de Jong schrijft er in ‘Gevangenen en gedeporteerden’, de eerste helft van deel 8 van
zijn standaardwerk ‘Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog’ het volgende over: ‘De
kern van het complex dat IG Farben bij Monowitz
wilde laten bouwen, werd gevormd door een grote
fabriek voor kunstrubber en een fabriek voor synthetische benzine, maar er moesten onder meer ook een
gasfabriek en een elektriciteitscentrale verrijzen. Tot
de bouw van het complex werd eind 1940 besloten,
waarbij een toezegging van Reichsführer Heinrich
Himmler (1900-1945), de commandant van de
Schützstaffel (SS), een belangrijke rol speelde. Die
toezegging hield namelijk in dat bij de bouw van het
complex, waarbij meer dan tweehonderd aannemingsbedrijven werden ingeschakeld, beschikt kon
worden over gevangenen uit Auschwitz. In oktober
1941 waren bij de bouw in totaal 2.700 arbeidskrachten betrokken, onder hen 1.300 gevangenen uit Auschwitz.
De gevangenen moeste toen dagelijks heen en weer
naar het complex lopen, een afstand van zeven kilometer. Velen hunner konden, met name tijdens de
strenge winter van 1941-1942, die marsen en het
werk op de bouwplaatsen niet doorstaan. Begin 1942
werd daarom op kosten van IG Farben een concentratiekamp bij Monowitz gebouwd (Auschwitz III).
De toestanden waren daar nauwelijks beter dan in
Auschwitz I en II: velen van de vele duizenden die
successievelijk naar Monowitz gezonden werden, onder hen ook talrijke Nederlanders (in de zomer van
1944 werkten in Monowitz circa tienduizend gevangenen), raakten zo verzwakt dat zij, voor zover zij
niet ter plaatse stierven, in hun barakken of in de zogenaamde ziekenafdeling van Monowitz aan selectie

De “Bescheinigung” (= schriftelijk bewijs) van de tewerkstelling van
Klaas van der Ham als “Hilfsarbeiter” bij de firma Rud. Otto Meyer in 1943.
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De leenbon van I.G. Farbenindustrie A.G., die Klaas van der Ham op 7 juli 1944 in Auschwitz-Monowitz moest ondertekenen, toen
hem drie wollen dekens, een handdoek, bestek en een waskom werden verstrekt.

ten offer vielen; zij werden dan naar Auschwitz II
(Birkenau) getransporteerd en daar vergast. In totaal
zijn in de jaren 1942 tot en met 1944 achtduizend
gevangenen slachtoffer geworden van die vergassingen. Ruim zestienhonderd gevangenen stierven in
Monowitz’.
In het tweede deel van dit artikel zijn de nagenoeg
volledige teksten opgenomen van tien brieven, die in
de periode van 20 oktober 1943 tot en met 17 maart
1944 aan Klaas van der Ham werden toegezonden.
Uit verschillende passages blijkt dat de briefschrijvers
absoluut geen weet hadden van de verschrikkingen,
waaraan hun plaatsgenoot werd blootgesteld. De autoriteiten in Nazi-Duitsland en hun handlangers deden er dan ook alles aan om te voorkomen dat de
buitenwereld werd geïnformeerd over de gruwelen,
die zich in de concentratiekampen voltrokken. Zo
was er sprake van een onverbiddelijke censuur en een
niet alleen uiterst summiere, maar ook volstrekt onbetrouwbare berichtgeving. Dit laat onverlet dat men
ook in Ameide en Tienhoven wel besefte dat het
werk- en leefklimaat in de kampen zeer slecht was.

Brieven
In lijn met het voorafgaande, zijn uit de eerder vermelde 220 brieven tien brieven geselecteerd, die
betrekking hebben op de zangvereniging ‘Zanglust’.
Waar nodig, heb ik ter informatie van onze wat jongere leden af en toe enkele aantekeningen bij de tekst
gemaakt.
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•

Gijs van Mourik (vriend), Ameide, 20 oktober
1943
‘Klaas, met Zanglust gaat het goed. Daar was je zeker ook nieuwsgierig naar. Het gaat nog steeds vooruit. We tellen op het ogenblik 57 leden, dus dat is
wel in orde. We zijn op het ogenblik boekjes aan het
lezen voor de uitvoering en het is de bedoeling omstreeks half december uitvoering te geven.. Dat zal je
wel mislopen, denk ik, want nu hoop je toch met
Kerstmis verlof te krijgen, zoals je schrijft. Ik hoop
voor je dat het wel kan, maar ja je hebt niets te zeggen, anders was je wel eerder gekomen .Maar ach de
tijd gaat hard voor je, dus door die paar maanden
kom je ook makkelijk heen’.

•

Anton van Dijk (vriend)8, Ameide (Nieuwstraat
270), 25 oktober 1943
‘Op Zanglust gaat het nog altijd iets beter: 53 leden
en zonder concours dit jaar, dan mogen we toch niet
klagen. We hebben deze week juist een toneelstukje
uitgezocht voor onze eerste uitvoering, welke wij, ijs
en weder dienende, zullen geven op Nieuwjaarsdag
en Woens- of Donderdag tevoren. Dus een prachtdag, dan kun je ruimschoots thuis zijn.
We hebben voor de eerste uitvoering ‘Als Ma aan de
touwtjes trekt’, een buitengewoon mooi stuk, en voor
de tweede uitvoering ‘De Gebroeders Kalkoen’.
Dat hadden ze bij de muziek nog liggen. Dus als de

8
De vrijgezel Anton van Dijk had op de hoek van de Fransestraat en
de Nieuwstraat een textielwinkel annex kleermakerij. Hij was ook dansleraar.

muziek dit jaar geen uitvoering geeft, dan zijn we
voor de tweede uitvoering ook al gesteld”.
•

al slecht gezongen, maar met Nieuwjaarsavond was
het O.K.. Maar met de kaartverkoop is het weer een
rotzooi geweest, daar hadden we allebei bij moeten
zijn, dan had zoiets niet gebeurd, dat verzeker ik
wel. Maar nu zijn ze besloten om het de volgende
maand anders te doen.
Want het is ‘in het kort geschreven’ zo gegaan. Toen
ze de Donateurskaarten wegbrachten, was er al
gauw geen ene kaart meer, dus dat leek nergens op.
En ten tweede zijn er nogal wat in ’t zwart gegaan,
tenminste van de personen die er een bos gelijk hadden gekocht, nu dat had het bestuur ook niet moeten
doen.
Afijn het is voorbij. Nu hebben ze a.s. Woensdag
Jaarvergadering en dat zal wel gezellig zijn dit jaar,
want ze hebben nogal het één en ander bij elkaar
gehaald. Nu het spijt me zeer dat ik er niet bij kan
zijn. Dat was het vorige jaar mis en nu weer. Hadden ze het op Donderdag gedaan, dan had ik er wel
bij kunnen zijn’.

Juffrouw de Jong, Ameide (Molenstraat A 106),
30 december 1943
‘Vanavond en Zaterdag geeft Zanglust een uitvoering. Maandag j.l. was de zaal voor beide uitvoeringen al uitverkocht. Wij hebben onze kaarten aan
Maaike gegeven. Ze was te laat en kon geen kaarten
meer krijgen. De Baas9 heeft tot acht uur zitting en
dan kom je toch veel te laat. En ik durfde niet goed
te gaan. Ik heb met mijn verjaardag ‘s avonds, toen
ik een hele visite had, een benauwdheid gehad.
Om tien uur moest de dokter gehaald worden. Hij
constateerde te hoogen bloeddruk en gaf me een
spuitje. Nadien heb ik het nog twee maal gehad,
maar de Dokter zegt dat, als ik me kalm houd, alles
goed zal gaan. Maar dat is een hele toer voor me’.

•

Arie en Dik Streefkerk, Ameide (Dam 32),
10 januari 1944
‘We zijn nog steeds lid van de zang, Klaas, al dacht
jij van niet, waarom zouden we er af gaan. De jaarvergadering is net achter de rug; we hadden een saldo van ruim f. 700,-; dus we kunnen voorlopig nog
vooruit.
Mijnheer Zanen10 heeft ook weer om opslag gevraagd. Hij had momenteel f. 30,- per maand, nu
wil hij f. 130,- per drie maanden. In de jaarvergadering hebben we dit behandeld en hebben besloten het
hem maar te geven. Maar hij vraagt ook nog een
toelage voor zijn fietsbanden, daarin zijn wij nog
niet overeengekomen.
Mijnheer Hansum was ook aanwezig op de jaarvergadering, het is reuze gezellig verlopen, we hebben
twee kopjes koffie gedronken met een sinterklaasje
van een ½ ons er bij (we zijn momenteel met 47 leden). Een gratis verloting, allemaal prijzen (16 in
totaal) – eetbare waar, dat snap je. Na afloop een
spelletje, zoo als gewoon. Voor de koffie zijn we eerst
den boer nog op geweest om melk (7 liter in totaal).
De eerste uitvoering is achter de rug, hij is buitengewoon goed geslaagd. In Maart hopen we het 20-jarig
bestaan te herdenken met de uitvoering. Voor deze
uitvoering hebben we liggen het toneelstuk “Gebr.
Kalkoen”, daarvoor een jubileumliedje zingen, het
liedje van 20 jaren terug, en een duetje van sopraan
en alt in ander kostuum, Volendams of zooiets. Ik
reken er op dat je dan ook van de partij bent, Klaas’.

•

•

Oudste zuster Paula, Groot-Ammers,
1 maart 1944
‘Het is over 14 dagen al weer Uitvoering van de
Zang, Klaas. Dan bestaat de Zang 25 jaar. Het is 3
avonden. Ze moeten Robbedoes opvoeren. Op Ammers hebben ze het verleden jaar ook opgevoerd. En
van ’t jaar Robbedoes Getrouwd. Dat heb ik ook gezien. Dat was prachtig. Nu moest je er ook bij zijn,
Klaas.
Moeder zei zondag nog: Het is toch zo jammer dat
Klaas er niet bij kan zijn’.

•

Anton van Dijk, Ameide, 12 maart 1944
‘Maar nu weer wat anders, hoe staat het met je verlof? Zie je geen kans om 15, 16 of 18 maart thuis te
kunnen zijn, dan geven wij met ‘Zanglust’ onze Jubileumuitvoering. Dan bestaat Zanglust 20 jaar en
was het voor jou wel de moeite waard, als je dan
thuis kan zijn.
Dus probeer wat je kan, mocht het je gelukken dan
bij voorbaat gefeliciteerd ook met je verjaardag,
want als ik het goed heb, ben je toch gauw jarig?’.

Gijs van Mourik, Lopikerkapel, 10 januari 1944
‘Nu Klaas, de uitvoering van de zang is dubbel en
dwars geslaagd. Het toneelstuk wat er opgevoerd
werd, was in één woord gezegd schitterend. Dat had
je moeten zien en er zat ook zo’n mooie rol in, dat
had iets voor jou geweest. De eerste avond is er nog-

9
Met ‘de baas’ wordt naar alle waarschijnlijkheid de heer L. de Jong
bedoeld, de kassier van de toenmalige Boerenleenbank, nu de Rabobank, in de
Molenstraat.
10
De heer Zanen uit Bergambacht was jarenlang de dirigent van
‘Zanglust’.

Opschrift van een envelop van een in 1944 aan Klaas van der
Ham toegezonden brief.
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Burgemeester C.W. Luyendijk van Ameide deed in augustus
1944 een vergeefse poging om de bezettingsautoriteiten er
toe te bewegen aan Klaas van der Ham verlof te verlenen ter
gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van zijn ouders.

•

Vader Jan van der Ham, Ameide, 12 maart 1944
‘Anton van Dijk bracht gisteren de kaarten van de
zang rond. Paula en ik zouden Donderdagavond
gaan, want er zijn drie avonden. Klaas, in uw brief
te lezen moet u ’s morgens nogal vroeg uit het bed.
Wij dachten dat u zondags niet hoefde te werken en
dat je zaterdags ’s middags vrij was.
Klaas, wij hebben zes mooijen konijnen, maar ik zal
ze maar verkopen, denk ik, want je kunt nog geen
gras krijgen. Daar is het nog te koud voor geweest’.

•

Vader Jan van der Ham, Ameide, 19 maart 1944
‘Henk van Paula heeft zaterdagmiddag de jongen
konijnen wezen halen, er waren er zes, ze waren nu
vijf weken oud.
Paula en ik zijn donderdagavond naar de zanguitvoering geweest. Nu het was prachtig, ze geven drie
avonden, want er zijn veel liefhebbers. Voor elken
avond is de zaal vol. Het was woensdag, donderdag
en zaterdagavond om half zeven aanvang. Er werd
opgevoerd Robbendoes Getrouwd. Het was schitterend.
Klaas, die laatste drie brieven zaten overal drie sigaretten in, maar die worden er zeker ook uitgehaald’.

•

Zus Paula, Groot-Ammers, 17 maart 1944
‘Lieve Klaas,
We zullen maar weer eens beginnen. Ik had met
schrijven gewacht tot we op de Uitvoering van de
Zang geweest waren. Nu het was prachtig, schitterend. De zaal was helemaal versierd. Eerst hebben
ze de jubileummarsch gezongen. Hiep, hiep, hoera.
Toen heeft Hansum geopend. Hij heeft de leden die
in Duitsland tewerkgesteld waren ook nog met een
woord toegesproken. Hij vond het zo jammer dat die
er niet bij konden wezen. Hij hoopte dat ze weer
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gauw in de beste gezondheid konden toetreden, enz..
Toen werd Robbedoes opgevoerd,’t was prachtig,
Klaas. Annie van Kekem was Robbedoes.
O ja, na de opening van Hansum heeft de Zang gezongen: Zondagmorgen, Vertrouwen, Feestzang. En
toen kwam het Gecostumeerd Kwartet, dat was
mooi Klaas. Vier dames als Volendammers gekleed:
Cor van Gent, Bets Vroon, Mergje Alblas en Cor
Westerhout. Ze zongen Kind van Holland en De
Schoonste Bloem. Toen was het pauze.
Robbedoes was prachtig. Cor de Jong deed mee en
Wim van Gelderen, 2 van Geertje van tante Griet,
Neel Blok, Neeltje de Lange en Marie van Dijk. Ik
was wel vooruit gegaan, Klaas. ’t Begon al om half 7
. Vader kwam om 7 uur. Die kon niet vroeger.
Ziezo, we hebben de koffie alweer genuttigd.
Na Robbedoes kwam het Jubileum Tableau en achter de coulissen zong de Zang, alleen de dames, dat
was schitterend. Neeltje Alblas in ’t midden, omgeven door acht andere meisjes, allemaal in schitterende japonnen gekleed, beschenen door wit, geel
groen, rose, allerhande kleuren.
We vonden het toch zo jammer Klaas, dat je er niet
bij kon wezen. Ze hadden het er net van de week op
de Zang nog over gehad dat je er misschien wel bij
kon wezen, maar nu het verlof weer gespert11 is, is
het helemaal weer mis.
Klaas zo zie je, het is elke keer weer wat anders,
maar ondanks blijven we hopen dat je gauw weer
aan de beurt bent met verlof.
Anton van Dijk heeft gisteravond ook nog bij ons
gezeten. Hij zei dat hij een brief van je had gehad.
Hij is nog dezelfde optimist.
Tsjonge, jonge, wat een dagen moet je maken, Klaas.
Je mag ’s avonds wel niet te laat naar bed gaan, anders leg je het soms af. Er werden gisteravond 3 boterletters en een stuk of drie speculaaspoppen verloot. Oom Teun was er ook. Die was natuurlijk ook
van de gelukkige. Hij had een speculaaspop. Vader
had 4 lootjes, maar we hadden natuurlijk niets’.
Daaag, je zus Paula”

Toneeluitvoeringen
De citaten maken één ding duidelijk: de toneeluitvoeringen van ‘Zanglust’ vervulden in de oorlogsjaren in de locale gemeenschap een belangrijke functie
in die zin dat ze de mogelijkheid boden om – al was
het maar voor een relatief korte tijd – te ontsnappen
aan de grauwe werkelijkheid van alledag. Het lijdt
geen twijfel dat daarom aldoor gekozen werd voor
het opvoeren van blijspelen: aan ‘zware stukken’ had
men in die tijd geen enkele behoefte.
Theatermaker Thomas van der Ham, zoon van Jan en
kleinzoon van Klaas van der Ham, is zo vriendelijk
geweest om na te gaan wat de stukken inhielden, die
door “Zanglust” werden opgevoerd. Zijn graaf- en
spitwerk leverde de volgende teksten op:
11
‘Gespert’ is afgeleid van het Duitse werkwoord ‘sperren’ = blokkeren, stopzetten.

‘Robbedoes’
Door een testamentaire beschikking is de welgestelde dertigjarige vrijgezel Louis Terlaet, die met
zijn tante op een buiten in Gelderland woont, voogd
over de negentienjarige Robertina van Walree, een
wees, die is opgegroeid op een kostschool. Ze moet
die nu verlaten en komt Louis en tante Guusje, die
haar beiden nooit hebben gezien, op hun dak vallen.
Ze is even onbevangen als vrijgevochten en nadat de
eerste strubbelingen achter de rug zijn, heeft zij zich
door haar hartelijkheid en spontaniteit spoedig een
plaatsje in de harten veroverd. Alleen een nicht van
Louis, de jonge weduwe Florence, die zonder middelen van bestaan achtergebleven is, kan Robbedoes
niet uitstaan, omdat die haar gehengel naar Louis
doorziet en Louis blijkbaar meer onder de indruk is
van Robertina’s aantrekkelijkheid dan van een voogd
verwacht wordt.
Maar de ondernemende Robbedoes treedt vrijmoedig als lotbeschikster op door Florence en Hein, een
welgestelde jonge landeigenaar, tot elkaar te brengen.
Tante Guusje en haar aanbidder van twintig jaar her
vinden elkaar eveneens. Maar als Louis Robbedoes
zijn liefde verklaart, wijst zij hem plompverloren af.
Hij heeft het pijnlijke gevoel dat ze hem voor de gek
heeft gehouden en maakt toebereidselen om onmiddellijk op reis te gaan om aldus van haar, hem nu
hinderende, aanwezigheid verlost te zijn.
Doch voor het zover komt, licht een telefoontje van
de kostschooldirectrice hem in: twee kostschoolmeisjes hebben op een geraffineerde manier bedrog
gepleegd. De pupil van Louis verblijft namelijk in
Den Helder, omdat zij afscheid wil nemen van haar
geliefde- een zeeofficier, die voor een jaar op reis
moet. Om dit mogelijk te maken heeft haar vriendin,
Robertina de Haas, zolang haar plaats als pupil ingenomen. Omdat zij onder valse voorwendselen in het
huis van Louis is gekomen, heeft zij zijn aanzoek niet
durven aanvaarden, hoewel zij van hem houdt. Maar
als zij hem alles heeft opgebiecht, trekken alle wolken
op.

‘Robbedoes getrouwd (Najaarsstormen)’
In dit toneelstuk, een vervolg op ‘Robbedoes’, zien we
Robbedoes en Louis in hun derde huwelijksjaar. Het
eerste jaar was fantastisch, maar de sleur wordt steeds
erger. Louis behandelt Robbedoes als een poppetje
zonder enige verantwoordelijkheid. Nu is er onlangs
een geblaseerde charmeur in het dorp komen wonen.
Hij wordt verliefd op Robbedoes en op het moment
dat hij haar troost, worden ze betrapt door Louis.
Uiteraard geeft dit deining, maar uiteindelijk komt
alles op zijn pootjes terecht.

‘De Gebroeders Kalkoen’
Blijspel in drie bedrijven door Gerard Nielen, overgebracht in het Gronings door B.H. de Graaff, bewerkt
door Harry Dijkema (2006), vier dames en vijf heren.
Schitterend blijspel in drie bedrijven, waar zowel
publiek als spelers zeer veel plezier aan zullen bele-

ven. Het in 2006 bewerkte stuk gaat over Jacob en
Hendrik Kalkoen, twee verstokte vrijgezellen die al
jaren een winkel hebben in een dorp op het Groningse platteland. Aan het interieur van hun kantoor is al jaren niets veranderd en ook in de winkel is
de tijd stil blijven staan.
Jacob en Hendrik verschillen nogal van karakter,
maar één ding hebben ze gemeen: hun afkeer van
vrouwen! Wanneer hun neef en beoogd opvolger,
Leo, dan ook vertelt dat hij wil gaan trouwen zijn de
rapen gaar. De heren willen onder geen beding een
vrouw in de zaak. Leo schakelt huisvriend Horstman
in en die bedenkt een list. Tijdens een staking van het
winkelpersoneel komt hij op de proppen met ene Josefien. De heren vallen meteen als een baksteen voor
haar: wat een vrouw! Tot grote ergernis van hun gierige zuster Jansje beramen zowel Hendrik als Jacob in
het geheim zelfs trouwplannen.
Onwetend van deze dingen is Josefien ondertussen
begonnen met het moderniseren van winkel en kantoor. De eigenzinnige huishoudster Trui ziet het allemaal met lede ogen aan. Ze kent haar beide jongens
helemaal niet meer. Uiteraard volgt in het derde bedrijf een zeer verrassende ontknoping. De gebroeders
Kalkoen is een meesterlijk blijspel dat uw vereniging
beslist gespeeld moet hebben!

Slot
Adrie van der Ham-Bouter was mijn nicht. Haar
moeder, Annigje Barta Finnigje Bouter-van den
Heuvel, was de oudste zuster van mijn vader, Pleun
van den Heuvel. Mede door het grote leeftijdsverschil, Klaas van der Ham was ruim twintig jaar ouder
dan ik, en onze verschillende woonplaatsen hebben
we elkaar jammer genoeg niet zo vaak ontmoet. Was
dat anders geweest, dan zou ik uiting hebben gegeven aan mijn bewondering en respect voor de wijze,
waarop hij in de hel van Auschwitz-Monowitz zowel
fysiek als psychisch overeind is gebleven.
Met dank aan Jan van der Ham, zijn zuster Finnie
Deijs-van der Ham en Thomas van der Ham.

Huize “De 3Sprong”
aan het begin van “t
Laantje” in Meerkerk,
waar het echtpaar
Van der Ham- Bouter
in de tweede helft
van de vorige eeuw
jarenlang woonde.
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Hendrik II van Vianen1

en Heilwich van Herlaar,
dochter van de heer van Ameide

J. Heniger

H

endrik1II, de laatste heer van Vianen uit
het geslacht der Beusichems, werd in 1357
geboren als zoon van Gijsbrecht van Vianen en Beatrix van Egmond. Als jongeman van zestien jaar trouwde hij in 1373 met de vijftienjarige Heilwich van Herlaar, de oudste dochter
van de heer van Ameide. Aangezien zij nauw familie
van elkaar waren, moest de paus toestemming tot
hun huwelijk geven. In ruil daarvoor moest het jonge
echtpaar twee altaren in de Grote Kerk van Vianen
stichten.
Uit hun huwelijk werd slechts één kind geboren dat
hen zou overleven: hun erfdochter Johanna van Vianen.
Hendrik II had ook nog een bastaardzoon, eveneens
Hendrik geheten, die later in de Achterstraat in Vianen zou gaan wonen.
Door zijn vrouw bestuurde Hendrik II van jongs af
aan Ameide, Tienhoven en Twaalfhoeven. Na de
dood van zijn vader in 1391 aanvaardde hij bovendien de uitgestrekte Viaanse heerschappij, zodat hij
als eerste heer de landen van Vianen en Ameide in
één hand verenigde. Deze vereniging heeft, enkele
korte onderbrekingen daargelaten, geduurd tot aan
1795, dus vier eeuwen.
Hendrik II heeft alles
op alles moeten zetten om zijn bezittingen bij elkaar te houden. De landen van
Vianen en Ameide
hebben namelijk
zwaar te lijden gehad
door de militaire nederlaag van 1387 tegen de Arkels, met
als gevolg dat Ameide aan zijn tegenstanders verloren was
gegaan in 1390. Voor
Hendrik II was het
Graaf Albrecht van
Beieren (1336-1404).

1
Dit artikel werd gepubliceerd in Het Land van Brederode, 1979,
nummer 1/2.
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nu zaak om tot een niet al te nadelige vrede met de
Arkels te komen.
Helaas stak de hogere politiek, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, een spaak in het wiel. De Kabeljauwse Jan van Arkel was een gunsteling van de Hollandse
graaf Albrecht van Beieren, die meer naar deze woelige edelman luisterde dan naar zijn eigen erfzoon
Willem (VI). Om zich te weer te stellen tegen de Arkelse invloed omringde de laatste zich met Hoekse
aanhangers, waaronder waarschijnlijk ook Hendrik
II van Vianen.
De dreigende twisten kwamen tot een tragische uitbarsting, toen in 1392 enkele Hoeken Aleid van Poelgeest, de minnares van de al wat oudere Albrecht,
vermoordden. De graaf ontplofte van woede, joeg
zijn zoon, in wie hij de aanstichter van de moord
meende te zien, het land uit en nam uitvoerig wraak
op alle halve en hele Hoeken.
Ook Hendrik II kreeg een geduchte veeg uit de pan,
want graaf Albrecht maakte de Arkelse zaak tegen
Vianen tot de zijne en eiste van hem een diepe knieval. De gevolgen waren ontzettend. Behalve Ameide
moest Hendrik II ook nog Meerkerk en Kort-Bolgerij
inleveren aan Jan van Arkel, voordat de graaf bereid
was om in 1394 de Viaanse heer zijn ‘misdaden’ te
vergeven.
Hendrik II kwam in grote financiële problemen. Hij
moest zijn bezittingen in Lexmond en Hoog- en
Laag-Raven opgeven en de heerlijkheden en het kasteel van ‘t Goy en Houten verkopen. Zelfs de onafhankelijkheid van Vianen kreeg een deuk, doordat
Hendrik II niet ongestraft bannelingen uit Holland
onderdak mocht geven. Later wilde men mede uit
deze ‘straf ’ afleiden, dat het land van Vianen vanouds
een soevereiniteit en de stad Vianen een vrijstad zou
zijn. De vrede van 1394 wierp de macht van Vianen
ten zuiden van de Lek terug tot de situatie, waarin de
Beusichems in de 13de eeuw begonnen waren:
Hendrik II behield slechts Vianen, Neder-Boeicop,
Lakerveld, Lang-Bolgerij en een stukje van Autena,
aan alle zijden ingesloten door de zegevierende Jan
van Arkel. Een echte vrede was het trouwens niet,
want de Vianezen bleven zich in hoge mate onveilig
voelen. Telkens, als zij voor zaken in Holland moesten reizen, vroeg Hendrik II voor zichzelf, zijn fami-

1392: Aleid van Poelgeest vermoord door enkele Hoeken.

Willem VI van Beieren (1365-1417).

lie en zijn onderdanen vrijgeleiden bij graaf Albrecht
aan.
De kentering kwam omstreeks 1400. In dat jaar onderhandelde de Viaanse heerser met de bisschop van
Utrecht over hulp, als er opnieuw oorlog met de Arkels zou komen. Als prijs noemde de bisschop de hoge rechtsmacht en de tollen van Ameide, die zich nog
steeds in Arkelse handen bevonden. Dat er weer oorlog op komst was, kon Hendrik II aflezen uit de veranderde omstandigheden in het grafelijke huis van
Holland. Graaf Albrecht had zich verzoend met zijn
zoon Willem (VI) en liet hem geleidelijk aan het bestuur van het graafschap waarnemen. Deze ontwikkeling wekte groot ongenoegen bij Jan van Arkel op,
die zich daardoor als belangrijkste man – de ‘rector
van Holland’ noemde men hem - opzij geschoven
zag. Hij liet dit niet op zich zitten en verklaarde tot
verrassing van menigeen de Hollanders in 1401 de
oorlog. Ogenblikkelijk viel hij de Krimpenerwaard
binnen en versloeg een Hollands leger bij Nieuwpoort aan de Lek.

anen zouden brengen. In 1402 sloten Willem (VI), de
bisschop, de stad Utrecht en Hendrik II van Vianen
een serie aanvalsverdragen, waarin de te verwachten
buit bij voorbaat verdeeld werd.
De bisschop verlangde Hagestein, de stad Utrecht het
kasteel Everstein op de grens van Everdingen, Hendrik II wilde Ameide en Meerkerk terug hebben en
Willem (VI) reserveerde alle overige Arkelse bezittingen voor zichzelf.
De eerste ronde, in 1402, eindigde onbeslist: het beleg van Gorinchem, het centrum van de Arkelse
macht, mislukte na 22 weken, waarin de Hoekse generaal Walraven van Brederode zelfs in gevangenschap raakte, waaruit hij pas na jaren ontslagen zou
worden. Deze Brederode zullen wij later nog tegenkomen in Vianen.
De tweede ronde werd ingeluid door Jan van Arkel.
Omstreeks Vastenavond 1405 verwoestte hij Woudrichem. Het antwoord van de tegenpartij werd dit keer
zorgvuldiger voorbereid. Was Gorinchem nog te
sterk gebleken, nu richtten de geallieerden zich op de
sterke Arkelse steunpunten van Hagestein en Everstein. Het land van Vianen werd herschapen in een
legerkamp, terwijl het hoofdkwartier in de stad werd
gevestigd. Bedachtzaam liet Willem VI, die inmid-

Maar nu ontplooide de vroeger zo verguisde erfprins
al zijn diplomatieke en militaire talenten, die uiteindelijk de ondergang van Arkel en de redding van Vi-
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Jacoba van Beieren, het veroverde Gorkum binnentrekkend, ziet het lijk van Willem van Arkel. Paneel 58 x 81 cm.
Ch. Rochussen, gesigneerd en gedateerd: C. R. f69. Dordrechts Museum. Dordrecht.

dels zelf graaf van Holland en Zeeland was geworden,
de stad en het kasteel van Hagestein omsingelen. Hij
bouwde rond de Arkelse vesting een muur van gevlochten teen, hier en daar onderbroken door blokhuizen, zodat niemand hem meer kon ontsnappen.
Zelfs de broer van Hendrik II, de ridder Jan van Vianen van Noordeloos, verwaardigde zich om als kapitein een blokhuis te bewaken. Tenslotte brachten de
geallieerden 3000 man op de been, bestaande uit de
adel en de stedelijke troepen van Holland en Zeeland, en gesteund door een sterk legioen huurlingen,
die tot in Engeland waren geworven. Hagestein verdedigde zich heftig onder aanvoering van Jan’s gelijknamige bastaardbroer van Arkel, maar een kolossale
beschieting met tientallen kanonnen was hem te
machtig. Een stormaanval door de gapende bres kon
hij niet meer keren, zodat hij op 23 december 1405,
een dag voor Kerstmis, Hagestein moest overgeven.
Een dag later vierden de overwinnaars Kerstmis te
midden van de ruïnes en de lijken van Hagestein. Het
beleg had precies zeven maanden geduurd en geldt
als een van de grootste belegeringen in Nederland
vóór de tijd van de stedendwingers Maurits en Frederik Hendrik.
Aan de val van Hagestein was die van Everstein enkele weken vooraf gegaan. Het was nu voorgoed afgelopen met de Arkelse macht aan de Lek. Hagestein en
Everstein werden grondig gesloopt, zó grondig, dat
van Everstein zelfs elke herinnering verdwenen is. In
Hagestein duidt nog slechts een oneffenheid in de
weilanden de plaats aan waar het trotse kasteel der
Uten Goye’s en Arkels gestaan heeft. Van de stedelijke
verdedigingswerken van Hagestein leven alleen de
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stadsgrachten voort in het haakse slotensysteem, dat
de Poort heden ten dage nog omgeeft.
De ondergang van Hagestein heeft de heren van Vianen meer voordeel gebracht dan Hendrik II aanvankelijk gedacht zal hebben. Hij kreeg niet alleen Ameide en Meerkerk terug als prijs voor zijn deelname
aan de strijd, maar tevens bepaalde de bisschop, dat
in Hagestein, zijn deel van de buit, nooit meer een
kasteel gebouwd mocht worden. Vianen werd zodoende verlost van een krachtige buurman; er zouden zelfs tijden aanbreken, dat Vianen ook in Hagestein zou regeren.
Wat Hendrik II betreft, was de Arkelse kwestie nu uit
de wereld. Toch bleef hij waakzaam bij de verdere
afwikkeling van de oorlog tussen Holland en Arkel.
Zo kondigde hij in 1407, toen de strijd rond Gorinchem weer oplaaide, voor de stad Vianen een verordening over vuur- en brandbestrijding af, welke als
de grondslag van Viaanse brandweer beschouwd mag
worden. Hoe Hendrik II de wederopbouw van zijn
geteisterde bezittingen ter hand genomen heeft, is
niet goed bekend. Hij regelde met de kapittels van de
Dom en Oudmunster het gezamenlijke bestuur van
Lexmond en hij ruilde in 1407 en 1411 Lang-Bolgerij
tegen Zuiden-Bolgerij.
De belangrijkste gebeurtenis uit de laatste jaren van
zijn leven zal geweest zijn het huwelijk van zijn erfdochter Johanna van Vianen met Walraven van Brederode in 1414. Walraven was als heer van Brederode
de aanzienlijkste edelman nà de Hollandse graaf. Ondanks zijn Arkelse gevangenschap had Brederode’s
reputatie als generaal weinig geleden.
Toen in 1417 graaf Willem VI stierf en diens dochter,

de befaamde Jacoba van Beieren, haar rechten op de
Hollandse troon terstond moest verdedigen tegen de
Kabeljauwen, veroverde Walraven voor haar eerst het
rebellerende IJsselstein en leidde daarna de bestorming van Gorinchem, dat voor het laatst, nu onder
aanvoering van Jan’s zoon Willem van Arkel, de grafelijke macht wilde weerstaan.
In de straatgevechten, op 1 december 1417, sneuvelde niet alleen de laatste Arkel maar ook Walraven
van Brederode, die een welgemikte klap op het achterhoofd, hem toegediend in de Krijtsteeg in Gorinchem, niet overleefde.
Hendrik II was zijn schoonzoon al op 17 april 1417,
zestig jaar oud, voorgegaan in de dood. Zijn dochter
Johanna heeft niet lang plezier gehad van de Viaanse
heerschappij, want ook zij stierf in deze tijd, op 18
april 1418, in het kraambed van Walraven’s postume
dochter, die in herinnering aan haar heldhaftige vader Walravina werd gedoopt. Zowel Johanna als haar
man Walraven, en vermoedelijk ook Hendrik II, werden in de Grote Kerk van Vianen begraven. Hun kinderen, Reinoud I, Gijsbrecht en Walravina van Brederode, peuters nog, kwamen onder de voogdij van
hun naaste bloedverwanten. Hun oudoom, heer Jan
van Vianen van Noordeloos, bestuurde als ruwaard
(bewaarder) jarenlang Vianen en Ameide, terwijl
hun oom, heer Willem van Brederode, de uitgestrekte Brederode-goederen beheerde.
Met de dood van Johanna van Vianen kwam na ruim
150 jaar een einde aan de heerschappij van de Beusichems over Vianen. De plaats van de Beusichems
werd toen overgenomen door de Brederodes, die op
hun beurt hier meer dan 250 jaar, van 1418 tot 1679,
zouden heersen.
Overzien wij tenslotte de betekenis van de Beusichems voor Vianen, dan kunnen wij vaststellen, dat
zij vanuit het oude kasteel op het Wed met horten en
stoten hun macht hebben kunnen uitbreiden tot een
min of meer onafhankelijk staatje, geklemd tussen
Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant. Deze uitbreiding is in de eerste plaats mogelijk geweest door
hun consequente politiek van het kopen en pachten
van aaneengesloten goederen in de Vijfheerenlanden.
In de tweede plaats vulden zij hun stijgende macht
aan met rijke huwelijken, zoals met de burggravin
van Utrecht en de erfdochter van Ameide.
De voornaamste prestatie van de Beusichems is wel
de stichting van de stad Vianen en de daarmee verbonden nieuwbouw van het kasteel Batestein.
Hiermee schiepen zij in het agrarische polderland
een voor die tijd modern economisch-bestuurlijk
centrum. Ook hebben zij zich voortdurend ingezet
om, in samenwerking met hun buren, de gammele
waterhuishouding van de Vijfheerenlanden te verbeteren. Een zorgenkind bleef echter de eenheid van
het land van Vianen. Het land was een samenraapsels
van polders onder één hoofd, dat gemakkelijk onder
druk van buitenaf uiteen kon vallen, zoals tijdens de
Arkelse oorlogen maar al te schrijnend gebleken was.
Aan de Beusichemse macht was verbonden hun politieke optreden naar buiten. Daarin hadden zij veel
succes; zowel in Utrecht als in Holland waren zij een
politieke factor van betekenis, die hen tenslotte tot de

steunpilaren van de Hoekse partij maakten. In de
oorlog waren de Beusichems minder gelukkig, hetgeen veel afbreuk deed aan hun politieke successen.
Zij waren geen veroveraars; in tegendeel: steeds weer
hadden zij moeite om de eenmaal bereikte posities te
verdedigen en te handhaven.

Bronnen:
- Algemeen Rijksarchief, Hollandse Leenkamer,
inv.nrs 57, 303-306; Grafelijke Rekenkamer,
inv.no.4977.
- Gemeente Archief Gorinchem, Oud-Archief,
inv.nr.778.
- Gemeente Archief Utrecht, Archief Stad I,
inv.nr.539.
- Rijksarchief Arnhem, Archief Heren en Graven van
Culemborg, inv.nr.1787.
- Rijksarchief Utrecht, Archief Kapittel Oudmunster,
inv.nr.778; Archief Kapittel St.Marie,
inv.nr.1826, deel 1; Archief Staten van Utrecht,
inv.nr.2; Handschriften, inv.nr.435.
- Staatsarchiv Detmold, Holland L3, inv.nr.435.
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Boekbespreking
Wereldgodsdiensten
anno 1723-1733
Teun Bikker

Holland in het begin van de achttiende eeuw

Inleiding

n die tijd was er in Holland maar één erkende
kerk, dat was de Gereformeerde Kerk1. Andere
religieuze groepen, zoals katholieken en joden,
werden wel gedoogd, maar moesten hun geloof
min of meer in stilte belijden. In alle openbare functies, zoals bestuurders, rechters en ambtenaren, werden gereformeerden aangesteld. Vergeleken met andere landen was er toch sprake van een zekere mate
van godsdienst- en persvrijheid, anders gezegd van
tolerantie. Zo was het in Frankrijk nog niet zo lang
geleden (vanaf 1685) de Hugenoten verboden hun
geloof te belijden; velen vluchtten daarna naar het
buitenland, waaronder de Republiek der Nederlanden. In vele landen werden nieuwe boeken aan een
strenge censuur vooraf onderworpen, meestal door
geestelijken van katholieke of protestantse signatuur.
In Frankrijk riskeerde men als straf voor het in bezit
hebben van een protestants boek verbeurdverklaring
van alle bezittingen en kon men veroordeeld worden
tot het roeien in een galei voor de rest van je leven.
In Holland was dat minder het geval; als er kritiek
kwam op een publicatie was dat meestal achteraf. Als
het over godsdienstzaken ging, kwamen de protesten
vaak van predikanten, die dan hun beklag deden bij
het stadsbestuur, waar het drukwerk verscheen. Het
hing dan vooral af van die bestuurders of er wel of
geen verbod kwam van zo’n boek. Dat was per stad
verschillend; in de grotere steden dansten de schouten, burgemeesters en schepenen lang niet altijd op
de muziek van de dominees.

In mijn jeugdjaren kende ik eigenlijk maar twee soorten
mensen: kerkelijken en onkerkelijken, ook wel ‘rooien’ genoemd. De eerste groep bestond voornamelijk uit aanhangers van de Hervormde kerk, de Gereformeerde Kerk en de
Christelijk Gereformeerde kerk. In de kerk en op school
kreeg je te horen wat de leerstellingen en gebruiken waren,
die bij de betreffende kerk behoorden. Van de andere godsdiensten wist je nauwelijks iets, behalve uit de verhalen op
school of uit een enkel boek wat je daarover las. In mijn
beleving destijds waren katholieken (toen nog roomsen
genoemd), gevaarlijke mensen; dat had ik over gehouden
uit de verhalen over inquisitie en brandstapels voor en tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ook over de islam wist ik eigenlijk niets, behalve dat de aanhangers een groot gevaar
waren geweest voor het christelijke Europa en dat we daar
eeuwen geleden kruistochten tegen hadden ondernomen.
En als je al eens wat te lezen kreeg over andere religies dan
was dat bijna altijd in afkeurende zin: je moest dat zien als
afgoderij en als gevaar voor de eigen opvattingen.
Tegenwoordig bereikt ons veel meer informatie over de
verschillende wereldgodsdiensten, zowel in boeken als op
internet. Die informatie is vaak wel gekleurd, dat wil zeggen
geschreven door voor- of tegenstanders. Maar er zijn ook
min of meer objectieve werken beschikbaar, waarin de leerstellingen en gebruiken op systematische wijze worden behandeld. Er bestaat zelfs een studie met als titel vergelijkende religiewetenschappen. Zo is in ruim vijftig jaar het
aanbod van kennis over verschillende religies enorm toegenomen. Laten we eens nagaan hoe dit was in onze streken
rond de jaren 1720.
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1
Dit was de voorloper van de Ned. Hervormde Kerk, niet te verwarren met de Gereformeerde Kerk uit de 20e eeuw.

Nicolas Malebranche (1638-1715).

Juist in deze periode kwamen er discussies op gang
over de verschillende godsdiensten. Eerst en vooral
over de verschillen tussen katholicisme en protestantisme en waarom men over die verschillen bloedige
oorlogen moest voeren. Zou er geen plaats moeten
zijn voor gewetensvrijheid en in ruimer verband
godsdienstvrijheid? Waar haalden orthodoxe aanhangers van verschillende religies het (morele) recht
vandaan om mensen te dwingen hun overtuiging
(zelfs te vuur en te zwaard) op te leggen?
Een andere ontwikkeling was de kennis, die de zeelieden meebrachten van hun verre reizen. Allerlei
verhalen over religies in Azië, Afrika en Amerika
werden rondverteld en aan het papier toevertrouwd.
Die verhalen waren meestal gekleurd en onvolledig,
maar maakten toch indruk bij de mensen die nadachten over de verschillende religies.
In de Republiek waren veel drukkers en uitgavers actief, die een groot marktaandeel hadden in de Europese boekenmarkt. Er werden ook veel buitenlandse
werken gedrukt in allerlei talen. Zo lieten kritische
Franse schrijvers hun werk in Holland of Zeeland
drukken om de Franse censuur te vermijden; veel
van die boeken werden dan illegaal naar Frankrijk
verkocht. Als de inhoud van een boek ook voor Hollandse begrippen riskant was dan verscheen zo’n
boek zonder de schrijver of de drukker te noemen;
soms werden zelfs valse namen gebruikt om vervolging te voorkomen. De familie Leers, enige tijd ambachtsheer van Ameide en Tienhoven, dankte haar
fortuin grotendeels aan de uitgeverij en boekhandel;
Reinier Leers, de vader van Arnout Leers, gaf onder
andere werk uit van Bayle, Malebranche en Simon,
ook uitgeweken Franse hugenoten.2
2

Pierre Bayle (1647-1706).

Al deze omstandigheden maakten de tijd rijp om te
gaan werken aan een boek, waarin alle toen bekende
wereldgodsdiensten op systematische wijze en zonder (al teveel) vooroordelen beschreven werden.

Het boek
In de jaren 1723-1733 verscheen het boek te Amsterdam in het Frans onder de titel:
Cérémonies et coutumes de tous les peuples du monde
représentées par des figures dessinées de la main de
Bernard Picard: avec une explication historique, et
quelques dissertations curieuses.

Titelblad.

Met dank aan Herman Beckmann.
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Enkele jaren later kwam er een vertaling in het Nederlands:
Nauwkeuriger beschryving der uitwendige godsdienstplichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waerelt; in een historisch verhaal met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden
aanmerkingen opgeheldert; en in kunstige tafereelen
afgemaakt: geteekent door Bernard Picard.
Het was een omvangrijk werk: de eerste uitgave bestond uit zeven delen en in totaal 3415 pagina’s.
De eerste twee delen gingen over Joden en Katholieken. Deel drie behandelde de godsdiensten in Amerika en India. Het vierde deel bestreek de rest van
Azië en Afrika. In het vijfde deel kwamen de Griekse
Orthodoxen en verschillende Protestantse groepen
aan de orde. Deel zes ging in op Anglicanen, Quakers, Deïsten, etc. Het laatste deel betrof de Islam.

Er verschenen ook Duitse en Engelse vertalingen.
Soms werden daar veranderingen in aangebracht of
toevoegingen, om censuur te voorkomen, het boek
beter te kunnen verkopen of nieuwe informatie toe te
voegen. In totaal zijn er naar schatting zo’n 6000
exemplaren in de verschillende versies verkocht, ondanks het feit dat de Katholieke Kerk het boek op de
lijst van verboden werken zette.
Cérémonies etc. werd een groot succes, hoewel het
geen goedkoop boek was. Het kostte zo rond de 150
harde Hollandse guldens in die tijd (nu ca 1500 euro); bezit was alleen weggelegd voor vermogende
mensen.

De samenstellers
De teksten werden geschreven door Jean Frederic
Bernard, die tevens de uitgever van het boek was.
Alle delen waren ruimschoots voorzien van afbeeldingen, in totaal 263 stuks, gemaakt door Bernard
Picart. Beide mannen waren Hugenoten, die uit
Frankrijk waren gevlucht nadat Lodewijk XIV deze
religie had verboden. Ze woonden allebei in Amsterdam aan de Kalverstraat. De publicatie van hun boek
was deels uit commerciële en deels uit ideële motieven. Ze moesten als immigranten een nieuw bestaan
opbouwen en wilden hun oude stiel in Holland weer
oppakken. Anderzijds waren ze door hun ervaringen
met het gewelddadige regime in Frankrijk sterk gemotiveerd om te pleiten voor godsdienstvrijheid en
tolerantie. En dat kon volgens hen het best bereikt
worden door meer kennis te verspreiden over de verschillende religies, door op te wekken tot nadenken
en het maken van eigen keuzes.

Tenslotte
Recentelijk zijn er studies verricht naar het ontstaan
van dit boek, de samenstellers, de verschillende uitgaven, etc. Dit heeft geresulteerd in een boek over
Ceremonies etc., geschreven door Lynx Hunt, Margaret C. Jacob en Wijnand Mijnhardt. Zij stellen dat
het besproken boek een grote invloed heeft gehad op
het ontstaan van godsdienstvrijheid en tolerantie in
Europa, zaken die wij nu als ‘normaal’ betitelen maar
dat zo’n 300 jaar geleden zeker niet waren. In die zin
zijn we Bernard en Picart veel dank verschuldigd
voor hun werk. Of Cérémonies etc. Europa heeft veranderd, zoals de titel van hun boek luidt, is misschien
een wat al te ambitieuze conclusie; een bijdrage zal
het zeker wel geleverd hebben. Jammer dat ik er in
mijn schooltijd geen kennis van heb kunnen nemen;
dat zou mijn wereldbeeld zeker hebben verrijkt.

Picarts voorstelling van de profeet Mohammed.
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Bron: Hunt, Lynn, Margaret C. Jacob en Wijnand Mijnhardt, The book that changed Europe; Picart & Bernard’s Religieus Ceremonies of the World (Cambridge,
Londen 2010).
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In gesprek met...

Klaas Vermaat

1

Riek Arink, Anneke Binnerts en
Kees de Kruijter

land bleef neutraal, maar tijdens de mobilisatie werden op onze boerderij drie ruiters ingekwartierd.
Ook werden er - net als in vele andere Nederlandse
gezinnen - kinderen uit België, dat wel in oorlog was,
Dit1 jaar hoopt de heer Klaas Vermaat 100 jaar te worden.
ondergebracht. In die tijd spraken wij van Belgische
vluchtelingen.
Van 1940-1992 was hij werkzaam in het boerenbedrijf in
Op elfjarige leeftijd ging ik van school om te gaan
Vreeland en omgeving. Op vrijdag 13 januari 2006 zochten
twee leden van de interviewwerkgroep hem op in zijn kleine werken op de boerderij. Dat was heel gewoon in die
gezellige huisje in Vreeland om met hem te praten over zijn tijd. Met veel plezier kijk ik terug op mijn jeugd. Met
mijn vrienden heb ik een goede tijd gehad: we haallange werkzame leven. Waar en wanneer bent u geboren?
den kattenkwaad uit, gingen slootje springen en
gooiden elkaar daarbij in het water. Wij moesten onijn naam is Klaas Vermaat en ik ben op
ze sokken dan goed uitwringen, want we mochten
de zesde van de zesde van het jaar 1906
natuurlijk niet met natte voeten thuiskomen. Eén van
geboren, 6 juni 1906 dus. Dit jaar hoop
hen, Cornelis Oskam, is tot aan zijn dood mijn beste
ik met Gods hulp honderd te worden.
vriend gebleven. Hem kende ik al vanaf de eerste dag,
Vooral dankzij één van mijn dochters, Harmina, die
dat wij naar school werden gebracht. Ik herinner me
nu 73 jaar is, woon ik nog steeds zelfstandig.
nog dat Cornelis toen onbedaarlijk zat te huilen!
Zij onderhoudt mijn huis en zorgt ervoor dat vader
Toen mijn vrienden en ik ongeveer zestien jaar oud
er netjes uitziet. Maar u vroeg mij waar ik vandaan
waren, begonnen wij naar meisjes te kijken. Vooral
kom. Ik ben geboren en opgegroeid in Ameide, dat
op de zondagen was daar gelegenheid voor. De meisten zuiden van Lopik aan de rivier de Lek ligt. Mijn
ouders waren Pieter Cornelis Vermaat en Janna Bar- jes gingen ’s middags naar catechisatie, de jongens ‘s
avonds. Eén van de meisjes viel mij in het bijzonder
neveld, die allebei in 1875 geboren zijn. Het gezin
van mijn ouders bestond uit negen kinderen, van wie op:
Sijtje van Dieren. Ze kwam uit Tienhoven aan de
er twee op jonge leeftijd zijn overleden. Alleen mijn
zuster Willemien, die nu 88 jaar oud is, leeft nog. Zij Lek, vlak bij Ameide en was daar op 21 december
woont in een verzorgingshuis in Ameide. Mijn vader 1907 geboren. Op 5 september 1929 zijn wij getrouwd. De eerste winter van ons huwelijk, 1929was met hart en ziel boer. Hij kwam uit een geslacht
1930, was bijzonder streng, nog erger dan de beruchvan boeren, van generatie op generatie. Vader had
te winter van 1890, waar ik mijn ouders vaak over
een gemengd bedrijf, landbouw en veeteelt dus, ter
grootte van 10 à 12 bunder (hectare). Ook ik voel me hoorde praten.2
nog steeds ‘door en door’ boer. Ik was het derde kind
Wilt u ons iets vertellen over uw beroep en uw eigen
in het gezin en werd geboren in een bedstee aan de
gezin?
Prinsengracht in Ameide.

M

Van mijn vijfde tot mijn elfde jaar ging ik naar de
christelijke school. Ik had een leuke jeugd, kon al
heel jong melken, groeide op met de dieren van de
boerderij en trok regelmatig met vader de polder in.
Uit mijn jeugd herinner ik me nog goed het grote
volksfeest van 1913, toen de 100-jarige bevrijding
van de Franse overheersing werd gevierd. Heel Ameide was versierd en ook de paarden werden opgetuigd.
Een jaar later brak de eerste wereldoorlog uit. Ons

Zoals gezegd was ik met hart en ziel boer. Mijn vader
huurde voor ons een boerderij in Middelkoop-Leerbroek. Ook gaf hij ons zes koeien en het nodige gereedschap, dat op boedeldagen was gekocht. Maar die
eerste winter was streng, de koeien stonden in de stal
zelfs met ijspegels aan hun neus. De eerste jaren waren moeilijk, het was crisistijd. Zes jaar woonden wij
in Middelkoop, daarna nog vier jaar op een gehuurde
boerderij in Willige-Langerak aan de Lek. In de eer-

1
Dit artikel verscheen in de Vechtkroniek, mei 2006, nummer 24. De
Vechtkroniek is een uitgave van de Historische Kring Gemeente Loenen.

2
Zie over de strenge winter van 1890 in het rivierengebied de roman
van Herman de Man onder de titel ‘De barre winter van negentig’.
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ste vier jaar van ons huwelijk werden drie dochters
geboren: Janna, Magda en Harmina.
Twaalf jaar na Harmina werd er nog een dochter geboren (Sijtje) en tenslotte nog onze zoon Piet. De crisisjaren waren niet gemakkelijk.3 Toen de tweede wereldoorlog uitbrak, werd het nog moeilijker. De prijzen gingen omhoog. Voor de oorlog betaalde ik 80
gulden huur per hectare per jaar, terwijl de prijs in de
oorlog in één klap omhoog ging naar 120 gulden.
Dat was niet meer op te brengen. Ik moest wel stoppen met het bedrijf.
In die tijd stond in de boerderijkrant een advertentie
van Krijn Driessen, een grote boer uit Vreeland, die
een knecht zocht. Twee broers van mij werkten daar
al. Tijdelijk kon ik ‘zetboer’ worden op de boerderij
aan de Zuwe, waar wij gratis woonden en gratis melk
kregen. Na twee jaar moesten wij het veld ruimen.
Wij hadden geen contract. We huurden toen een huis
aan de Boterweg (vroeger nummer 31, nu na de verbouwing nummer 12).
Het was eigenlijk een dubbel woonhuis met aan de
straatkant de voordeur van onze buren en aan de
rechter zijkant onze voordeur, die wij via een gangetje konden bereiken (met een pijltje aangegeven op
de illustratie op pagina 32). De kinderen sliepen op
de bovenverdieping onder de dakpannen. Als het
sneeuwde, lagen de sneeuwvlokken op de bedden.
Aan de kant van de Vecht hadden wij een soort binnenplaatsje met een appelboom. Tegenover ons huis
stond de boerderij van Van Zwieten met op het toegangshek de spreuk: ‘Ora et Labora (bid en werk). Na
3
Zie hiervoor onder meer de roman ‘Burgers in nood’ van H.M. van
Randwijk.

de Boterweg hebben wij nog in het huis Spoorlaan 11
gewoond. Het bijzondere was dat ook tegenover die
woning een huis stond met dezelfde spreuk: Ora et
Labora. Toen wij het huis aan de Boterweg betrokken, ging ik werken als boerenknecht, er was werk
genoeg. Ik wil niet “stoffen” op mezelf, maar ik had
het vak van boer goed onder de knie. In totaal heb ik
bij twaalf boeren gewerkt. Eén daarvan leeft nog, Gijs
Boele. Bij hem heb ik na mijn pensioenleeftijd nog 25
jaar geklust.
Hebt u nog herinneringen aan de oorlogstijd?
In de hongerwinter, het was 14 januari 1945 en op
die dag vroor het hard, werd ik bij een razzia door de
Duitsers opgepakt. Het was vroeg in de morgen, toen

Het gezin van Pieter Cornelis Vermaat en Janna Barneveld in
1943 bij hun 40 - jarig huwelijk. De derde van links is Klaas.
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ik op weg was om te gaan melken bij Van Bemmel op de
Zuwe. Piet de Haan ging op dat moment ook melken, hij
op de boerderij “Groot Kantwijk”. Omdat Piet zijn persoonsbewijs niet bij zich had, moest hij het gaan halen. Hij
is zo verstandig geweest om niet terug te komen. De Duitsers zijn met mij naar de boerderij van Driessen gegaan,
waar ze zich in de stal wat hebben gewarmd. Van die gelegenheid maakte ik gebruik aan de zoon van Driessen, Jan,
te vragen mijn vrouw te gaan zeggen dat ik was opgepakt.
De Duitsers namen mij vervolgens mee naar de fabriek
van Van Leer, waar nog meer mensen verzameld waren,
ook enkelen uit Nigtevecht. Intussen was Jan bij ons huis
aan de Boterweg geweest om de slechte tijding te brengen.
Mijn vrouw heeft wat eetgerei en scheerspullen meegegeven.
Tegen vier uur zijn we meegenomen naar een onbekende
bestemming. Mijn vrouw en de kinderen stonden aan de
overkant achter ons huis en zagen, dat wij werden weggevoerd. Ze zijn naar de Hoge brug gelopen. Daar lag een
boot klaar om ons over het Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal) naar Utrecht te brengen, naar het gebouw Tivoli. Bij de voettocht van de boot naar Tivoli werd
geschoten op mensen, die probeerden te vluchten. Vervolgens zijn wij met heel veel anderen, die ook opgepakt waren, op de trein gezet voor een reis van vier dagen en vier
nachten. We zaten met acht mensen in een coupé, werden
redelijk behandeld, kregen voldoende te eten en af en toe
gelegenheid voor een sanitaire stop.
Na vier dagen kwamen wij aan in Florisdorf, een voorstadje van Wenen. Daar werden we ingekwartierd in een
groot gebouw, het Lager. Wij stonden onder bevel van een
‘Rotteführer’, moesten sneeuwruimen, rangeerterreinen
schoonhouden en bomtrechters vullen, die waren ontstaan
door bombardementen. Dat werk moest vaak ‘s nachts
gebeuren.
Aan het einde van de oorlog werd het Lager gebombardeerd. Alle gevangenen werden toen bij particulieren ondergebracht. Op 21 april zijn we door de Russen bevrijd.
Die dag herinner ik me nog precies, het was op een zondag. Onze bevrijders kwamen te paard het dorp ingereden
met hun geweren in de aanslag.
Op 10 mei konden we naar huis terugkeren. Met mijn
werk voor de Duitsers heb ik ook wat geld verdiend. Bij
vertrek bezat ik 300 Mark. Als dank voor de goede zorgen
heb ik bij mijn gastgezin 200 Mark achtergelaten. Het geld
had ik onder een emmer gelegd. Na drie jaar kreeg ik een
bedankbrief, die in het Nederlands geschreven was: twee
weken na mijn vertrek hadden ze het geld gevonden.
Het contact met deze Oostenrijkse familie bestaat nog tot
op de dag van vandaag!
De reis naar huis duurde lang, pas op 16 juni kwam ik in
Vreeland aan. We reisden op open vrachtauto’s van het ene
naar het andere dorp. Telkens moesten we overstappen.
Toen ik in Vreeland aankwam en naar huis liep, stond Jaap
van Groen, de timmerman, aan de andere kant van de
Vecht te roepen: “Vermaat je hebt een dochter!”. Eén dag
voor mijn thuiskomst, op 15 juni, was onze dochter Sijtje
geboren.
Toen ik dichtbij huis kwam, liep ik dominee Kuilman tegen het lijf en ‘k zei tegen hem: ‘Zeg maar tegen iedereen
dat Vermaat weer thuis is’. Mijn vrouw hoorde dit, omdat
het raam van de slaapkamer open stond. ‘Daar is vader’ zei
ze tegen de kinderen.
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Afbeeldingen, van boven naar beneden:
• Bij het 25-jarig huwelijk van de heer en mevrouw
Vermaat op 5 september 1954 in Vreeland. Vlnr.
boven: Magda, Sijtje, Harmina en Janna, en onder de
heer Vermaat, Piet en mevrouw Vermaat.
• Het gezin in 1996: Vlnr.: Janna, Harmina, de heer
Vermaat, Magda, Sijtje en Piet.
• De boerderij aan de Zuwe, nu helaas vergane glorie.
• Het huis aan de Boterweg. Met een pijl is het gangetje
aangegeven, waar zich de voordeur van het gezin
Vermaat bevond.

Dat was me een mooie thuiskomst! In Oostenrijk heb ik heel vaak voor mijn gezin gebeden.
Hebt u buiten uw werk nog hobby’s en nam u
ook deel aan het verenigingsleven in Vreeland?

Tijdens het interview vraagt de heer Vermaat (als grapje) of we al opschieten met het gesprek, want met melkenstijd moet hij thuis zijn.
Daarna ging hij verder met vertellen: Ons gezin heeft
nooit zo zeer deelgenomen aan het sociale leven in Vreeland, behalve dan dat wij zeer betrokken waren bij de hervormde kerk. In 1950 ben ik gevraagd om als ouderling in
de kerkenraad plaats te nemen.
Dat ambt heb ik ‘met Gods hulp’ twintig jaar bekleed onder vier verschillende dominees: H. Huting, die van 17
december 1950 tot 17 april 1955 in Vreeland stond, G.H.
ter Schegget, van 05 juni 1955 tot 19 oktober 1958, H.J.
Smalbrugge, van 25 januari 1959 tot 17 oktober 1965 en
C. Dijckmeester, van 24 oktober 1966 tot 24 maart 1973.
Wel was ik altijd een verwoed dominospeler, soms speel
ik het nog wel eens met mijn dochter.
Als u terugkijkt op uw werkzame leven, wat valt dan het
meest op?
Dat ik mijn werk altijd met veel liefde heb verricht: ‘s
morgens altijd vroeg opstaan om te gaan melken. Het
melken moest op tijd klaar zijn, omdat de melk op een
bepaald tijdstip werd opgehaald om naar de melkfabriek
vervoerd te worden. Daarna kwam het andere boerenwerk, zoals het hooien: eerst moest het gras dan met een
zeis gemaaid worden. Regelmatig moest ik de zeis haren
(slijpen). Ook werd er wel gemaaid met machines, die
door paarden werden getrokken. Zelf heb ik nooit op een
tractor gereden. Een aantal jaren heb ik bij twee boeren
tegelijk gewerkt, omdat ze zich niet een volledige knecht
voor de hele dag konden permitteren.
Ook aan die tijd denk ik met plezier terug. Ik werkte
graag en heb nooit het gevoel gehad, dat ik onder een baas
werkte, maar altijd naast hem als zijn gelijke. Ik voel me
nog altijd een boer in hart en nieren. Pas in 1998, toen ik
92 jaar oud was, ben ik opgehouden met werken.
Op de laatste vraag of de heer Vermaat nog iets leuks
weet te vertellen antwoordde hij:

Afbeeldingen, van boven naar beneden:
• De boerderij van Van Zwieten met rechts het
toegangshek.
• Het interieur van de hervormde kerk in Vreeland.
• Foto van een dominospelletje van de heer Vermaat.
• De heer Vermaat in z'n element.

Wij hebben altijd hard moeten werken. Voor
hobby’s was niet veel tijd, maar ook geen geld
beschikbaar. We hebben zuinig geleefd. Ik verbaas me erover dat de kinderen tegenwoordig
allemaal een fiets hebben en met verjaardagen
zulke grote cadeaus krijgen.
Toen ik jong was, kregen we op de verjaardag
een speculaasje. Toch heb ik heel fijne herinneringen aan mijn jeugd. Via het Landbouwschap
geniet ik nog een klein pensioen.

Mijn hele leven is leuk geweest. Helaas is mijn vrouw 38
jaar geleden overleden. Maar ik geniet nog elke dag van
mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Vorig jaar
is er zelfs een achterachterkleinzoon geboren. Dagelijks
maak ik kleine wandelingen, waardoor ik veel mensen
ken en spreek. Gelukkig woon ik nog zelfstandig. De warme maaltijden van ‘Tafeltje Dekje’, die vanuit het verzorgingshuis ’t Kampje in Loenen worden bezorgd, bevallen
mij prima.
We sluiten het gesprek af door de heer Vermaat te bedanken voor de hartelijke ontvangst en dronken tot slot nog
een kopje thee met elkaar.

Op 1 juni 2007 is de heer Vermaat vanuit Vreeland,
waar hij al die tijd zelfstandig gewoond had, verhuist
naar Woon- en Zorgcentrum ’t Kampje’ te Loenen a/d
Vecht, waar hij op 1 juni 2008 is overleden. Hij werd
begraven op 6 juni (zijn 102e verjaardag) in Vreeland.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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Een Brederode ter zee

Het admiraalsschip
‘Brederode’
J.H. Verhoog1

Inleiding
Tegenwoordig1 is het in onze contreien goed gebruik
om sportverenigingen, culturele gezelschappen, eetgelegenheden of andere gebouwen te vernoemen naar
het geslacht dat eeuwenlang het land van Vianen en
Ameide als soevereinen heeft bestuurd.
Dat dit geen nieuwe vinding is, laat zich aflezen aan de
namen van oorlogsschepen en koopvaarders in de tijd
dat de Republiek der Verenigde Nederlanden nog als
heer en meester de wereldzeeën bevoer. In dit artikel
wordt aandacht besteed aan de ‘Brederode’, een van de
grotere oorlogsbodems, die in de aan zeeoorlogen rijke
17de eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld in de bevestiging van de Nederlandse suprematie ter zee. Dit
oorlogsschip is talloze malen afgebeeld op schilderijen
en prenten van zeegevechten. In dit artikel, dat is gebaseerd op historische literatuur, wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste historische feiten over het
reilen en zeilen van de ‘Brederode’. De lezer krijgt dan
ook geen nieuwe historische feiten opgediend, maar
een overzicht van wat in de verschillende bronnen en
historische literatuur daarover is te vinden. Nu de belangstelling voor de historische scheepvaart zo’n sterke
impuls heeft gekregen door de tewaterlating van de
getrouw nagebouwde ‘Batavia’ zijn de wederwaardigheden van de ‘Brederode’ voor de liefhebbers van de
geschiedenis van het land van Vianen en Ameide belangwekkend genoeg om hier de revue te laten passeren.
1
Deze auteur heeft ook het boek Onvoltooide Roem, de Heeren van
Brederode in de Middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473
geschreven.
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Het admiraalsschip ‘Brederode’

H

et oorlogsschip ‘Brederode’ werd in de jaren 1643-1644 gebouwd op de werven van
de admiraliteit van de Maze te Rotterdam.
Het mat 132 voet2 in de lengte, 32 voet in
de breedte en 13,5 voet in de hoogte en was daarmee
een van de weinige grotere schepen van de Hollandse
oorlogsvloot. Het telde 59 stukken geschut tegenover de 20 tot 40 die gewone oorlogsschepen uit die
dagen voerden. Omdat de admiraliteit niet in staat
was de bouw van een dergelijk schip alleen te bekostigen, droegen de Staten van Holland een bedrag van
42.000 gulden bij.
De ‘Brederode’ was bestemd als vlaggeschip voor
Witte de With, de toenmalige vice-admiraal van het
gewest Holland, ter vervanging van diens admiraalsschip de ‘Maagd van Dordrecht’, dat in bijzonder
slechte staat verkeerde. Op 2 april 1646 voer de ‘Brederode’ voor het eerst uit om koers te zetten naar
het Kanaal, waar de With met een kleine vloot vier
maanden bleef rondkruisen om Hollandse koopvaarders te beschermen tegen de Duinkerker kaperschepen. Al spoedig brak door de hoge zee de boegspriet,
die in Duins werd hersteld. Op de thuisreis werd
en passant een Engels schip met 300 soldaten buitgemaakt. In 1647 besloten de Staten-Generaal de
‘Brederode’ toe te wijzen aan de Hollandse admiraal
Maarten Harpertsz. Tromp. Diens vlaggeschip ‘Aemilia’ was naar vorm en grootte gelijk aan de ‘Brederode’, maar toen al sterk verouderd.
Het was genoemd naar Amalia van Solms, echtge2
De Rotterdamse voet is 0,2823 meter (onderverdeeld in 11 Rotterdamse duimen).

De Brederode voor
Hellevoetsluis
geschilderd door Simon
de Vlieger, olieverf op
paneel, 76 x 107 cm.
National Maritime
Museum,Greenwich,
Engeland.

note van stadhouder Frederik Hendrik, en zuster
van Louise Christina van Solms, de vrouw van Johan
Wolfert van Brederode. De afgedankte ‘Aemilia’, die
in 1643 nog voor 20.000 gulden was gerepareerd,
werd in juni 1647 verkocht aan Frankrijk, waarna het
in de Middellandse Zee als kaperschip dienst schijnt
te hebben gedaan.
Maar vóórdat het schip aan Tromp ter beschikking
werd gesteld nam de ‘Brederode’ deel aan een expeditie naar Brazilië, zijn eerste en enige tocht buiten
Europa. Op 26 december 1647 zeilde de With uit met
een vloot van 12 oorlogsschepen en 28 transportschepen met in totaal 7 400 man aan boord. Op 18
maart 1648 arriveerde de vloot in Brazilië.
Het doel van deze expeditie was de kolonie van de
Westindische Compagnie aldaar, die in 1644 was
geplaatst onder het gezag van Johan Maurits van
Nassau (Maurits de Braziliaan), te beschermen tegen
de toenemende aanvallen
van de Portugezen. Wegens
verschil van mening tussen
de With en de Hoge Raad
over de te volgen strategie
kwam het niet tot acties
en de vloot bleef langdurig
werkeloos liggen. Dit veroorzaakte veel verbittering
en ellende.
Er ontstond een tekort
aan voedsel en materialen,
Johan Maurits (1604-79), graaf van Nassau-Siegen. Gouverneur
van Brazilië, olieverf op koper, Michiel van Musscher, 1680,
Rijksmuseum, Amsterdam.

terwijl de schepen sterk te lijden hadden van wormaantasting. Ten einde raad besloot de With op eigen
gezag naar Holland terug te keren en op 28 april 1650
arriveerde hij met de ‘Brederode’ en de ‘Gelderland’
in patria.
De Staten-Generaal waren over dit eigenzinnig optreden uitermate ontstemd en zetten de With voor
korte tijd in verzekerde bewaring. Na een proces
werd hem in februari 1651 een geldboete opgelegd.

De ‘Brederode’ tijdens de eerste Engelse oorlog
(1652-1654)
Om de eigen handel en scheepvaart te beschermen
vaardigden de Engelsen in 1651 de Acte van Navigatie uit. Deze bepaalde dat alle import in Engelse havens alleen mocht geschieden met Engelse schepen.
Dit bracht onaanvaardbare nadelen voor de Republiek en leidde dan ook tot allerlei strubbelingen.
Allengs gingen de Engelsen over tot regelrechte kaapvaart. De Staten-Generaal besloten tot tegenactie en
rustten in 1651 een kleine vloot van 10 schepen uit
onder bevel van Tromp. Deze koos, voor het eerst als
admiraal op zijn vlaggeschip de ‘Brederode’, zee met
als doel de Scilly eilanden. De ‘Brederode’ met zijn 59
stukken geschut het grootste schip van de vloot, was
desondanks nog altijd kleiner dan het kleinste schip
van de Engelsen. De ‘Prince Royal’ telde bijvoorbeeld
60 stukken, de ‘Naseby’ 80.
Hoewel men zich aanvankelijk behoedzaam gedroeg,
kwam het op 29 mei 1652 tot een treffen als gevolg
van een vlagincident, waarbij twee Hollandse schepen verloren gingen. De Engelsen eisten dat schepen
van andere naties in de Engelse wateren - dus ook
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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Maarten Harpertszoon Tromp (1598
–1653) was een Nederlands zeevaarder,
luitenant-admiraal in de Nederlandse
marine. Prent gemaakt door C. van Dalen.

Witte Cornelisz. De With (1599-1658)
vice-admiraal van Holland en WestFriesland. Olieverf op doek, 93 x 78,5 cm,
Rijksmuseum, Amsterdam.

Admiraal Robert Blake (1599-1657)
,geschilderd door Henry Perronet
Briggs.

het Kanaal dat door alle uitvarende of terugkerende
‘Brederode’ zwaar gehavend. Het bleek dat de onderNederlandse schepen werd gepasseerd - met het strij- ste rijen geschut bij enigszins ruwe zee onbruikbaar
ken van de vlag hun respect zouden betonen. Een
waren en dat het schip te rank van vorm was en daarthuisvarende vloot onder bevel van Tromp weigerde
door soms moeilijk te hanteren. De slag eindigde met
hier aan te voldoen. Ten gevolge van dit en een geeen aftocht van de Nederlandse vloot, die op 13 oktolijksoortig incident bij Dover ontstond op 29 mei een ber bij Goeree voor anker ging. Als straf voor zijn fahevige zeeslag tussen de uit 12 schepen bestaande
len werd de With weer van zijn commando ontheven
Engelse vloot onder Robert Blake en de 42 schepen
en vervangen door Tromp. Nadat de schepen op de
sterke Nederlandse vloot onder Tromp. Het gevecht
werven van Hellevoetsluis onder persoonlijk toezicht
begon met een duel tussen de beide admiraalsschevan Tromp waren gekalefaterd (hersteld en schoonpen waarbij de ‘Brederode’ meermalen door het
gemaakt), voer hij met een vloot van 107 oorlogsadmiraalsschip de ‘James’ van Blake werd beschoten, schepen uit naar het Kanaal om de weg vrij te maken
zonder evenwel al te veel schade op te lopen. De slag voor een konvooi van 450 koopvaarders naar de
eindigde onbeslist. Een aanval op de rede van Duins
Middellandse Zee en Indië. Admiraal Blake besloot
in juli mislukte evenwel, wat Tromp hoogst kwalijk
met de hem bekende overmoed vanuit Engeland met
werd genomen. Half augustus keerde de vloot terug.
zijn 42 schepen een aanval uit te voeren op Tromp,
Tromp werd voorlopig een half jaar aan wal gehoudie nu juist naar hem op zoek was. Dit liep uit op de
den.
bekende slag op 10 december bij Dungeness nabij
De Staten-Generaal hadden op 3 maart besloten
Dover. Tijdens het gevecht werd de ‘Brederode’ onder
ruim 100 nieuwe oorlogsschepen uit te rusten en toe het directe bevel van Tromp door twee vijandelijke
te voegen aan de 76 bodems
schepen hevig beschoten en
die reeds op de Noordzee
ǰǰ In een zeegevecht bij Ca- gevaarlijk ingesloten. Het
patrouilleerden. Ook de
schip verloor het galjoen en
lais op 8 oktober 1652 raakte
Engelsen voerden de sterkte
de boegspriet. Desondanks
van hun vloot op. Het aantal
de ‘Brederode’ zwaar gehaslaagde Tromp er in met de
schermutselingen nam toe
andere vlootvoogd Evertsen
vend. De slag eindigde met
met wisselend succes voor
de beide schepen te entebeide partijen. Tromp werd
een aftocht van de Nederland- ren en buit te maken. In de
verweten onvoldoende actie
nacht weken de Engelsen uit
se vloot. Als straf voor zijn
te hebben ondernomen en
naar een veilige ligplaats in
vervangen door Witte de
falen werd de With weer van
de monding van de Theems.
With. Deze voegde zich op 2
Ongehinderd kon de grote
zijn commando ontheven en
oktober bij de vloot van De
koopvaardijvloot passeren.
Ruyter, maar de bemanning
vervangen door Tromp.
Op 13 december ankerde
van de ‘Brederode’ weigerde
Tromp bij Boulogne om
hem aan boord te laten als bevelhebber wegens zijn
zijn zwaar beschadigde vlaggeschip zo goed moonaangename karakter. De With moest toegeven en
gelijk te repareren, wat tot 1 februari 1653 duurde.
nam genoegen met de veel kleiner ‘Prins Willem’.
Op 28 februari 1653, toen Tromp een vloot van 150
In een zeegevecht bij Calais op 8 oktober raakte de
koopvaarders op hun terugreis door het Kanaal be-
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Vice-admiraal Johan Evertsen (16001666), gravure gemaakt door Abraham
Booteling,

Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607
-1676) Olieverf op doek, 1667, Ferdinand
Bol, Scheepvaartmuseum, Greenwich,
Engeland.

geleidde, ontstond tussen Portland en Wight een
drie dagen durende vernietigende zeeslag, waarbij
75 Nederlandse en 70 Engelse oorlogsbodems waren
betrokken. Tromp moest tenslotte opgeven. De ‘Brederode’ had nog maar voor 30 minuten kruit en munitie over en sommige hulpschepen hadden helemaal
niets meer. Hij wist in de nacht ongehinderd met 66
schepen naar Holland te ontkomen, waar hij op 8
maart aankwam. Er waren 5500 doden, gewonden
en gevangenen tegen 1200 aan Engelse kant. Vrijwel
alle schepen hadden zware averij opgelopen. Bovendien waren 43 koopvaardijschepen verloren gegaan.
De Engelsen verloren slechts één oorlogsbodem. Het
admiraalsschip ‘Brederode’ werd in het voorjaar van
1653 in het Marsdiep bij Den Helder geheel vertimmerd en verbeterd.
Er werd een buik om het schip gelegd, waardoor de
nadelen van de al te grote rankheid werden opgeheven zonder dat aan de snelheid van het schip afbreuk
werd gedaan. Ook kon nu de onderste rij stukken
geschut bij slecht weer worden gebruikt. Het herstel
had bijna drie maanden in beslag genomen. Inmiddels zou bij Goeree een vloot van 98 schepen worden bijeengebracht. Door allerlei tegenslag was de
‘Brederode’ niet vóór juni beschikbaar. De Engelsen
begonnen zich nu ook steeds dichter bij de Hollandse
kusten te vertonen, zodat het veilig binnenloodsen
van de Hollandse koopvaardijvloot een zorgelijke
zaak werd. Men begon bovendien te vrezen voor een
Engelse inval op het vasteland.
Tromp spoorde de Staten-Generaal aan meer geld te
besteden aan de uitbreiding van de vloot. De Engelsen hadden meer dan 50 schepen, die groter en sterker waren dan zijn vlaggeschip ‘Brederode’.
Op 12 en 13 juni van dat jaar kwam het opnieuw tot
een treffen tussen de beide zeemogendheden. Maar
bij Nieuwpoort stuitte Tromp, die opdracht had de
Theems te blokkeren, op de Engelse vloot, die hem
was tegemoet gevaren.

Raadspensionaris Johan de Witt (16251672) geschilderd door Jan de Baen’,
1670, olieverf op doek. Haags Historisch
Museum, ’s-Gravenhage.

De ‘Brederode’ werd door de Engelsen geënterd. In
uiterste nood liet Tromp een aantal benedendeks opgeslagen vaten kruit springen, waardoor het bovendek met Engelsen en al in de lucht vloog.
Juist op tijd werd hij door de With en de Ruyter ontzet. De ‘Brederode’ was natuurlijk niet ongehavend
gebleven. Hoewel de lekken werden gedicht en er
voortdurend werd gepompt, bleef het water in de ruimen stijgen. Met veel moeite gelukte het de gehavende schepen in veiligheid te brengen. De balans was
duidelijk in het nadeel van de Nederlanders uitgevallen: 21 van de 98 schepen waren verloren gegaan, van
de Engelsen niet één.
Johan de Witt, die op 23 juli tot raadspensionaris
werd benoemd, achtte het ‘lieve vaderlandt in seer becommerlycke ende bynaer in desperate pointen, sijnde
gelijck als beseth ende belegert’.
Met het herstel van de ‘Brederode’ was men na twee
maanden zo ver, dat de oorlogsbodem weer als vlaggeschip van Tromp kon dienen in het volgende treffen met de Engelsen, dat plaats vond op 10 augustus
bij Ter Heide. Tromp’s vloot was te hulp geschoten
door een eskader onder de With, die zich vanuit het
Marsdiep bij hem had gevoegd. Doel van de operatie
was de Engelse blokkade van de Hollandse kust te
doorbreken. Opnieuw werd de ‘Brederode’ hevig belaagd door vijandelijke schepen en van verschillende
zijden onder vuur genomen. Eén van de Engelse kogels trof admiraal Tromp dodelijk. Volgens de overlevering waren zijn laatste woorden:’Ick heb gedaen,
houd goede moedt’. Ook de schepen van de Ruyter en
Evertsen werden zodanig beschadigd dat zij moesten
worden weggesleept. Desondanks werd de afloop als
een overwinning voor de Nederlandse vloot gezien.
De Engelsen hadden eveneens ernstige schade geleden en zagen zich gedwongen de blokkade van de
Nederlandse kust op te geven en terug te keren naar
hun thuishavens voor herstel van hun schepen.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl

37

De slag bij Ter Heide op
10 augustus 1653. In het
midden het gevecht tussen de
'Brederode' - met gebroken
mast - het vlaggenschip
van admiraal Maarten
Harpertszoon Tromp en
het Engelse vlaggenschip
'Resolution' onder bevel van
admiraal Monck, geschilderd
door Jan Abrahamsz.
Beerstraten. Olieverf op doek,
176 x 281,5 cm.
Rijksmuseum, Amsterdam.

Het conflict tussen beide zeemachten werd door deze
reeks van uitputtende zeegevechten niet beslist. Hoewel in beide landen de gemene landsmiddelen door
de oorlogsinspanningen zwaar werden belast, waren
de reserves voldoende om de vloot na een bloedige
slag weer snel op peil te brengen. De Nederlanders
hadden er alle belang bij de vrije scheepvaart (zoals
die internationaal rechtelijk was verwoord door Hugo de Groot) te verdedigen. Het uitvaren en de veilige terugkeer van de handelsvloten hingen te zeer
daar van af. De Engelsen wilden als opkomende zeemacht het Nederlandse imperium breken om de eigen handel tot ontwikkeling te brengen.
Daartoe werd het middel van de blokkade van de
Nederlandse kust toegepast. Niet alleen de handel
maar ook de visserij (o.a. de uiterst belangrijke haringvangst) werd daardoor bedreigd. Tijdens de staat
van oorlog was het grootste deel van de vissersvloot
gedoemd tot werkloosheid, waardoor grote delen van
de bevolking tot armoede dreigden te vervallen.
Een vrede tussen de beide protestantse naties (zo zag
Cromwell het) was gewenst. Terwijl de oorlogshandelingen in volle gang waren, werd al een gezantschap overzee gestuurd. Beide partijen bleken na verloop van tijd bereid tot concessies en op 15 april 1654
kwam men te Westminster tot
de ondertekening van het vredesverdrag. De Nederlandse
schepen zouden in Engelse
wateren de vlag strijken zonder nochtans daarmee de Engelse heerschappij ter zee te
erkennen. De schade zou wederzijds worden vastgesteld en
vergoed. Als bijzondere eis
Oliver Cromwell (1599-1658) geschilderd door Samuel Cooper,
1656, olieverf op doek, National Portait Gallery, Londen.
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van de Lord Protector Cromwell werden de Oranjes
uitgesloten van de ambten van stadhouder en kapitein- en admiraal-generaal (Akte van Seclusie).

De ondergang van de ‘Brederode’
De langzamerhand versleten ‘Brederode’ ging haar
laatste fase in. Door de vele schades was het schip
niet meer in optima forma en verkeerde het min of
meer in een permanente staat van herstel. Een nieuw
en groter admiraalsschip, de ‘Eendracht’, was in de
tussentijd gereedgekomen (150x38x15 voet). Na afloop van de Engelse oorlog restte de ‘Brederode’ nog
vier jaren actieve dienst. Toch werd het schip nog
geschikt genoeg geacht om te dienen als vlaggeschip
van vice-admiraal Witte de With,onder wiens bevel
het tot het einde heeft gevaren.
In de zomer van 1656 werd onder opperbevel van
Jacob van Wassenaar Obdam, die de gesneuvelde
Tromp was opgevolgd, een viertal eskaders uitgezonden naar de Oostzee om de vrije doorvaart door de
Sont te verzekeren. Deze was van levensbelang voor
de graan - en houthandel op Dantzig en werd bedreigd door Zweden, dat zich van die stad had meester gemaakt. Het eskader onder de With arriveerde te
laat, doordat het werd vertraagd door het herstel van
de ‘Brederode’. Bovendien ondervond men moeilijkheden met de werving van voldoende manschappen,
die onder de weinig populaire de With moesten dienen. Toen uiteindelijk op 8 juli kon worden uitgevaren, veroorzaakten windstilte en lekkages ten gevolge
van slecht uitgevoerde reparaties verdere vertraging.
Eindelijk, op 17 juli, met zes weken vertraging, sloot
de ‘Brederode’ zich aan bij de rest van de vloot. Slag
werd er niet geleverd, omdat het de uitdrukkelijke
bedoeling van Johan de Witt was niet om Dantzig te
veroveren, maar om de scheepvaart tussen die stad
en de Republiek veilig te stellen. Nadat Zweden aan

deze eis was tegemoetgekomen, keerde de vloot naar
het vaderland terug, waar zij op 6 november te Hellevoetsluis arriveerde.
In het volgende jaar patrouilleerde de With met een
kleine vloot op de Noordzee zonder dat daarbij strijd
geleverd werd. In de tweede week van september,
tijdens een zware storm, werd de ‘Brederode’ flink
toegetakeld, waarbij een aantal ra’s brak en de boegspriet met de fokkemast en enkele zeilen verloren
gingen.
Zo goed en zo kwaad als het ging voer men huiswaarts en op l8 september werd te Hellevoetsluis geankerd. De aandacht van de Republiek richtte zich in
deze jaren meer en meer op de Sont, waar koning
Karel X van Zweden een expansieve oorlogspolitiek
voerde tegen Denemarken en
Polen. Zoals reeds eerder is
aangegeven, hadden de Hollandse kooplieden en speciaal
die uit Amsterdam er alle
belang bij ongestoord de Sont
te kunnen passeren. De
Noordse vaart, die zich vooral bezig hield met de handel
in graan (dat werd doorgevoerd naar Frankrijk en Italië) en in hout (onmisbaar
voor de scheepsbouw), waKoning Karel X Gustaaf
ren te belangrijk om de
(1622-1660), geschilderd
Zweedse controle te dulden.
door S. Bourdon.
Toen de Zweden in het najaar van 1658 Kopenhagen
belegerden, werd door de Staten-Generaal een vloot
van 35 schepen onder Wassenaar Obdam uitgezonden, waaronder ook de ‘Brederode’. Ook nu kwam
deze met vertraging aan, maar nog op tijd om deel te
nemen aan de slag, die op 8 november ter hoogte van
het aan de kust gelegen kasteel Kronenburg werd geleverd tegen de uit 45 schepen bestaande Zweedse
oorlogsvloot onder bevel van admiraal Wrangel. Het
eerste schot van deze zeeslag werd overigens vanaf
land gelost en wel door de koning van Zweden zelf.
Al snel ontstond er grote verwarring, omdat de Sont
ter plaatse smal is en de schepen van de elkaar bevechtende vloten weinig manoeuvreerruimte hadden. Zij naderden elkaar tot zeer dichtbij en bestookten elkaar zonder slagorde. Spoedig liep het uit op
een geïsoleerd tweegevecht tussen het Zweedse admiraalsschip ‘Victoria’ met 74 stukken geschut en de
‘Brederode’ (59 stukken) onder bevel van de With en
de ‘Eendracht’ (72 stukken) onder bevel van Obdam.
Met hevig kanonvuur werd de ‘Victoria’ buiten gevecht gesteld. De ‘Brederode’ liep met twee andere
schepen uit om ook het schip ‘Braak’ (66 stukken)
aan te vallen. Beide schepen naderden elkaar zo dicht
dat de bemanningen over en weer aan boord sprongen om zo het schip van de ander te overmeesteren.
Door de snelle stroming ter plaatse dreven de twee
schepen af naar ondieper water en liepen na een
strijd van twee uren aan de grond.
Bovendien had de ‘Brederode’ hevige aanvallen te
verduren gekregen van een tweede oorlogsschip de
‘Wismar’, dat met twee andere schepen te hulp was

geschoten. Het gelukte de Zweden uiteindelijk om
aan boord van de ‘Brederode’ te komen.
Vice-admiraal de With, zwaar gewond door een
Zweedse kogel, werd door de Zweden overmeesterd
en naar de ‘Wismar’ overgebracht, waar hij kort daarop de laatste adem uitblies. De ‘Brederode’ ging
steeds meer overhellen en werd aan zijn lot overgelaten. De Zweden zagen nog kans de admiraalsvlag te
bemachtigen en enkele scheepspapieren van de With
van boord te halen. Toen de ‘Wismar’ zich van de
‘Brederode’ losmaakte en wegvoer verloor deze zijn
steun en kapseisde. Na slechts 12 dienstjaren ging het
fraaie schip verlaten en zonder iemand aan boord in
de golven ten onder. Na de slag schreef kapitein Aert
van Nes aan de Staten – Generaal: ‘Den vice-admiraal
de With is genomen, maar het Schip is om hals, en hij
is God betert dood’.
Witte de With kreeg een praalgraf in de Laurenskerk
te Rotterdam.
Ondanks het verlies van de ‘Brederode’ (naast nog
drie zogenaamde branders) betekende de slag in de
Sont een overwinning voor de Nederlandse vloot, die
dan ook dankzij het bekwame optreden van de raadpensionaris de Witt politiek werd vertaald in een
voor d e Republiek gunstige regeling met de twee
andere grote mogendheden, Engeland en Frankrijk.
De Sont bleef open voor de Hollandse handelsvloten
en aan het Zweedse overwicht in het noorden werd
een eind gemaakt.

Het wrak teruggevonden
Op 11 oktober 1954 werd bij Snekkersten, enkele kilometers ten zuiden van Elseneur aan de Deense
kust, het wrak van de ‘Brederode’ door de duiker Jan
Uhre gelokaliseerd. Het is vrijwel geheel in de zeebodem verzonken. In 1955 vond een tweede onderzoek
plaats met het oog op een eventuele berging. Tot nu
toe is daar echter niets van gekomen.
Overigens had men al in 1660, dus kort na de ondergang, kans gezien 26 stukken geschut uit het wrak te
lichten. In 1909 wist een Deense visser drie kanonnen uit het wrak op te halen.
Hiervan werd er één naar Nederland overgebracht.
Het drie meter lange kanon is thans opgesteld in het
raadhuis te Brielle, de geboorteplaats van Tromp. De
twee in Snekkersten exemplaren achtergebleven zijn
spoorloos verdwenen. In het Scheepvaartmuseum te
Amsterdam worden enkele kleinere opgehaalde objecten bewaard: twee pijpjes, twee stenen kruikjes,
twee hijsblokken en een kanonskogel.

Kanon van de Brederode in het stadhuis van Brielle.
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De landbouwtentoonstel

van de afdeling ‘Vianen en Omstreken’ der Hollandsche Maatschappij

D

e tentoonstellingscommissie van de landbouwtentoonstelling vroeg aan de notabelen van Ameide een prijs ter beschikking
te stellen. De ambachtsheer van Ameide,
Abraham van Stolk, gaf gehoor aan deze oproep en
schonk een grote gouden medaille ter waarde van
ƒ 50,00.
De burgemeester van Ameide, A.P.H.A. de Klein1
was de erevoorzitter.
Op het verzoekschrift staat vermeld dat de tentoonstelling wordt gehouden op vrijdag 7 september, terwijl volgens een artikel in het Nieuws van den dag
van 8 september 1894 de tentoonstelling plaats vond
op donderdag 6 september 1894.

Harddraverij te Ameide
Bij gelegenheid der Landbouwtentoonstelling te
Ameide, op 6 September, die door prachtig weder
begunstigd en zeer druk bezocht werd, is des namiddags aldaar eene harddraverij gehouden van
paarden, die nimmer een prijs gewonnen hebben,
waaraan door 10 paarden werd deelgenomen.
Overwinnaars waren: van den prijs ad ƒ 75,00 Victoria, eigenaar W. Verboom, te Haastrecht, berijder
A. Hoogendijk — 1ste premie ad ƒ25,00 Chanteuse,
eigenaar P. Erkelens Sr., berijder P. Erkelens Jr.,
beiden te Mijdrecht; — 2de premie ad ƒl0,00 Dina,
eigenaar H. Asberg, te ‘s-Gravenhage, berijder Nijman.
Nieuws van den dag 8 september 1894
1
De achternaam van de burgemeester is verkeerd geschreven, dit
moet zijn: de Kleyn.

Landbouwtentoonstelling
te Ameide
Van wege de afdeeling ‘Vianen en omstreken’ der
Hollandsche Maatschappij van Landbouw, is in de
vorige week te Ameide eene tentoonstelling gehouden. Daar het de eerste maal was dat de tentoonstelling door genoemde afdeeling in die gemeente
gehouden werd, was natuurlijk al het mogelijke tot
het welslagen daarvan aangewend, waartoe moeder natuur dien dag en ook het zeer geschikte terrein zeer medewerkten.
De catalogus bevatte ruim 200 inzendingen. Jammer dat tal van aangegeven runderen, waaronder
schoone exemplaren, door het in de omstreken
voorkomend mond- en klauwzeer, moesten terugblijven; het paardenras was flink vertegenwoordigd, van kaas en boter was weinig, maar wat
goeds ingezonden.
Landbouwwerktuigen, handgereedschappen voor
land- en tuinbouw, melkgereedschappen en zadelmakersvoorwerpen, zoomede hoefbeslag zag men
er, het een nog al meer uitmuntende dan het ander,
zoowel door praktische als fijne bewerking, fraai
pluimgedierte was in menigte aangebracht; vruchten, groenten en teenen van buitengewone grootte
en lengte bewezen wat ook in deze streek uit en
van de grond te verkrijgen is, terwijl eene rijke verzameling van schoone bloemen en planten eene
aangename afwisseling aanbracht.
Een flink orkest uit Utrecht, dat zich voortdurend,
op het terrein deed hooren, verhoogde zeer de
feestelijke stemming der overtalrijke bezoekers. Na
de namiddagharddraverij, waarvan de uitslag reeds
is medegedeeld, werd des avonds op den hoogen
Rivierdijk een schitterend vuurwerk afgestoken
vervaardigd door den Heer Gall, te Rotterdam.

Nieuws van de dag, 12 september 1894

Geheel links: de burgemeester van Ameide, A.P.H.A. de Kleyn.
Rechts: Abraham van Stolk Czn. geschilderd door zijn
kleindochter Sara van der Hoeven, ca. 1890.
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Een grafsteen
in de Sint Nicolaaskerk
te Tienhoven en een in de Grote of
Sint Laurenskerk te Alkmaar

M

idden september vorig jaar kreeg de redactie een E-mail van ons lid Pieter van
der Meij uit Julianadorp waarin hij ons
attendeerde op een beschrijving van een
grafzerk in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar
door Bloys en Belonje1. Deze beschrijving is als volgt:

Groote Kerk Alkmaar
Noorder Gang

Randschrift: Hier Leyt Begrav[en] Maerten Pietersz Vander Ameyde Sterf / De 9 Decemb.1600 /
Ian Maertz Van Ameyde Sterf De 23 April 1604./
Midden (in een cartouche.): Doctor Pieter / Van
Ameyde / Sterf Den 5 / Iunius 1607.
Lager: In een medaillon een wapen: een geschaakt
St.Andrieskruis, vergezeld in 1 en 4 van drie schelpen, 2 en 1 en in 2 en 3 van drie rozen (vijfbladen?), 2 en 1. Helm met wrong en dekkleeden.
Helmteken een roos (vijfblad?) tusschen een antieke vlucht.
Daaronder twee cartouches boven elkaar – (25).

Jammer genoeg is dat een groot deel van de zerk aan
het oog onttrokken omdat er een berghok op geplaatst is. Volgens Rietstap2 komen de volgende familiewapens in aanmerking:
1

P.C. Bloys van Treslong Prins, J.Belonje, Genealogische en

heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie
Noord-Holland beschreven, deel 1, Utrecht, 1928.
2
Johannes Baptista Rietstap (Rotterdam, 12 mei 1828
- Den Haag, 24 december 1891) was een Nederlands ambtenaar,
stenograaf, genealoog en heraldicus. Vooral door zijn monumentale werk op het gebied van heraldiek is hij bekend gebleven. Rietstaps Armorial Général met wapens van 130.000 families is het meest complete gedrukte overzicht van wapens.
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Ameyde (van der) D’azur, à la bande d’argent, ch. de
trois roses de gueules. Ameyde (van der) D’or, à trois
losanges pommetées de gueules. Ou: Écartelé: aux 1
et 4, d’or, à trois losanges pommetées de gueules;
aux 2 et 3, de gueules, à neuf losanges accolées et
aboutées d’or, 5 et 4.Ameyde (van) De sable, à deux
pals d’or.
De vertaling is als volgt:
Ameyde (van der). Van zwart beladen met een pal
en vergezeld van twee smallere, alles van goud.
Ameyde (van der). Van goud beladen met drie gepotdekselde ruitjes van keel (rood). Of, gevierendeeld
met in de kwartieren een en vier van goud beladen
met drie gepotdekselde ruitjes van rood; en in de
kwartieren twee en drie negen ruitjes aanstotend
alles van goud, vijf en vier.
Ameyde (van der). Van azuur (blauw) beladen met
in een zilveren band drie rozen in keel (rood).
Aan de hand van het laatste van de drie bovenstaande wapens dacht Pieter van der Meij dat er misschien
een link was naar het wapen op de grafzerk in de Sint
Nicolaaskerk in Tienhoven. En zo ging het onderzoek ineens een heel andere kant op! Op de grafzerk
in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar komen
wij terug zodra we nieuws hebben.

De redactie heeft toen de hulp ingeroepen van onze
paleograaf3 Teus Stahlie om te ontcijferen wat er boven het wapen staat. Het antwoord van Teus was:
‘Met dat stuk eraf van die steen is het natuurlijk lastig... maar er zou kunnen staan: Joh(annes)
Grauwer(t)?’
Met deze informatie lokaliseert Pieter van der Meij
op 6 oktober 2012 de volgende website: Home.hccnet.nl/s.krijger/reading/GrauwertsUtrecht.htm
Zijn eerste bevinding is: ‘Het wapen van Herman
Oude Ridder is als volgt: Doorsneden een vogeltje in
de rechter bovenhoek, 2, drie rozen geplaatst 2 en 1.
Herman Oude Ridder is een voorvader van de familie Grauwert. Het ziet er naar uit dat de drie rozen in
het wapen van de familie Grauwert blijven. Het is mij
nog niet duidelijk waarom er een zwart vlak staat
boven de drie rozen van Johan Grauwert. In de stamboom wordt Johan Grauwert wel genoemd, maar er
staat geen sterfdatum bij. De datum bij het wapen in
de St. Nicolaaskerk is goed mogelijk. Ik moet de
stamboom nog goed bestuderen. Ik vind het geweldig dat jullie de naam Johan Grauwert hebben gevonden.’

met de weduwe van Johan is getrouwd. De vader van
Johan heette ook Roelof. Hij heeft van Cornelis van
IJsselstein het huis Weerdesteyn gekocht. Zie http://
home.hccnet.nl/s.krijger/GrauwertsUtrecht.htm Hij
was getrouwd met Johanna Vredericsdochter van Voide.
Haar wapen was een groot uitgeschopt St. Andrieskruis4.
Ondertussen nam de redactie contact op met de vakgroep archeologie van de gemeente Alkmaar. Mevrouw Nancy de Jong-Lambregts van deze vakgroep
heeft de archieven doorgespit maar vond geen afbeelding van de grafzerk van de stadstimmerman Maerten Pietersz Vander Ameyde. Zij is toen naar de Grote
of Sint Laurenskerk gegaan om zelf de grafzerk te fotograferen.

In zijn volgende E-mail geeft hij de volgende
informatie:’De broer van Johan Grauwert heette Roelof Grauwert. Hij was drossaard van Ameide en gehuwd met de natuurlijke dochter van Reinoud III van
Brederode Margaretha van Brederode. Hij is gestorven op 07-07-1572. Ook schijnt er een relatie tussen
Grauwert en IJsselstein te zijn.. Ik zal dit verder onderzoeken.’
Ook nog op dezelfde dag meldt Bram Provoost dat
Roelof (Rodulf) Grauwert is getrouwd met Margaretha, natuurlijke dochter van Reinoud III van Brederode en Anna Simonsdochter.
Roelof Grauwert († Vianen 7 juli 1572) is heer van
Weerdesteyn in Langbroek, gemeente Wijk bij Duurstede en drost van Ameide. Op 20 mei 1574 sterft
Margaretha. Bram ontdekt ook het wapen van Roelof
Grauwert. En dat is juist het wapen wat op de linkerkant van de grafsteen staat!
En dag later
meldt Pieter
van der Meij
dat Roelof,
de drost van
Ameide, de
jongere
broer was
van Johan
Grauwert.
Johan was
gehuwd met
een natuurlijke dochter
van Brederode en
daarna jong gestorven. Het is mogelijk dat Roelof
3

Paleograaf is een kenner van de oude handschriften.

Het is jammer dat het zicht op de grafzerk van een
van Alkmaar’s beroemdste zonen5 gedeeltelijk ontnomen is omdat men er een berging over gebouwd
heeft. Volgens Pieter van der Meij staat het wapen
van Ameide in het tweede kwartier (links).

4
Andreaskruis. zelfst.naamw. [heraldiek] een kruis van twee even
lange, schuingeplaatste balken.
5
Zie het artikel In Alkmaar begon de victorie van Hans van den Heuvel in het Nieuwsblad van april 2008.
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Abraham van Stolk Cornsz.

H

edenmorgen1is de heer A. van Stolk in zijn
huis aan de Schiekade No. 27 overleden.
Niet meer dan vijf dagen is hij ziek geweest, zonder smart is hij na een nuttig,
werkzaam leven verscheiden. In hem verliest Rotterdam een van zijn patriciërs en een van zijn beste burgers, een man stoer en krachtig tot in hoogen ouderdom, wien vastheid in beginselen, diepe eerbied voor
wat hij groot en mooi vond, ijzeren wilskracht en
groote overtuiging, de eerste levenseischen waren en
wiens streven immer geweest is aan deze eischen te
beantwoorden. Van Stolk was een man van den ou-

1
Dit artikel verscheen in het Rotterdamsch Nieuwsblad van vrijdag 7
februari 1896
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den stempel, fier op het roemvol verleden van zijn
geboorteland, hechtend aan geschiedenis en traditiën.
Op de 24sten Januari 1814 werd Abraham van Stolk,
zoon van Cornelis van Stolk en Anna Joanna Havelaar, te Rotterdam geboren. Zijn geboorte gaf hem
recht op de titels Heer van Ameyde, Ovezande en ’s
Heerenhoek2.Ofschoon voor den koopmanstand bestemd en opgenomen in de firma van Stolk en Zoon,
houtkoopers, eerst als vennoot, later optredend als
2
Hier gaat de verslaggever in de fout! Abraham van Stolk kocht de
ambachtsheerlijkheid Ameide met hooi- en griendland voor  17.300,- in 1876.
Zie het artikel Abraham van Stolk Czn en het Koninklijk Huis van Hans van den
Heuvel in ons Nieuwsblad van september 2012.

hoofd, was de studie, vooral van de geschiedenis, zijn
lievelingsbezigheid.
Jaren geleden had hij reeds het plan tot den aanleg
van een collectie historie-spot-en zinneprenten, betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, en hij heeft
zijn plan weten te volvoeren, zóó, dat thans zijn collectie grooter is dan eenig andere in ons land en zelfs
meer exemplaren bevat , dan Muller in zijn bekende
catalogus aangeeft. De heer S. van Rijn, ambtenaar
aan het gemeentearchief, heeft het lijvige eerste deel
van de catalogus dier verzameling uitgegeven en nog
vijf deelen zullen , als de familie de uitgave wenscht
door te zetten, wat wel te hopen is hier verschijnen.
Andere verzamelingen die hij aanlegde, vooral ook
zijn bibliotheek getuigen voor de liefdevolle belangstelling die van Stolk voor wetenschap en kunst gevoelde.
Op den 18de April 1838 huwde hij met Sara van der
Hoop, die hem in den dood is voorgegaan na een
gelukkig huwelijk. Meer dan vijftig jaren mochten
deze beide eerbiedwaardigen menschen verbonden
blijven.
De heer van Stolk was eerst kapitein der dd. schutterij en trad in 1869 op als commandant van het toen
gevormde korps Weerbaarheid (Koninklijke Scherpschutters). In deze kwaliteit mocht hij tweemalen, op
den 10en September 1869 en op den 30sten Augustus
1871, wijlen Z.M. Koning Willem III bij zich te gast
zien en wijlen Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden als logeergast ontvangen. Het was nadien zijn
glorie dat deze beide loten uit het Oranjehuis, dat hij
adoreerde, onder zijn dak verbleven. De benoemingen tot officier in de orde van den eikenkroon en tot
ridder in de Koninklijke orde van Italië, waren verdiende bewijzen van waardering voor zijn beleidvol
optreden bij verschillende gelegenheden.
Wie van Stolk gekend heeft, moet steeds in hem
waardeeren, de gulle goedhartigheid en de vriendelijke welwillendheid in geheel zijn optreden. Veel
goeds heeft hij voor de armen dezer gemeente gedaan, vooral voor hen die in verborgen armoê leefden.
In zijn familieleden was hij het type van den echten
nobelen Hollander. Voor zijne familie schreef hij een
archief, betrekkelijk de familie van Stolk, die 60
groote portefeuilles vult. De heer J.H.W. Unger
maakt in zijn uitgewerkte genealogie van het geslacht
van Stolk melding van het bestaan van dit archief.
Twee bundels gedichten zijn van den hand des heeren van Stolk verschenen in 1884 en in 1886. Teekenend voor den man is het voorwoord voor den laatsten bundel: - Vanaf mijn vroegste jeugd had ik behoefte aan – en lust en gevoel voor poëzie; ik maakte
als het pas gaf verzen bij feestelijke of ernstige gelegenheden of wel tengevolge van indrukken of toevallige omstandigheden. Door mijne vrouw aangezocht,
om die verschillende verzen te rangschikken, daarvan een bundel te vormen en te laten drukken, - uit
vrees dat die anders in het ongereede geraken en verloren zouden gaan – besloot ik aan haar verlangen te
voldoen en deze gedichten op te dragen aan onze
kinderen.
Zij zullen in deze dichtproeven bij opvolging zeer

uiteenloopende gedachten en overtuigingen opmerken; maar wie denkt als jongeling even als de man op
rijperen leeftijd? - Tot zoover de voorrede. Van Stolk
moge dan als jongeling andere overtuigingen gehad
hebben dan op rijperen leeftijd, één overtuiging is hij
trouw gebleven:’dat niets in een menschenleven mag
ontsieren dat een mensch eerlijk in denken en goed
in handelen wezen moet’. Naar die overtuiging heeft
hij geleefd. Hij ruste in vrede.

Begrafenis majoor van Stolk3
Ter algemene begraafplaats te Crooswijk werd hedennamiddag te een uur ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den oud-commandant van het
korps Koninklijke Scherpschutters, majoor A. van
Stolk Czn. Een enorme schare vrienden en belangstellenden was op den doodenakker aanwezig. Onder
hen in de eerste plaats de kapitein-commandant van
het korps Koninklijke Scherpschutters, H.J.J. Bos,
kapitein G. Lamers, officieren, onderofficieren en
manschappen van het korps, allen ongewapend en
gekleed in groot tenue.
Verder het muziekkorps, zonder de muziekinstrumenten, een en ander overeenkomstig het verlangen
der familie van den overledene, die beleefd voor elk
eerbewijs bedankt had. Voorts werden opgemerkt
enkele gemeenteraadsleden, officieren van de schutterij, oud-officieren, gepensioneerde militairen, het
eeremetaal op de borst, de Koninklijke Vereeniging
van Nederlandsche-Indische oud-strijders ‘Je Maintiendrai’, president de heer H.M. Schoonenbeek, de
werklieden der firma A. van Stolk en Zonen, houtkopers, en vele anderen die tot den ontslapene in betrekking stonden.
Onder een schat van bloemen en kransen bedolven,
werd de kist met het stoffelijk overschot van majoor
van Stolk door de meesterknechts van de firma grafwaarts gedragen.
Het commando ‘geef acht’ tot het aan het graf opgestelde manschappen korps scherpschutters weerklonk en het stoffelijk overschot van majoor van
Stolk werd aan den schoot der aarde toevertrouwd.
Geheel overeenkomstig den wensch van den doode
werd aan het graf niet gesproken.
De heer J. van Stolk Az. sprak namens de geheele
familie een woord van dank voor de blijken van belangstelling, die zijn ontslapen vader zijn leven lang
had mogen ondervinden., en de laatste eer hem heden bewezen.
Dan werd een laatste blik op de kist geworpen, als
een afscheid aan het stoffelijk omhulsel, officieren
en manschappen van het korps Koninklijke Scherpschutters maakten het militair saluut, defileerend
langs het graf, en de indrukwekkende plechtigheid
was ten einde.
Behalve aan het gebouw ‘Pro Patria’ en op de Schietbaan, waren ook op de houtzaagmolen der firma van
Stolk & Zonen de vlagen halfstok geheschen.
3
Dit artikel verscheen in het Rotterdamsch Nieuwsblad van dinsdag
11 februari 1896.
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Bakkers op de Dam in Ameide
Toon Langerak en Dirk van der Zijden
28 februari 1915: notaris P. Sichterman uit Meerkerk gaat in
opdracht van mevrouw de weduwe J. de Jong uit Ameide
over tot de publieke verkoop van een woon- en winkelhuis,
waarin een goed beklante brood-, beschuit- en banketbakkerij en kruidenierswinkel met schuur, aan de Dam nr.
A317 te Ameide in twee percelen of gecombineerd. Aanvaarding bij betaling op 30 april 1915; lasten voor de koper
vanaf 1 mei 1915.
7 maart 1915: in het koffiehuis van de heer J.G. Diepenhorst
te Ameide zijn onder toezicht van notaris P. Sichterman het
woon- en winkelhuis in bod genomen voor fl. 3.300,- en de
schuur voor fl. 650,-.
Donderdag 11 maart 1915: perceel 1 is door de heer A. van
Staveren ingezet voor fl. 3.250,= en perceel 2, de schuur
diendende voor de opslag van brandstoffen, door de heer
F. Woudenberg voor de som van fl. 550,=.
30 april 1915: Antonie Langerak uit Ameide brengt het
hoogste bod uit en koopt het woon- en winkelhuis, waarin
een broodbakkerij is gevestigd, met daaraan perceel 2, een
schuur waarin brandstoffen zijn opgeslagen, tezamen voor
de som van fl. 4.000,= . De lasten gaan in op 1 mei 1915, een
gedeelte van de kooppeningen kan als eerste hypotheek op
het verkochte gevestigd blijven.

E

erst een uitleg: wie is Antonie Langerak? In
Ameide noemde men hem Toon Langerak,
aldaar geboren op 18 maart 1880, dus 35 jaar
oud toen hij de bakkerij kocht. Toon was het
vijfde kind uit een gezin van zeven kinderen, vader:
Aart Langerak, moeder: Maria van der Ham, die samen vanaf 1 mei 1869 een koffiehuis bezaten in de
Broeksteeg, later de locatie van fruit- en eierenhandel
G.C. Terlouw en Zonen. Het koffiehuis, wat we nu
een café noemen, wordt in oktober 1904 verkocht
aan de heer G.C. Terlouw.
Marie van der Ham overlijdt in mei 1904, Aart Langerak overlijdt in maart 1906. We mogen aannemen
dat de zeven kinderen van Aart en Maria een basis
hebben geërfd voor hun verdere leven. Een broer van
Antonie Langerak koopt een statig pand in de Fransestraat. Hij was koetsier van beroep en de persoonlijke koetsier van de burgemeester Van Eeten. In dit
pand hadden Koos Langerak en zijn vrouw later een
fietsen- en bloemenzaak.
Aart Langerak begon een schildersbedrijf, dat werd
voortgezet door zijn zonen Marinus en Gerrit. Thans
is dit het schildersbedrijf van Erkelens aan de
Broekseweg.
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Toon Langerak krijgt verkering met Antoinetta Klazina Johanna Mulder. Geen Ameidese naam, dat
klopt. Antoinetta Mulder is geboren op 20 september
1881 te Velsen als dochter van Johannes Jacob Mulder en Johanna Maria Martijn. Haar vader wordt op
27 september 1883 tot dijkmeester benoemd van het
Hoogheemraadschap Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. De familie gaat wonen aan de
Voorstraat, de voornaamste straat van Ameide, in de
dijkmeesterswoning van het Hoogheemraadschap.
Mulder zette zich ook in voor Ameide en werd in
1889 met 22 stemmen gekozen in de gemeenteraad.
Helaas werd hij maar 47 jaar oud. Op 6 juli 1899 is
hij overleden.
Moeder Mulder verhuisde na een half jaar noodgedwongen met haar enige dochter Antoinette naar de
Pompstraat. Toon Langerak trouwt met Antoinette
Mulder op 29 januari 1904. Zij gaan samen inwonen
bij haar moeder, die op 55-jarige leeftijd op 7 maart
1907 komt te overlijden.
Bij Antonie en Antoinette Langerak wordt in 1904
Maria Johanna geboren, vernoemd naar de moeder
van Toon Langerak. Zij trouwde later met Cees Terlouw en werd tante Mies genoemd. In 1906 wordt
Johanna Jacoba geboren, vernoemd naar opa Mulder.
Zij trouwde later met Freek van den Heuvel en werd
tante Jo genoemd. In 1907 wordt er een zoon geboren, Johannes Jacobus, ook vernoemd naar opa Mulder, later oom Johan. In 1912 wordt Antoinetta Klazina Johanna geboren, de naam van haar moeder. Zij
trouwde met Niek Terlouw en werd tante Anna genoemd. In 1914 wordt dochter Pleuntje Antonia geboren, vernoemd naar een zus van haar vader. Zij
trouwde met Daan Viergever en heette later tante
Teun.
Het beroep van Antonie Langerak was bakker. Hij
werkte bij bakker Vlot in Streefkerk, waar hij zondags
in de vroege avond lopend naar toe ging. Op zaterdagmiddag/avond keerde hij lopend huiswaarts. Met
inmiddels vier dochters en een zoon geen ideale gezinssituatie.
Waarschijnlijk was het in Ameide al bekend dat de
bakkerij van weduwe De Jong te koop kwam. Antonie onderneemt verschillende pogingen bij particulieren in Ameide om geld te lenen (de Rabobank was
er nog niet). Door de liberaal-vrijzinnige inslag van
Toon en Antoinette Langerak is het niet gelukt geld
te lenen in Ameide. Toon Langerak moest uitwijken
naar de grote stad, en wel naar Gorkum. Hij was daar

Een kiekje gemaakt op de Dam, in het begin van de vorige eeuw.

in februari 1915 al mee bezig, zo blijkt uit een onbestelde brief die in de derde week van februari 1915
achterbleef op het postkantoor van Gorkum met als
afzender Antonie Langerak Ameide. De inhoud van
de brief is mij niet bekend.
Mogelijk met een kleine erfenis van zijn ouders en
eventueel van zijn vrouwskant, zij was immers de
enige dochter van dijkmeester Mulder, en de lening
uit Gorkum lukte het Antonie Langerak de bakkerij
op de hoek van de Dam op 11 maart 1915 te kopen
en vanaf 1 mei eigenaar te zijn.
Het was geen gemakkelijke tijd. We zaten in de Eerste
Wereldoorlog, al ging die goeddeels aan Nederland
voorbij, en er was een lichte crisis. In de mandenmakerij ging de stuksprijs van de manden daardoor naar
beneden (zeventig procent van de beroepsbevolking
was werkzaam in deze tak van nijverheid). Ameide
had in die tijd 1789 inwoners; in Tienhoven woonden 402 mensen en er waren zes bakkers. Het was
dus geen gemakkelijke beslissing om een bakkerij te
kopen en voor zichzelf te beginnen.
Met de positieve inslag van Antoinette Langerak, die
de klanten in de winkel ging helpen, en met Toon in
de bakkerij en in de middag met de hondenkar
Ameide en Tienhoven rond om de klanten van brood
te voorzien, was de gezinssituatie een stuk verbeterd.
In 1916 gingen gelukkig de stuksprijzen van de manden weer met 1 cent omhoog.

In 1916 kwam er weer een dochter bij, die Antonia
werd genoemd, later tante To. De eerder geboren
dochters, inmiddels tien en twaalf jaar, hielpen al
mee in het huishouden en in de bakkerij. Er werd
hard gewerkt om de hypotheek en de hoge rente van
het geleende kapitaal te kunnen betalen.
Op dinsdag 10 januari 1922 was het voor de inwoners van Ameide een zeer gewichtige dag door het in
gebruik nemen van elektrische verlichting. Tegen vier
uur in de namiddag verzamelden zich veel belangstellenden op de Dam en genodigden in de raadzaal.
De raadzaal en het stadhuis waren voor deze gelegenheid eenvoudig, maar smaakvol versierd. Met een
hartelijke begroeting en een toepasselijke rede door
burgemeester Van Eeten werd er teruggeblikt op de
afgelopen zes jaar, die nodig waren om alhier elektrische verlichting te krijgen. Aan het einde van de toe-

ǰǰ Op dinsdag 10 januari 1922
was het voor de inwoners van
Ameide een zeer gewichtige dag
door het in gebruik nemen van
elektrische verlichting. Tegen vier
uur in de namiddag verzamelden
zich veel belangstellenden op de
Dam en genodigden in de raadzaal.
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Het grote langwerpige reclamebord boven de winkelramen, waar
op te lezen was dat het een Brood- en Beschuitbakkerij was,
werd vervangen door elektrische Brood- en Beschuitbakkerij.
Hiermee werd niet bedoeld dat er direct elektrische machines
of broodovens kwamen, maar dat de winkel was voorzien van
elektrische verlichting

Verscheidene winkels maakten gebruik van elektriciteit, opvallend en met zorg werden de etalages ingericht en verlicht. Ook Toon Langerak ging met zijn
tijd mee en verlichtte zijn winkel. Het grote langwerpige reclamebord boven de winkelramen, waar op te
lezen was dat het een Brood- en Beschuitbakkerij
was, werd vervangen door elektrische Brood- en Beschuitbakkerij. Hiermee werd niet bedoeld dat er direct elektrische machines of broodovens kwamen,
maar dat de winkel was voorzien van elektrische verlichting. Dit gaf een bepaalde status, je telde mee in
de vooruitgang van Ameide. Met hard werken en
vriendelijk zijn tegen de klanten gingen de jaren redelijk voorspoedig voorbij.
In 1924 werd Arina Jannie Hendrika geboren, weer
een dochter, later tante Rina genoemd. Met zes dochters en een zoon was het gezellig druk in huize Langerak. De oudste dochters kregen al verkering en
hielpen uiteraard mee in de bakkerij, de winkel of in
het huishouden. Ook zoon Johan hielp mee in de
bakkerij en ging met de hondenkar, gevuld met
brood, beschuit en heerlijke koekjes, de klanten in
Ameide en de buitengebieden langs.

spraak werd op humoristische wijze afscheid genomen van de petroleumlamp. Door een teken van de
burgemeester werden de elektrische lampen ontstoken, waardoor de raadzaal op overweldigende wijze
werd verlicht. Tegelijkertijd werd de gehele gemeente
verlicht, de olielamp in de raadzaal keek om zich
heen: tegen zoveel licht kon hij niet op, verslagen
hing hij aan het plafond, het was met hem gedaan.
De eerste straatverlichting in het hart van Ameide,
die al was aangebracht, bracht een feestelijke sfeer.
Een lichtbron van duizend watt, gericht op het stadhuis, gaf een overweldigend gezicht, het was 10 januari en dus al vroeg donker. Ook de kerktoren was
zodanig verlicht dat de wijzerplaten in de avonduren
te lezen waren. Beide fanfarekorpsen hadden zich
opgesteld en brachten beurtelings verschillende muzieknummers ten gehore (wat een harmonie). In het
raadhuis werd iedereen bedankt, met name de heer
Bijlsma die veel had gearbeid om de elektriciteit in
onze gemeente te brengen. De muziekvereniging
Unie maakte met vrolijke muziek en fakkels een
rondgang door de gemeente. Na een laatste serenade
op de Dam aan de burgemeester ging een ieder
vreugdevol huiswaarts. Dit nieuwe tijdperk van licht
en kracht in bedrijven zal de welvaart van Ameide en
haar ingezetenen zeker bevorderd hebben.
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Helaas komt er een droevige gebeurtenis in de familie Langerak, de enige zoon Johan wordt ziek en
overlijdt op 17 september 1930 op 23-jarige leeftijd
in een ziekenhuis te Utrecht. Een groot verdriet moet
er verwerkt worden: de enige zoon, voorbestemd om
de bakkerij later over te nemen, hoe nu verder? Er
werd een bakkersknecht gezocht, zo kwam Dirk van
der Zijden op veertienjarige leeftijd bij het gezin Langerak in dienst. Hij was trouw in zijn taak en ging als
veertienjarige met de hondenkar het brood bezorgen
bij de klanten. Door zijn sympathie gewon hij de genegenheid van de familie Langerak en in Ameide. Op
de achterkant van een foto staat heel aandoenlijk “ons
knechtje Dirk van der Zijden”.
De instroom van schoonzonen
en familie daarvan zorgde ervoor dat het een goed beklante
bakkerij was. Blijkbaar ziet
Toon Langerak het ook positief,
want op vrijdag 4 en zaterdag 5
september 1931 neemt hij deel
aan een bakkersvakwedstrijd in
De Doelen in Gorkum. Er waren 110 deelnemers met 370
De enige zoon van Antonie, Johan,
wordt ziek en overlijdt op 17 september 1930 op 23-jarige leeftijd.

“ons knechtje Dirk van der Zijden”.

Bezorgt, als 14-jarige, brood met de hondekar.

inzendingen, verdeeld in zeven klassen. In klasse 5,
waar het tarwebrood onder viel, kreeg Toon Langerak op vrijdag een eervolle vermelding. Op de prachtige tentoonstelling, waar de broodjes op lange wit
beklede tafels lagen, was er grote bedrijvigheid en
veel belangstelling. Op zaterdag kreeg Toon Langerak
een diploma uitgereikt met een 5e prijs voor zijn tarwebrood. De bakkerszaak liep goed, de bonbons en
de snoepjes werden door de bekende Jamin-fabrieken geleverd, waarvoor in de jaren dertig werd geadverteerd, DEPOT C JAMIN TE BEKOMEN BIJ ANT.
LANGERAK. Maar geestelijk had Toon het niet
makkelijk, met zijn hoofd in zijn handen kon hij voor
zich uit staren naar het niets. Hij sprak er niet over, je
enige zoon verliezen is niet eenvoudig te verwerken.
Door ziekte is op 9 augustus 1940 Antonie Langerak
op zestigjarige leeftijd overleden, een groot verlies in
de familie.
Hoe nu verder: enkele dochters waren inmiddels getrouwd, maar er moest wel brood op de plank komen. Dirk van der Zijden, inmiddels 24 jaar oud, had
al die jaren trouw als bakkersknecht zijn werk gedaan
en veel geleerd van Toon Langerak. Waarschijnlijk
was Antoinetta Langerak, de weduwe van Toon, een
vooruitstrevende vrouw met snelle beslissingen. 11
september 1940 staat er een bericht in de krant:
“Wijziging in zaken. A. Langerak broodbakkerij Dam
A 317 Ameide, zaak wordt voortgezet door de Wed.
A. Langerak onder de naam Wed. A. Langerak”. Beslissing en bericht waren bedoeld voor de klantenbinding. Op 13 september 1940 staat deze aankondi-

Ook dochter Teun Langerak helpt mee.

ging nogmaals in de krant. De moeilijke oorlogsjaren
zijn er: het brood op de bon, Dirk van der Zijden
bakte het brood en de koekjes met hulp van dochter
To, weduwe Antoinetta Langerak in de winkel en
dochter Teun ging met de hondenkar of op de fiets,
voorop de bakkersmand van waaruit het brood en de
koekjes werden verkocht. Al op jonge leeftijd ging
dochter Teun in het speelkwartier op de Dam het
brood bezorgen bij de klanten.
Hoe het precies is gelopen blijft onbekend, waarschijnlijk bij het kneden van het deeg is de romance
tussen Dirk en To ontstaan, na zeveneneenhalf jaar
verkering trouwen Dirk van der Zijden en Antonia
Langerak in 1948. Samen nemen ze de bakkerij over
van de familie Langerak. Opoe Langerak, zo mogen
we haar nu wel noemen, koopt het huisje achter de
oude Gereformeerde kerk aan de Prinsengracht (op
“Het Eind”) en gaat daar wonen met haar jongste
dochter Arina, die in 1950 trouwt met Bas Verheij.
Ze gaan bij opoe inwonen. Twee zusters waren met

Opoe Langerak koopt het huisje achter de oude Gereformeerde
kerk aan de Prinsengracht (op “Het Eind”) en gaat daar wonen
met haar jongste dochter Arina, die in 1950 trouwt met Bas
Verheij. Foto gemaakt door Nico Jesse.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl

49

waard gebleven.
Mogelijk weten sommigen het nog: eind jaren vijftig
werd de bakkerij het verkooppunt van ijsjes, ook bij
Jamin vandaan. Van die heerlijke geel-romige ijsjes,
het leken wel kleine pakjes boter. Je kreeg er twee
losse wafeltjes bij om na het uitpakken het ijsje tussen te leggen. Je moest er met dit gedoe voor oppassen dat het niet op de grond terechtkwam. Helemaal
nieuw waren ook de fel rode en oranje waterijsjes, die
uit de vrieskist getoverd konden worden en met een
mooie zaterdagavond werd de vrieskist zelfs op de
stoep voor de winkel gereden.

1964: bakkerij Dirk van der Zijden.

de broers Cees en Niek Terlouw getrouwd, die in de
eerste twee huizen voorbij de Gereformeerde kerk
woonden. Drie zusters woonden nu dus naast elkaar.
Voor opoe Langerak, met om haar heen de kleinkinderen, moeten dit prettige jaren zijn geweest. Op 81
jarige leeftijd, 21 april 1962, is Antoinetta Langerak
overleden.
Dirk en To van der Zijden krijgen in 1949 een zoon,
Leo, en in 1953 wordt dochter Anna geboren. Met de
slogan “de bakker op de hoek” wist Dirk zich tussen
de zes bakkers in Ameide goed staande te houden.
We zitten dan in de tijd dat je voor 1 cent twee toffees
kreeg uit de glazen potten achter de de toonbank.
Het snoepgoed en de bonbons worden nog steeds
betrokken van Jamin.
Op 25 februari 1955 staat het saneringsplan van
Ameide weer op de agenda van de gemeenteraad. De
bedoeling was alle oude huisjes onbewoonbaar te
verklaren. Ook de twee huisjes van de families Van
Oort en De Hoog aan de Benedendam schuin achter
de bakkerij moesten worden gesloopt. Het plan was
dat Dirk van der Zijden op die plaats een nieuwe woning met bakkerij kon bouwen, bedoeld om de oude
bakkerij met woonhuis op de hoek te slopen, dat was
een sta- in-de- weg voor het steeds meer toenemende
verkeer. Deze sanering zou fl. 4.250,= voor de twee
huisjes gaan kosten en fl. 33.500,= voor de bakkerij.
De raad ging akkoord met dit voorstel. Niet bekend
is waarom het niet is doorgegaan. Waarschijnlijk omdat het Rijk en de provincie hier geen subsidie voor
verleenden. Het mooie pand op de hoek is zo be-
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Ameide was in die tijd wel de uitgaansplaats op zaterdagavond voor de omliggende dorpen. Patat bij bakker Van Gelderen, kroketten bij bakker Van Delsen,
vis en patat bij Teunis de Lange. Het kon dan gezellig
druk zijn in Ameide, met veel jongelui uit de omliggende dorpen. Tijdens de Sinterklaastijd stonden we
met onze neus platgedrukt tegen de ruit van het kamerraam, daar was dan een kleine etalage gemaakt
met de keukentafel tegen de vensterbank, met daarop
de groene kikker met fondant gevuld, de kleine bruine snoepsigaartjes met het rode puntje en de verschillende suikergoed figuren van groot tot klein, de
chocolade sigaretten, munten en chocolade pispotjes
met een schuimpje erin, wat een nostalgie.
Per dag moest er vele uren gewerkt worden. ’s
Avonds aan de keukentafel werd het deeg voor de
bolussen en de koekjes voorbereid en in de herfst
konden de geschilde appeltjes worden gebracht om te
laten drogen bij de oven in de bakkerij. Om al het
werk te verlichten werd er om huishoudelijk hulp
gevraagd. Toos Rietveld uit de Liessteeg komt bij de
familie Van der Zijden werken, eerst in de huishouding en schoonhouden van de bakkerij, later gaat zij
dagelijks langs de deur met brood en andere waren.
Zij is jarenlang een sterke kracht geweest voor de familie in drukke periodes, zoals Pasen, Sinterklaas en
Kerst. Ook Hen Mesker heeft Dirk van der Zijden
geholpen. Hij was als bakkersknecht begonnen bij
bakker Grootendorst in de Molenstraat en had dus
ervaring in het bakkersvak. Zoon Leo van der Zijden
hielp al op jonge leeftijd mee met het rondbrengen
van het brood en gaat naar de bakkersschool in Gorinchem. Aldaar behaalt hij in 1965 het diploma
brood- en banketbakker. Leo komt uiteraard thuis in
de bakkerij werken. In de jaren zeventig wordt het
moeilijker om als kleine zelfstandige je brood te verdienen. Enkele bakkerijen waren al opgehouden te
bestaan.
Grotere fabrieksbakkerijen ontstonden en de concurrentie werd groot. Mede in verband met de vele uren
die gemaakt moesten worden, besloot zoon Leo een
andere baan te zoeken. Dirk van der Zijden gaat nog
een kleine periode door, maar stopt in 1978 en verhuurt de bakkerij op de hoek aan bakkerij Alting uit
Meerkerk. Uiteindelijk wordt het pand in 1985 verkocht en is de geschiedenis van de bakkerij in dit
pand voorbij.
Tot schrijfs,
Krijn van der Ham
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Onbekende aquarel van Herlaar en Tienhoven

LEDENADMINISTRATIE
J. Stasse		

CONTRIBUTIE

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

Herlaar en Tienhoven

3

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

ERELEDEN

Onbekende aquarel van

n de collectie van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam is een aquarel van Jan de Beijer (1703-1785) aanwezig met het gezicht op Tienhoven en het huis Herlaar. De aquarel is 8,1 cm hoog en 20,5 cm breed en
gedateerd op 21 augustus 1750.

Alhoewel deze aquarel in 1894 is aangekocht, was hij goed ‘verborgen’ in de collectie tot dat men de verzameling recentelijk is gaan digitaliseren en op de website van het Rijksmuseum heeft gezet. Rechts ziet men de
Sint Nicolaaskerk en het veerhuis en links Herlaar. De molen zal zeker aan de overkant van de Lek hebben
gestaan. In dit verband is het goed P.T.A. Swillens1 te citeren die over Jan de Beijer het volgende schreef: ‘Zijn
werken munten uit door getrouwheid aan het gegeven en bijzondere uitvoerigheid.’
Ook in 1750 maakte hij de onderstaande tekening van uit een iets ander standpunt. De tekening is 7,3 cm
hoog en 19,9 cm breed en is in 1888 verworven door het Rijksmuseum.

ningnummer 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.

2
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De acht pagina’s tellende Stadswandeling
is voor een bedrag van € 0,50 te
verkrijgen in “’t Wapen van Ameide” en
bij “Het Pontje” en met name bedoeld
voor de bevordering van het toerisme in
de regio.

Van de bovenstaande tekening is een gravure bekend, gemaakt door Hendrik Spilman (1721-1784). Als zijn
belangrijkste werk worden zijn schetsen in het topografische werk: Het Verheerlijkt Nederland beschouwd.
Dit bij Isaac Tirion uitgegeven werk besloeg negen delen. Voor acht daarvan maakte hij in totaal ongeveer
800 gravures. Hiervoor gebruikte hij eigen werk, maar ook maakte hij gravures naar werk van Jan de Beijer,
Cornelis Pronk, en Abraham de Haen. Ook het werk van Cornelis Ploos van Amstel diende hem tot inspiratiebron.
1

P.T.A. Swillens, Prisma-schilderslexicon, Utrecht, 1965.
juni 2013 | www.ameide-tienhoven.nl
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Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, april 2013.

Een warme bakker
in Ameide...

