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De korenmolen 
   van Ameide

Winter 1954
Velen zullen zich de koude winter van 1954 nog herinneren.  
In Tienhoven reden auto’s vanaf de veerstoep over de bevroren rivier. 
Op de foto zien we hoe veerman Janus van den Berg twee dames 
(links Wijna van den Berg, midden ? ) veilig naar de overkant brengt. 
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Afbeelding op de voorpagina
De op de voorpagina afgebeelde korenmolen komt voor 
op een schilderij van de in 1896 in Ameide geboren en in 
1980 in Gorinchem overleden Petrus Antonius de Hoon. 
De kunstschilder wordt door oudere inwoners van Amei-
de en Tienhoven nog altijd “meester De Hoon” genoemd, 
omdat hij in het eerste kwart van de vorige eeuw als leer-
kracht verbonden was aan de School met den Bijbel te 
Ameide. De Historische Vereniging organiseerde in de 
periode eind april-begin mei 2005 in Ameide (het oude 
stadhuis op de Dam) en Tienhoven (Slot “Herlaer”) een 
overzichtstentoonstelling van zijn  werk. 
Het schilderij is naar alle waarschijnlijkheid zo’n zestig 
jaar oud. 

maar het is vandaag nog al niet koud En Sientje1 van 
Oome Pleun is ook overleden aan de diferitus dat weet 
je zeker wel van die briefkaart Jan heb je de briefkaart 
al ontvangen van 31 October die heb ik hem verzon-
den ik hoop van Ja hoor Jan Nu de brief raakt vol Jan 
En de Groete van Kees Drie2 en van Evert ook de groe-
te Nu de groete van Maartje die heeft ook geen school 
de openbare school ook niet Die zit vol met Duitschers 
en overal zit het vol in broek ook en Noorloos en Meer-
kerk overal heen Nu van allen de hartelijke groete van 
ons allen van u liefh moeder en Vader en Sientje en 
Jannigje en Maartje en ons lief klein broertje”.

Op het eerste blad (afb. linksboven) staat in de kant-
lijn links: “En Sammie die gaat Zondagschool Nu dag 
Jan het beste van mij van u liefh moeder Wel uit het 
oog, maar niet uit het hart” (daar zijn 3 hartjes bij 
getekend). Kantlijn rechts: ”Nu Jan het beste hoor van 
ganser harte zij ons allen u toe gewenst”.

Hoe ging het verder met Jan en Maaike  
en Hannes?

Jan komt na de bevrijding in 
1945 terug naar Ameide en  
trouwt in 195? met A. Bakker. Zij 
vestigen zich in Schoonhoven en 
krijgen vier kinderen. 

Jan overlijdt op 1 juli 1978 te 
Schoonhoven, slechts 55 jaar 
oud. Hij wordt in Schoonhoven 
begraven.

Vader Hannes van der Ham is op 
15 mei 1951 te Rotterdam over-
leden. Moeder Maaike van der 
Ham – Verheij is dan weduwe 
en blijft nog tot 1954 op de Lek-
dijk wonen. Zij trouwt voor de 
tweede maal met de in Sliedrecht 
wonende heer G.W. Zanen. Na 
diens overlijden trouwt zij voor 

1 Klazina van der Ham is op 26 oktober te Meerkerk overleden. Zij was toen 
16 jaar oud.

2 Volgens Sam van der Ham gaat het hier om Kees de Rie. Mij (B.Pr) is niet 
duidelijk om wie het gaat en wat zijn relatie met de familie van Jan van der 
Ham is. Hij komt in meerdere brieven voor.

de derde maal met de heer J. Bakker. Maaike Verheij 
is overlijden te Sliedrecht op 11 september 1975, 77 
jaar oud.

Als Jan van der Ham na de bevrijding terugkomt in 
Ameide, toont hij na zijn thuiskomst zijn grote waar-
dering voor moeder. Volgens zijn broer Sam zong hij 
dan vaak het volgende liedje:

“Lieve moeder als ik  
eenmaal weer aan tafel zit.

Weet voor zeker dat ik nooit meer  
op uw doen en laten vit.

Want ik heb hier in den vreemde,
Door ervaring steeds geleerd,

Dat ik al uw goede zorgen,
Nooit genoeg heb gewaardeerd.”

Het gezin Van der Ham – Bakker omstreeks 1960.

Links: Eerste blad 
van de brief.

Reschts: Maaike 
Verheij, weduwe 
van Hannes van der 
Ham, echtgenote 
van G.W. Zanen, 
omstreeks 1955-
1960?
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In memoriam:  
Jan Willem Peterse (1928-2014) 

In het woon- en zorgcen-
trum “Open Vensters” aan 
de Prinses Marijkeweg in 
Ameide – vrijwel op de 
plaats, waar hij op 18 okto-
ber 1928 in een niet meer 
bestaande behuizing werd 
geboren – overleed op 27 
augustus van dit jaar ons lid 
Jan Willem Peterse.
Met Jan Willem ging een 
authentieke Ameidenaar 
heen, die met veel gevoel 
voor details en niet zonder 

humor wist te vertellen over de lotgevallen van leden 
van het oude  geslacht Peterse, tot wie zijn overgroot-
vader Pieter Peterse (1816-1889) behoorde. Deze 
kleurrijke figuur was kaashandelaar en woonde in het 
pand Dam 8 in Ameide. Hij speelde in 1876 in eerste 
aanleg een zekere rol bij de openbare verkoping van 
de Ambachtsheerlijkheid Ameide in de herberg  
“ ’t Fortuin”.
Zijn afnemende gezondheid ten spijt, was Jan Willem 
tot op gevorderde leeftijd betrokken bij de activitei-
ten van onze vereniging. Zo bracht hij in 2011 uniek 
documentatie- en fotomateriaal bijeen voor het arti-
kel over de geschiedenis van het geslacht Peterse, dat 
in september van dat jaar in dit blad werd gepubli-
ceerd.
De heer Jan Willem Peterse werd in april 1996 be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau op 
grond van zijn langjarige ondernemerschap en zijn 
verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap, in het 
bijzonder als bestuurslid van de “Vereniging tot in-
standhouding van de Ameidese Paardenmarkt” en de 
pluimvee- en konijnenfokvereniging “Steeds Hoger”.

Historische Vereniging ontvangt 
zeldzame oude foto’s van Ameide en 
Tienhoven 
Het bestuur van de Historische Vereniging Ameide 
en Tienhoven ontving tijdens de op zaterdag 13 sep-
tember gehouden Open Monumentendag uit handen 
van ons lid ir. Jan de Koe uit Zwijndrecht, de weduw-
naar van de vorig jaar overleden, in  Ameide geboren 
en getogen Ria Streefkerk, een door haar samenge-
steld album met schitterende, voor een deel zeldzame 
oude foto’s van Ameide en Tienhoven. Van deze foto’s 
zal dankbaar gebruik worden gemaakt voor zowel het 
Nieuwsblad als de Website van de vereniging.

V  E  R  E  N  I  G  I  N  G  S  N  I  E  U  W  S

Ontwikkeling ledenbestand

Sinds de verschijning van de editie 2014-III van 
het Nieuwsblad zijn drie leden van onze vereniging 
overleden: mevrouw Riet van Gelderen-Bouter en 
de heren Teus van der Grijn en Jan Willem Peterse. 
Allen woonden in Ameide. De laatstgenoemde wordt 
op deze pagina herdacht.
In dezelfde periode werden vijftien nieuwe leden 
ingeschreven. Het gaat in alfabetische volgorde om: 

Mevrouw J. Boogaard-Bouwmeester – •	
Hardinxveld-Giessendam
Mevrouw S. van Es – Tienhoven•	
H. Kanselaar – Ameide•	
Mevrouw C. Kool – Vianen•	
R.A.K.H. Krämer - Hei- en Boeicop•	
P. Kruijt – Gouda•	
Van der Leeden Mandwerk B.V.  – Ameide•	
A. Muilwijk – Ameide•	
C. Uittenbogaard - Ameide•	
Mevrouw H. Verburg –Ameide•	
Verheij Service en Onderhoud (VSO) – •	
Ameide
G. van der Vliet – Alblasserdam•	
T. Willemse – Ameide•	
H. Woudenberg – Ameide•	
H. Zwijnenburg – Ameide•	

In de loop van dit kwam er om redenen van diverse 
aard een einde aan dertien lidmaatschappen, 
waardoor de vereniging op 31 december 2014 593 
leden zal tellen.

Kerstrapport voor fruitteler B. Bouwmeester uit Tienhoven.
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Reacties van lezers (1)
Naar aanleiding van het in de vorige editie van dit blad 
gepubliceerde artikel “Een ietwat bevreemdende brief 
van Charles Eijck aan Nico Jesse” van Herman Beck-
mann en Hans van den Heuvel ontving de  redactie een 
uitgebreide brief van ons lid Nicolette Jesse uit Usquert 
(Groningen). 
De tekst van deze brief is hieronder afgedrukt.

“In dit artikel worden enkele Ameidenaren nader 
omschreven aan de hand van een ongedateerde, 
vermoedelijk begin 1945 geschreven brief van de 
kunstenaar Charles Eijck (1897-1983), gericht aan 
zijn bevriende relatie, de arts/fotograaf Nico Jesse 
(1911-1976). Hij was huisarts te Ameide in de periode 
september 1944 – eind 1955 (en niet, zoals in het 
artikel vermeld wordt, tot 1961). In 1951 werd ik 
geboren als jongste dochter van Nico en Margreet 
Jesse-de Vries (1914-1995) aan de Voorstraat A325 te 
Ameide.

Zoals het artikel al aangeeft, kende mijn vader bij 
leven inderdaad talloze kunstenaars, onder wie de 
daarin genoemde kunstschilder/arts Fons Winters 
(1906-2000) en de kunstschilder Charles Eijck. 
Charles Eijck en Nico Jesse waren bevriend en 
werkten ieder voor zich samen met de schrijver/
dichter Bertus Aafjes (1914-1993).

Aafjes schreef de tekst van het in 1960 uitgebrachte 
fotoboek “Mensen in Rome” van Nico Jesse, die in 
de periode 1947-1958 fotografisch verslag deed van 
het Boekenbal te Amsterdam. Hieruit resulteerde 
vriendschap en samenwerking met meerdere 
schrijvers, onder wie W.F. Hermans (1921-1995), die 
in 1957 bij hem in de fotografische leer kwam.

Het goed ingevoerd zijn van Nico Jesse in de 
literaire wereld van Nederland verliep destijds via 
onder anderen jhr. mr. M.R. Radermacher Schorer 
(1888-1956), jurist te Utrecht, directeur van een 
verzekeringsmaatschappij, mecenas van de kunsten 
en belangrijk bibliofiel verzamelaar  en Chris Leeflang 
(1904-1993), in de periode 1932-1973 directeur 
van Boekhandel Broese aan de Nachtegaalstraat 20 
te Utrecht. De laatstgenoemde was onder anderen 
initiator van het Amsterdamse Boekenbal. Zowel 
Radermacher Schorer als Leeflang hielden (al dan niet 
in onderlinge samenwerking) bijeenkomsten voor 
kunstenaars en kunstminnenden, zowel in de Salon 
aan het Wilhelminapark 12 te Utrecht (Schorer) als bij 
Boekhandel Broese (Leeflang).

Nico Jesse maakte deel uit van deze bijeenkomsten 
in Utrecht vanaf september 1930, toen hij zich als 
student medicijnen in deze stad vestigde, zonder 
echter zijn activiteiten als fotograaf te verlaten, die 
hij al vanaf zijn middelbare schooltijd bezigde en 
structureel zijn hele leven voortzette. Hij bouwde 
binnen deze kringen zijn netwerk op, evenals via de 
kunstenaarsvereniging “Kunstliefde” in de Nobelstraat 
12a te Utrecht, waar ook weer vriendschap en 

samenwerking ontstonden tussen hem en diverse 
andere kunstenaars. 

De meeste van deze contacten bleven tot rond eind 
jaren vijftig bestaan, maar werden soms afgebroken 
door overlijden: Radermacher overleed in 1956, de 
in 1888 geboren architect Gerrit Rietveld, met wie 
hij vriendschap en (fotografische) interactie kende, 
overleed in 1964. De schilder Otto van Rees (geboren 
in 1882), eveneens een bekende uit zijn  Utrechtse 
periode,  overleed in 1965, waardoor ook dit contact 
afgebroken werd.

Met anderen bleef het contact levenslang bestaan, 
zoals bijvoorbeeld met de schilder/fotograaf Paul 
Citroen (1896-1983) en met kunstschilder/arts Fons 
Winters (1906-2000), die op hun beurt Nico Jesse 
overleefden.

Mijn vader slaagde inderdaad voor semi-artsexamen 
in 1938 (op 14 oktober), zoals in het artikel staat 
genoteerd. Hij behaalde vervolgens zijn artsexamen 
op 13 mei 1940 aan de Universiteit van Utrecht, 
precies een dag voor het bombardement op 
Rotterdam. In de periode 1 juni 1940 tot en met 
15 april 1941 kreeg hij een aanstelling als assistent-
verloskunde van de hoogleraar Klaas de Snoo (1847-
1949) aan het Stads en Academisch Ziekenhuis te 
Utrecht.

Nico Jesse zou deze functie verlaten (en daarmee 
zijn plan zich te specialiseren in de gynaecologie), 
nadat hij met naam en toenaam geweigerd had zich 
aan te sluiten bij de Artsenkamer, een door de Duitse 
bezetter gedicteerde/verplichte beroepsvereniging 
voor artsen. Vervolgens trok hij door het hele land 
om telkens voor korte tijd artsenpraktijken waar te 
nemen, waaronder de praktijk van Fons Winters te 
Sittard.

Wanneer mijn vader zich toen had willen vestigen 
als zelfstandig huisarts, zou aansluiting bij de 
Artsenkamer eveneens  verplicht zijn geweest. 
Door artsen te vervangen, kon hij dit ontduiken 
en door verplaatsing door het land bovendien zijn 
persoonlijke traceerbaarheid  voor de bezetter 
verminderen.

Ook in deze periode combineerde Nico Jesse zijn 
werkzaamheden als arts telkens met zijn fotografie. 
(Recentelijk, om precies te zijn in het jaar 2013, 
resulteerde dit in een op meerdere plaatsen in 
Nederland gehouden expositie en in een publicatie, 
waarbij een deel van de in de Tweede Wereldoorlog 
genomen foto’s het uitgangspunt vormden). Het is 
dus feitelijk niet juist om te stellen dat hij “bij het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog“ waarnemer 
werd voor diverse artsen in het hele land; hij nam 
deze stap vanaf half april 1941 op basis van de 
hiervoor genoemde omstandigheden. 

In het artikel wordt in het kort biografische informatie 
gegeven over mijn vader. Er staat in: “Was fotografie 
oorspronkelijk een hobby, in 1955 besloot hij er zijn 
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beroep van te maken”. Het is niet correct om dit zo te 
stellen: hij fotografeerde, zoals we hiervoor al lazen, 
structureel vanaf zijn middelbare schooltijd en bleef 
dat doen tijdens zijn studie medicijnen en daarna na 
zijn afstuderen als arts in de Tweede Wereldoorlog, 
waarna zijn fotografische carrière steeds meer 
bekendheid kreeg. 

Nico Jesse oefende beide beroepen – dat van arts en 
dat van fotograaf – telkens volwaardig naast elkaar uit, 
tot aan zijn dood in 1976. Zo 

nam hij vanaf 1934 regelmatig deel aan vele •	
solo- en groepsexposities in het professionele 
circuit in binnen- en buitenland;
kreeg hij voor zijn fotografie diverse prijzen in •	
het professionele circuit, waarbij zijn fotografie 
werd beoordeeld door professionele jury’s en 
zijn mededingers professionele fotografen 
waren;
voerde hij betaalde fotografische opdrachten •	
uit voor zijn opdrachtgevers en liet hij zich net 
als zijn collega-beroepsfotografen hiervoor 
honoreren;
stond hij vanaf zijn periode in Ameide •	
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met 
een vestigingsvergunning voor een fotobedrijf;
was hij lid van een beroepsvereniging voor •	
fotografen (de Nederlandse Fotografen Patroons 
Vereniging (N.F.P.V.));
was hij in het bezit van verschillende •	
vakdiploma’s op het gebied van de fotografie, en
heeft hij als fotograaf talloze publicaties op zijn •	
naam staan. 

De hardnekkige opvatting dat Nico Jesse een 
“hobby-fotograaf ” zou zijn geweest, een opvatting 
die in de media klakkeloos wordt overgenomen 
en ook op internet heeft postgevat, valt terug te 
voeren op de uitzonderlijke positie, die hij had 
binnen de fotografenwereld van destijds. Waar hij 
naast zijn fotografie  inkomsten verwierf als arts, 
verdienden andere beroepsfotografen erbij door 
lessen of cursussen te geven, lucratieve naaktfoto’s 
te publiceren in “Gandalf ” of “Playboy”, te teren 
op giften van een mecenas of het inkomen van een 
partner of stipendia of beurzen aan te vragen. Deze 
financiële ondersteuning maakte hen niet tot “hobby-
fotografen”, net zo min maakte de inkomsten uit zijn 
artsenpraktijk Nico Jesse “dus” tot een “amateur-
fotograaf ”.

Het gerucht dat zijn fotografie niet meer dan “een 
hobby” zou zijn geweest, kwam uit de gelederen 
van collega-fotografen zelf en wordt tot op de 
dag van vandaag klakkeloos overgenomen door 
buitenstaanders. De oorsprong hiervan ligt bij 
de GKf-fotografen (Gebonden Kunstfederatie 
fotografen), opgericht in september 1945, die 
van mening waren dat de fotografie uitsluitend 
in dienst mocht staan van maatschappelijke 
hervormingen en maatschappelijk protest, gestoeld 
op de communistische ideologie. (Meerdere van 
deze kleine, selecte en rigide groep GKf-fotografen 

vormden eerder samen in de periode 1931-1933 “De 
Arbeidersfotografen” en richtten aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog “De ondergedoken Camera” 
op).

Nico Jesse hanteerde zijn fotografie niet als wapen in 
de sociaal-politieke strijd tegen het kapitalisme. Zijn 
stijl van fotograferen valt onder “The Human Interest”, 
waarbij alle sociale klassen uit de maatschappij 
gelijkwaardig in beeld worden gebracht en hun 
dagelijkse bezigheden veelal centraal staan. Deze 
opnamen vormen als het ware een ode aan het volle 
leven zelf en kwamen niet voort uit protest, hoewel 
misstanden eveneens in beeld werden gebracht, 
omdat deze immers inherent zijn aan het menselijk 
bestaan. De diepgang van deze foto’s ligt  impliciet 
verscholen. Bovendien is het een misverstand 
om te veronderstellen dat diepgang uitsluitend is 
voorbehouden aan foto’s die misere in beeld brengen.

De GKf-fotografen deden “The Human Interest”-
manier van werken echter af als “inhoudsloze 
fotografie”, niet meer dan vrijblijvend hobbywerk, 
dat zij niet schuwden als “walgelijke kieken” 
te beoordelen. Deze tijdgebonden opvatting, 
voortkomend uit de gelederen van een specifieke 
groep, ging  in de media een eigen leven leiden. Nico 
Jesse werd benoemd als “outsider” en “intrigerende 
zonderling”. Zijn werk werd verwezen naar de 
marge, wat nog eens werd versterkt doordat hij 
behalve fotograaf ook arts was: deze intellectuele 
status maakte hem in de ogen van de GKf-leden tot 
klassenvijand van het volk pur sang. Dit is op zijn 
minst bizar: als arts had hij immers dagelijks te maken 
met “de gewone man”, hij kwam jarenlang bij nacht 
en ontij zijn bed uit om “de Ameidenaar” terzijde te 
staan.

In de jaren zestig zette Nico Jesse – hij was toen vanaf 
eind 1962 inmiddels bedrijfsarts en bedrijfsfotograaf – 
zich bovendien daadwerkelijk in voor het verbeteren 
van de werkomstandigheden van arbeiders op de 
werkvloer. Daarmee heeft hij zich nooit geafficheerd,  
omdat hij dit zonder meer tot zijn beroepsethos 
vond behoren. Hij was niet maatschappelijk blind, in 
weerwil van wat bevooroordeelden hem toedichtten...

Begripsverwarring speelt ook een rol in het artikel bij 
de biografische gegevens van mijn vader wanneer er 
staat dat hij in 1962 zijn beroep als arts weer oppakte 
“uit geldgebrek”. Hierbij worden twee begrippen door 
elkaar gehaald: 1. het hebben van geldgebrek en 2. het 
uitblijven van opdrachten, waardoor hij eind 1962 
verstandigerwijs besloot een overstap in carriere te 
maken. Geldgebrek heeft hij echter nooit gekend. Hij 
wist door keihard te werken altijd zijn eigen broek 
op te houden en hield er een tamelijk welvarende 
levensstandaard op na.

Eind 1959 schafte Nico Jesse een huis aan in het 
gehucht Casima (65 inwoners) in het Valle di Muggio 
in de regio Tessin in Zuid-Zwitserland, op de grens 
met Italië. Hij bewoonde dit huis vervolgens tot eind 
1962, keerde toen terug naar Nederland en vestigde 
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zich in Cuijk, maar behield het huis in Casima als 
tweede huis tot aan zijn dood in 1976. Onnodig te 
zeggen dat dit hem de nodige jaloezie opleverde, 
waardoor men er gretig op dook toen begin jaren 
zestig zijn fotografische opdrachten terugliepen en hij 
eind 1962 besloot zijn beroep als arts te hervatten. Dat 
deze realiteitszin wordt gelanceerd als “geldgebrek” 
is niet meer dan een kwestie van “c’est le ton qui fait 
la musique”. En die klonk nogal eens vals, zodra men 
daar de gelegenheid toe vond.

Nico Jesse woonde in de periode 1945-1955 in 
Ameide en bewoonde in de jaren 1956-1957-1958 met 
zijn gezin het zeventiende-eeuwse buitenhuis “Over-
Holland” in Loenen aan de Vecht. In maart 1959 zou 
hij scheiden van zijn tweede vrouw Margreet Jesse-de 
Vries, die hij in 1940 had leren kennen in het Stads en 
Academisch Ziekenhuis te Utrecht, waar zij werkte als 
verpleegkundige, en met wie hij trouwde in december 
1942. In de periode vanaf de herfst 1958 tot eind 1962 
verbleef Nico Jesse in het buitenland (1958: Berlijn; 
1959: Parijs; eind 1959-eind 1962: Casima). In de hele 
periode vanaf begin 1956 tot eind 1962 bestond hij 
uitsluitend van inkomsten uit de fotografie. Daarvoor 
en daarna combineerde hij zijn werk als fotograaf met 
zijn beroep als arts.

Dat het niet uitoefenen van een nevenberoep naast de 
fotografie een fotograaf pas tot “een echte” fotograaf 
zou maken is een misvatting: de hoogtepunten uit 
de fotografische carriere van Nico Jesse zijn ontstaan 
toen hij beide beroepen arts/fotograaf volwaardig 
naast elkaar uitoefende.

De jaren zestig kenmerkten zich door 
maatschappelijke hervormingen, waarbij oude 
waarden werden afgebroken en verguisd. Een 
nieuwe, jonge garde GKf-fotografen kwam aan 
bod, die zich keerde tegen het burgerfatsoen van 
de wederopbouw uit de jaren vijftig en tegen “The 
Human Interest”-fotografie van Nico Jesse. Deze 
fotografen toonden existentialistische romantiek met 
veel lossere, duistere beelden van jongeren, die zich 
op non-conformistische wijze staande hielden aan de 
rand van de maatschappij. Zij zetten zich af tegen de 
samenleving en richtten hun camera op actievoerders, 
relschoppers, verslaafden en punkers, waarbij zij 
zichzelf en hun vrienden vaak in een verzonnen 
verhaallijn toonden. Nieuwe opvattingen en waarden 
hebben de neiging te geloven totaal op zichzelf te 
staan, maar niets is minder waar dan dat: vernieuwing 
ontspruit immer uit oude waarden en heeft daarin 
zijn  wortels liggen.

De narratieve manier van vertellen van Nico Jesse, 
waarbij hij zijn foto’s elkaar liet completeren totdat 
beeld en sfeer in hun onderlinge samenhang werden 
overgebracht (zie bijvoorbeeld “Vrouwen van Parijs” 
uit 1954), werd door de jonge garde opgepikt. 
Of, zoals Johan van der Keuken (1938-2001) het 
formuleerde: “Je had “Vrouwen van Parijs” gehad en 
dat had ontzettend veel succes en allerlei verschillende 
mensen dachten natuurlijk: voor dat soort informatie 
is dus een markt en dat kan natuurlijk ook goed. 

Je kan natuurlijk ook andere dingen vertellen in 
dat medium”. De tijd was dus rijp voor een nieuwe 
generatie om deze “andere dingen” te gaan vertellen 
met hun fotografie, waardoor de opdrachten 
voor anders werkende fotografen “uit” raakten en 
terugliepen.

Mijn vader werd in de periode van november 1962 tot 
januari 1968 zowel bedrijfsarts als bedrijfsfotograaf en 
hoofd van de reclameafdeling van de vleeswaren- en 
conservenfabriek Jonges/HOMBURG/de Wijze N.V. 
te Cuijk (Noord-Brabant) met destijds achthonderd 
medewerkers. Hij werkte daar wel samen met de 
beeldhouwer, grafisch vormgever, schrijver en schilder 
Gerard Bruning (1930-1987). Daarnaast  volgde hij 
verschillende aanvullende opleidingen op medisch 
gebied (o.a. toxicologie).

Nico Jesse bleef tot aan zijn dood trouw aan "The 
Human Interest"-fotografie, waarbij hij onder anderen 
in de jaren zestig psychiatrische patiënten te Warwick 
(Engeland) in beeld bracht en talloze prachtige 
opnamen maakte van de bevolking van Casima: 
bruiloften, begrafenissen en processies en individuele 
personen. Deze foto’s werden destijds niet meer 
gepubliceerd, maar hebben niets aan waarde en kracht 
ingeboet.

Er bestaat in de beeldende kunst niet een overtreffen 
van de ene kunstvorm boven de andere. Wel halen 
stijlen elkaar in, volgen elkaar op, verdringen elkaar, 
maar behouden elk hun specifieke waarden. Het 
“neerschrijven” van de fotografie van Nico Jesse is dan 
ook een heilloze kwestie, die echter regelmatig met 
een verbluffende hardnekkigheid van elkaar wordt 
overgenomen.

De schilder Carel Willink (1900-1983) zei over het 
imago dat over zijn werk naar voren werd gebracht en 
waarin hij zich totaal niet herkende: “Waar etiketten 
worden geplakt, zijn deze in latere jaren nog met 
geen liters terpentijn te verwijderen”. Het beeld dat 
zich over Nico Jesse in de media heeft vastgezet is aan 
herziening toe, overeenkomstig de merites die zijn 
werk verdient. Het is dan ook mijn wens met deze 
informatie te pleiten voor een zorgvuldiger jargon 
aangaande hem dan de populistische toon die nu 
heeft postgevat. 
 
Nicolette Jesse/Usquert, 21 september 2014

Het werk van Nico Jesse is opgenomen in de 
collectie van het Nederlands Fotomuseum (NFM) te 
Rotterdam. In het desbetreffende digitale archief van 
het NFM bevinden zich meerdere door Nicolette Jesse 
geschreven stukken, die informatie verstrekken over 
het werk en de levensloop van Nico Jesse. Daarbij 
bevindt zich tot nu toe onbekende informatie, worden 
gegevens met elkaar in verband gebracht, van (kunst)
historische context voorzien en wordt een toelichting 
gegeven bij diverse kunstenaars en andere personen, 
met wie hij een samenwerking aanging.
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© Nederlands Fotomuseum Rotterdam. Uit : “Vrouwen van Parijs” met foto’s van Nico Jesse/ voorwoord André Maurois. 
Nederlandse tekst van Clare Lennart. Uitgeverij A.W. Bruna & Zoon / Utrecht 1954. (pag. 71).
NICO JESSE maakte een aangrijpende close up van het gezicht van een prostituee op de Champs Elysées te Parijs.
Deze foto werd voorafgegaan door een opname op afstand van dezelfde vrouw in onderhandeling met twee matrozen. Beide 
opnamen zijn spontane opnamen uit het reële leven. De betreffende vrouw bleef anoniem. 
Tezamen met talloze andere foto’s van Parijse vrouwen uit het Parijse (nacht)leven waarbij dagelijkse situaties in beeld werden 
gebracht uit alle maatschappelijke lagen van de bevolking bracht dit “caleidoscopisch geheel” treffend de sfeer over van het 
Parijs van destijds. Deze manier van fotograferen valt onder “The Human Interest”. Het boek was géén toeristische reisgids 
maar nam de kijker meeslepend mee naar een voor velen tot dan toe onbekende (bruisende) wereld.
“Vrouwen van Parijs” kende eveneens uitgaven in het Frans, Duits, Engels, Zweeds, Deens en Japans. Het boek werd een 
“succès fou” en werd bekroond.
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© Ed van der Elsken / Nederlands Fotomuseum Rotterdam.
Uit: “Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés”/ Ed van der Elsken (fotografie en tekst); Jurriaan Schrofer (lay-out).
Amsterdam: De Bezige Bij 1956. (pag. 78).
ED VAN DER ELSKEN maakte foto’s van de Australische kunstenares Vali Meyers (1930-2003) in Parijs voor zijn beeldroman “Een 
liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Pres”. Zij was destijds de muze van het gezelschap jonge bohemiens waarvan ook Ed van der 
Elsken deel uitmaakte. Zij verkeerden aan de rand van de maatschappij.
Deze omstandigheden waren reëel, maar Ed van der Elsken presenteerde zijn foto’s in een verzonnen, geposeerde beeldroman waarbij 
een ongelukkige liefde centraal stond. Van der Elsken debuteerde in 1956 met dit boek dat hem op slag wereldberoemd maakte. Van 
der Elsken behoorde tot de jonge garde GKf fotografen. Zijn specialisme was het fotograferen van “adorabele klieren” zoals hij het zelf 
formuleerde. Achteraf valt op dat het vooral de context was van beide manieren van fotograferen die radicaal verschilde. Inhoudelijk 
behielden beide genres hun waarde.

VERSCHIL IN TECHNIEK TUSSEN BEIDE GENRES.
Tegenwoordig wordt het gebruik van flitslicht weer volledig geaccepteerd, maar destijds werd Nico Jesse het gebruik van flitslicht 
aangerekend als “faux pas”. Flitslicht brengt het fotobeeld rechtstreeks bij de kijker binnen, temeer daar de foto’s pagina groot werden 
afgedrukt zonder wit kader. Nico Jesse was een meester van het vangen van beweging hetgeen voor de dynamiek zorgde. Bewust 
toegepaste grijs gamma’s en onscherpte zorgde daarnaast voor de wat meer diffuse beelden die sfeer verhogend werkten. Bij de foto’s 
van Ed van der Elsken ontbrak juist het grijsgamma. Het toepassen van harde zwart wit beelden verhoogde de dramatiek van hetgeen 
zijn fotografie vertolkte.
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Expositie 2015
Een werkgroep van de Historische Vereniging Ameide 
en Tienhoven heeft onlangs een begin gemaakt met 
de voorbereiding en organisatie van de volgend jaar te 
houden breed opgezette  expositie over de vroegere 
plaatselijke winkelstand. Traditiegetrouw is de exposi-
tie te bezichtigen in de Gereformeerde Sionkerk aan 
de Prinsengracht in Ameide in de week van de “van-
ouds bekende Ameidese Paardenmarkt”, in dit geval 
van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 oktober 2015. 
De activiteiten van de werkgroep worden evenals in 
voorgaande jaren geleid door mevrouw Annie Ter-
louw-van der Grijn, een van de negen bestuursleden 
van de Historische Vereniging. Zij fungeert ook als 
aanspreekpunt voor degenen, die foto’s en ander 
beeldmateriaal, documenten en attributen beschik-
baar willen stellen voor de expositie.  

Heeft u geschikt materiaal? Neem dan contact op met 
Annie Terlouw, mailadres: annie.terlouw@versatel.nl;  
telefoon: 0183 602110. 

Plaatsing “Stolpersteine” in Ameide
Als alles volgend plan blijft verlopen, zal de in 1947 in Berlijn geboren kunstenaar Günter Derwig op don-
derdag 19 februari van het volgend jaar om 12.00 uur voor het Rijksmonument Voorstraat 2 in Ameide twee 
"Stolpersteine" (in het Nederlands: "Struikelstenen") in het plaveisel aanbrengen. Aansluitend wordt in het 
oude stadhuis op de Dam een korte bijeenkomst gehouden, waar hij de betekenis van (het leggen van) deze 
stenen zal toelichten. 
De “Stolpersteine” herinneren aan Jacob Meijer en zijn echtgenote Anna Meijer-Wolf, die in dit pand aan de 
Voorstraat woonden en via het spoorwegstation te Arkel op transport werden gesteld naar het vernietigings-

kamp Sobibor, waar het echt-
paar op 14 mei 1943 werd 
omgebracht. 
De plechtigheid zal worden 
bijgewoond door mevrouw 
Geer Wolf uit Amsterdam, 
een achternicht van Anna 
Meijer-Wolf, die op 4 mei 
van dit jaar (voor het eerst) 
aanwezig was bij de jaar-
lijkse Dodenherdenking in 
Ameide. 
Het project wordt namens 
het bestuur van de Histori-
sche Vereniging Ameide en 
Tienhoven begeleid door 
secretaris Cees Broekman, 
van wiens hand in de editie 
2014-II van het Nieuwsblad 
het artikel “Stolpersteine, wat 
zij dat?” werd gepubliceerd.

De werkgroep is nog op zoek naar 
materiaal voor deze expositie

Günter Derwig aan het werk...



10 www.ameide-tienhoven.nl | december 2014

Reacties van lezers (2) 

Twee opmerkzame lezers van het Nieuwsblad uit 
Ameide hebben de redactie er op geattendeerd dat 
de pagina uit de Telefoongids, die is afgedrukt  bij 
het in de vorige editie gepubliceerde artikel over de 
brief van Charles Eijck aan Nico Jesse, niet uit 1943 
dateert.
De aan de Hazelaarlaan wonende, nog immer actieve 
Cees van Toor liet het volgende weten:
“Er moet hier sprake zijn van een vergissing, omdat 

het familiebedrijf Van Toor in de Tweede •	
Wereldoorlog nog niet op het telefoonnet was 
aangesloten, en
de naam “Firma voorheen C. van Toor” pas is •	
ingevoerd na het overlijden van mijn vader in 
1947”. 

Na de redactie eerst te hebben gecomplimenteerd 
(“Met veel plezier lees ik telkens weer het prachtig 
vormgegeven Nieuwsblad.  Met name de artikelen, 
die over mensen en dingen gaan die ik zelf gekend 
heb, hebben mijn belangstelling. Ook het laatste 
nummer was weer een genoegen”), plaatst Jan N. 
van den Heuvel, die aan De Tol woont, de volgende 

kanttekeningen bij de inhoud van het artikel:
“U stelt in het artikel dat de heer Eijck ”de 
telefoongids van 1943 of misschien een nog iets 
oudere” moet hebben geraadpleegd; en verderop 
zelfs: “ ...onder enige twijfel dus jaargang 1943 van 
de Telefoongids...”. Een bewijs voor uw stelling 
zou inderdaad de passage over dokter Van Putte 
kunnen zijn, maar het adres “Achterweg A159” 
van G.H.Diepenhorst, bij wie dokter Jesse naar een 
ladder van vier meter moest informeren, is dat niet, 
want in de brief vermeldt de heer Eijck geen adres. 
Hij  vraagt of dokter Jesse eens wil aanlopen “bij  
Diepenhorst zonder Jzn”.
Ter verklaring vermeldt u nog dat “de naam 
Achterweg is veranderd in J.W. van Puttestraat...” 
Hieruit blijkt dat u bij het schrijven van het artikel 
de telefoongids van 1943 hebt geraadpleegd. Helaas 
blijkt dit niet uit de op pagina 12/13 afgedrukte 
telefoongids van Ameide en Tienhoven. Deze moet 
van latere datum zijn. Op grond van voetnoot 3 op 
pagina 12 neem ik aan dat hij uit 1947 dateert, of 
misschien van nog latere datum is. 
Want in deze gids 

heeft de Achterweg al plaats gemaakt voor de 1. 
J.W. van Puttestraat;
wonen W. Bor (sr.) en zijn vrouw al op 2. 
Voorstraat A  323. Zij zijn hier kort na de 
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oorlog komen wonen. Voor hen heeft hun 
zoon Theo hier met zijn gezin enkele jaren 
gewoond, en voor deze familie woonden hier 
de heer en mevrouw Meier totdat ze in 1943 
werden weggevoerd naar Sobibor;
staat ds. C. van Dop als NH-predikant 3. 
vermeld. Hij is na de oorlog ds. Poot 
opgevolgd, die op 26 juni 1946 het huwelijk 
van Klaas en Efie Westrik-Verhoef heeft 
bevestigd (zie het desbetreffende artikel, 
pagina 20 van de vorige editie van het 
Nieuwsblad);
woont dokter Jesse al op de Voorstraat;4. 
staat de manufacturenwinkel van Streefkerk 5. 
als Wed. N. Streefkerk vermeld. Haar 
man Nicolaas (Klaas) is kort na de oorlog 
overleden. 

Tot slot nog enkele opmerkingen bij uw aanteke-
ningen bij de in deze inderdaad merkwaardige brief 
genoemde personen.*  

Barten en Barten. Het gaat hier om vader 1. 
Bart en zijn zoon Maarten. Maarten heeft 
nooit op Achthoven gewoond. Zijn broer 
Gijs, veehandelaar, wel, namelijk vlak bij het 
Kersbergseveer.
Diepenhorst. Hermanus (Manus) en Gerrit 2. 

Hendrik Diepenhorst waren geen broers van 
elkaar, zelfs geen neven. De vader van Manus, 
Johannis, was een broer van de grootvader 
van Gerrit, Dirk geheten.
Mevrouw De Groot-Vink had geen vier, maar 3. 
vijf zonen (Aart, Jan, Piet, Wim en Eim) en, 
volledigheidshalve, drie dochters (Bets, Deli 
en Nel).
Garagebedrijf Bouter & De Groot. De De 4. 
Groot in deze firma was niet Eim, maar 
Piet. Hij had de afdeling (brom)fietsen 
en later ook (met zijn zoon Teunis) de 
radio’s, t.v.-toestellen en het witgoed in zijn 
portefeuille, terwijl Toon Bouter de auto’s 
voor zijn rekening nam. Nadat Toon Bouter 
op tragische wijze was verongelukt, is Eim bij 
zijn broer Piet in de firma gekomen, waarin 
hij de afdeling automobielen onder zijn 
hoede had. Enige tijd later hebben zij aan de 
Molenstraat een showroom laten bouwen, die 
door Piet en zijn zoon Teunis gerund werd 
en ging Eim met de autoafdeling naar de 
Industrieweg.
Gebroeders Van der Leeden. Hier hoort ook 5. 
Jan Kees uit de Nieuwstraat bij.

*Met dank aan mevrouw Mieke de Vroome-de Bie en 
de heren Jan Bor (Thzn.) en Bert Diepenhorst.
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De korenmolen 
  van Ameide...

Op de achterzijde van deze prentbriefkaart staat: 
Ameide - Sluis; korenmolen anno 1715,  

de molen werd onttakeld  in 1913. 
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Ben Remie

Het oprichten van een korenmolen was 
voorbehouden aan degene, die het 
recht van de windvang1 had; één van 
de heerlijke rechten. De korenmolen 
van Ameide was een zogenoemde 
dwangkorenmolen, d.w.z. dat inwo-

ners van Ameide verplicht waren hun graan in deze 
molen te laten malen. 
Het recht van windvang bestond niet voor de water-
molens, deze dienden het algemeen belang. Op 16 sep-
tember 1681 vaardigde Hedwig Agnes van Brederode 
een ordonnantie uit op het malen van het koren in de 
steden en landen van Vianen en Ameide. 
Haar was ter ore gekomen dat verscheidene ingezete-
nen hun koren buiten deze steden en landen lieten ma-
len en dat er ook dagelijks meel uit de naburige plaat-
sen naar binnen werd gebracht en geconsumeerd. De 
molenaars van haar molens liepen hierdoor inkomsten 
mis, dit ondanks eerdere orders en reglementen. Dus 
verbiedt zij haar ingezetenen hun koren elders te laten 
malen, op straffe van een boete van 50 gulden voor de 
eerste overtreding, 100 voor een tweede en 150 gulden 
voor een derde keer, waarbij de overtreders voor zes 
jaren zullen worden verbannen. Voor het meel dat van 
elders wordt binnengebracht, zal aan de molenaar zijn 
deel moeten worden betaald, zo niet, dan zijn de straf-
fen als vermeld. Van de boetes ontvangt de plaatselijke 
molenaar een derde deel. 
Ook het molenrecht werd verpacht. In 1711 bedroeg 
de jaarlijkse pachtsom ƒ 1.400,-. In dit jaar werd erg 
veel geld aan reparatie van de molen besteed. 
Bij een overzicht van de domeinen van Ameide beho-
rende tot Vianen wordt melding gemaakt dat de ko-
renmolen in juli 1714 is afgebrand. 
Wellicht is dit de korenmolen, die Schakel noemt in 
zijn boek ‘De Waterwolf slaat toe’, pag. 44. Daar is te 
lezen dat in januari 1573 materialen ter dichting van 
het in de dijk geslagen gat op de molenwerf werden 
opgeslagen en ten huize van ‘Romboudt de moelenaer’ 

1  Het windrecht behoorde in vroeger tijden tot de regalia, de 
rechten die veelal in handen waren van de landheer. Alleen 
hij had het recht van windvang, wat wil zeggen dat alleen de 
heer gerechtigd was een molen te laten bouwen met het recht 
de wind te ‘vangen’. Het recht van de wind werd tegen gun-
sten en diensten ook wel beleend. Molenaars konden tegen 
betaling van een jaarlijks bedrag, het zogenaamde windgeld, 
dit recht pachten. Veelal werd de molen dan ook doorver-
pacht en verkreeg de molenaar een windbrief. Iets waarvoor 
in vroeger eeuwen ook betaald moest worden, was het laten 
malen van graan op de molen. Dit noemde men de belas-
ting op het gemaal. Deze belasting werd ten tijde van 
de Tachtigjarige Oorlog ingevoerd en werd pas in 1855 weer 
afgeschaft. De bewoners van het gebied in de verre omtrek 
rond de molen werden door de plaatselijke heerser gedwon-
gen hun graan op zijn molen te laten malen. De molen was 
daarmee een dwangmolen, ook wel genoemd banmolen. 
Concurrentie werd hiermee tegengegaan. Een belangrijk 
gevolg van het windrecht was dat het niemand was toege-
staan in de buurt van de molen iets te bouwen of op te rich-
ten, wat voor windbelemmering zou kunnen zorgen. Het 
windrecht zorgde ervoor dat molens herkenbaar moesten 
zijn en voorzien moesten zijn van een naam. In de Zaan-
streek kozen veel molenaars voor de naam van een dier. 
Door een afbeelding van dit dier op de molen te plaatsen 
wisten ook analfabeten welke molen bedoeld werd.  
Bron: Wikipedia.

verteringen werden gedaan. Dit gat in de dijk was ter 
hoogte van de plaats waar de Zouwendijk aansloot op 
de Lekdijk.

De korenmolen van Ameide heeft dus vrijwel zeker 
van oudsher op of bij de plek gestaan, waar in onze tijd 
de ‘molen van Bor’ stond. Als op 13 september 1633 
een materiaallijst wordt opgesteld ten behoeve van het 
weren van brand, treffen we hierop Wouter Tijsz(oon), 
molenaar, voor twee leren emmers. In 1676 wordt 
ene Dirck de molenaar genoemd als gebruiker van 
de nieuwe wiel. Reeds in 1715 zien we dat de nieuwe 
molen gereed is (zie ook pagina 16). De bouwkos-
ten bedroegen 760 Rijnlandse guldens. Het was een 
houten achtkante grondzeiler2, ook wel grondmolen 

2  Een grondzeiler is een windmolen die vanaf de grond kan 
worden bediend. Door de gedrongen bouw scheren de draai-
ende wieken over het erf rondom de molen. De molen wordt 
door de molenaar vanaf de grond opgezeild. Het materiaal 
van de molen kan verschillen, zowel achtkante houten mo-
lens als ronde stenen molens kunnen als grondzeiler zijn 
gebouwd. Rondom een grondzeiler is eigenlijk altijd een 
afrastering nodig, want de draaiende wieken zijn een groot 
gevaar voor mensen en dieren. De aan- en afvoer van materi-
aal (bijvoorbeeld koren) is enigszins problematisch, een pro-
bleem dat niet geldt voor een poldermolen. Dit type molens 
werd gebouwd op locaties waar weinig windbelemmering 
was, bijvoorbeeld in de kale polders van West-Nederland. Zo 
zijn bij Kinderdijk een groot aantal (18) grondzeilers ge-
bouwd. Deze zijn alle bewaard gebleven. De meeste polder-
molens zijn grondzeilers - ze staan immers in vlak gebied 
met weinig bebouwing. Grondzeilers die als korenmolen zijn 
ingericht, vinden we voornamelijk in gebieden met veel wind 
of op een natuurlijke verhoging in het landschap. Een molen 
op een kunstmatige verhoging heet een beltmolen.  
Bron: Wikipedia.

In 1681 vaardigde Hedwig Agnes van Brederode een ordonnantie 
uit op het malen van het koren in de steden en landen van Vianen 
en Ameide.
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genaamd, van het buitenkruiende type. In 1718 treffen 
we molenaar Adriaen van den Andel, die ook in het 
huis bij de molen woont, als hij een conflict heeft met 
zijn schoonzoon Gijsbert Capoen, gerechtsbode. Als 
in 1729 de Staten van Holland hun in 1725 verworven 
bezittingen weer doorverkopen, is de koper van de 
ambachtsheerlijkheden van Ameide en Tienhoven, de 
heer Arnout van den Bergh getrouwd met Margareta 
van Eyk, tevens koper van de korenmolen.  
In hun beider testament is bepaald dat na hun overlij-
den het vruchtgebruik van de molen naar Anna van 
den Bergh gaat en na haar overlijden komen o.m. de 
korenmolen en de eendenkooi genaamd "De Vogel-
vangst" met de visserij, gelegen aan de Zouwendijk in 
de grote wiel, aan de dames Johanna, Anna en Elisa-
beth van Eyk en aan het kind of kinderen van de heer 
Jacobus Uylenbergh, verwekt bij Jacomina van Eyk. 
Mochten allen zonder nakomelingen zijn overleden, 
dan gaat dit naar hun neef Jan Abrahamse van den 
Bergh. 
Hoe het verder verloopt heb ik niet kunnen achterha-
len, feit is dat molen en kooi later kennelijk weer in het 
bezit van de heer en vrouwe van Ameide zijn geraakt 
want hun erven verkopen op 31 december 1811 de 
kooi en, zoals we zullen zien, op 27 april 1811 de mo-
len.

In 1751 treedt Lambert Weijtman als molenaar naar 
voren.  In de vergadering van schout en gerechten der 
stede Ameide van 15 februari 1806 wordt Gijsbert van 
Mouwerik genoemd als korenmolenaar en diens zoon 
Jan van Mouwerik als korenmolenaarsknecht. Als er 
in 1811 een Register Veiligheidskaarten wordt opge-

maakt is hij 68 jaar en heeft als bijzonder kenmerk dat 
de duim van de rechterhand en het voorste lid van de 
voorste der linkerhand stijf zijn.

Reeds in 1812 ontvangt Martijntje Pince, weduwe van 
Gijsbert van Mourik gewezen korenmolenaar, 50 gul-
den per jaar. 
De Heer van Ameide betaalt van 1 mei 1812 tot 1 au-
gustus 1813 ƒ 62,10. In 1815 krijgt zij dit nog steeds, 
maar vanaf dan komt ten laste van de Heer van Amei-
de eenderde deel.

De gemeenteraad van Ameide besluit in 1824 (is dit 
een jaarlijks terugkerend besluit?) dat de weduwe van 
Gijsbert, Martijntje Pince, een gratificatie van 50 gul-
den per jaar ontvangt.

Als in 1806 de minister van financiën een bevel uit-
vaardigt om door een schilder de huizen te laten num-
meren is nr. 121 voor korenmolen van de heer van 
Ameide.  
W. Verhagen3 en anderen taxeren op 17 september 
1810, op verzoek van D.G. v.d. Burgh, P.A. Beelaarts en 

3 Voor Warnardus Verhagen, schout, en Leendert Noordegraaf en Arie van der 
Ham, leden van het gemeentebestuur van Ameide, compareren via een ge-
machtigde D.G. van den Burgh, P.A. Beelaarts en L.T. Nepveu, de twee laatsten 
voor hun echtgenotes de gezusters Ram. Van den Burgh en de gezusters Ram 
zijn ingevolge haar testament van 25 augustus 1795 voor schout en schepenen 
van Tienhoven, de enige drie erfgenamen van mevrouw I.M. Bichon zijnde 
respectievelijk haar echtgenoot en haar dochters. Zij verkopen aan Dirk van 
Brummelen een windkorenmolen nr. 121, molenaarshuis en verdere betimme-
ringen en erve met al hetgeen dat daar op en in aard nagelvast is. De koopprijs 
bedraagt ƒ 8.000,-  Aan gezegeld briefpapier is bovendien ƒ 240,- verschuldigd. 
Het transport is geregistreerd op 27 april 1811. 
N.B. De Boedelscheiding op 16 december 1811 vermeldt een opbrengst van  
ƒ 8.125,-

Buurtschap Sluis bij Ameide in 1913.
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J.F. Nepveu, de windkorenmolen met woonhuis op  
ƒ 5.000,-.

Er is een boedelscheiding voor schout en schepenen 
van Ameide op 11 februari 1811 en voor notaris N.W. 
Buddingh op 16 december 1811. Er is ook een verko-
ping voor schepenen etc. op 26 december 1810.

Bij de verkoping van hout, gewassen etc. op 25 septem-
ber 1811 en 2 november 1811 door W. Mekern, notaris 
te Gorinchem wordt genoemd Dirk van Brummelen 
korenmolenaar te Ameide.

Ten overstaan van B. van Eeten, notaris te Gorinchem 
maken Jan van den Andel en Cornelia van Es, echtelie-
den, op 19 april 1817 hun testament. Zij overlijdt 9 mei 
d.a.v. 
Op 21 september 1821 laat Jan van den Andel de nala-
tenschap van zijn overleden vrouw inventariseren door 
B. van Eeten, notaris te Gorinchem. Dan is er o.m. de 
helft van een korenmolen en annex onder nr. 121. Hij 
moet dit laten doen omdat hij op 26 oktober 1821 voor 
diezelfde notaris te kennen geeft te willen trouwen met 
Jacoba Wilhelmina Plooster, rentenierster, weduwe van 
Pieter van Eck. Zij regelen hun huwelijkse voorwaar-
den.

Op 26 juli 1828 verschijnen voor Hendrik van Aken, 
notaris te Gorinchem, 

a) Cornelis de Jongh, koopman wonende te Ameide,  
b) Jan van den Andel, bierbrouwer wonende te Amei-
de voor zichzelf en als wettige voogd van zijn drie min-
derjarige kinderen Cornelis (16), Wilhelmina Maria 
(14) en Cornelis van Es van den Andel, in huwelijk 
verwekt bij Cornelia van Es, overleden te Ameide op  
9 mei 1817. 
c) Johannes van Es, bouwman wonende te Tienhoven, 
in kwaliteit als door de familieraad benoemd toeziend 
voogd. 
Cornelis de Jongh en Jan van den Andel, in zijn kwali-
teit, zijn ieder voor de helft eigenaar van een korenmo-
len te Ameide. 
Zij willen die verkopen en ten huize van Bartholomeus 
Hofland van Elk aan de sluizen te Ameide vindt de 
openbare verkoping plaats. Te koop aangeboden wordt 
‘een kapitale hecht en sterk gebouwde Koorn-Wind 
Molen met het  Molenaars-woon en Erve en verdere 
betimmeringen’, plaatselijk bekend als nummer 121. 
Het geheel is op 1 november 1828 te aanvaarden en 
voor rekening van de koper komen ƒ 50,- voor het 
trekgeld en ƒ 30,- voor wijnkoop. Dit laatste betekent 
dat de consumpties tijdens de veiling voor rekening 
van de koper zijn. 
Voorts is de molen vrij en onbelast en is er noch wind-
geld, noch rente of tijns verschuldigd. Cornelis de 
Jongh zet in voor ƒ 7.000,- en bij de afslag mijnt Johan 
Frederik van Rijsoort, ambachtsheer van Willige-Lan-
gerak en wethouder van de stad Gorinchem, voor  
ƒ 800,-, zodat deze koper is geworden voor ƒ 7.800,-. 
De bijkomende kosten bedragen ƒ 401,19. 

Nadat van Rijsoort van Langerak op 12 maart 1841 is 
overleden houdt de Gorinchemse notaris Cornelis Ge-

rardus Boonzajer, op verzoek van de 16 erven (allen 
oomzeggers), op 11 oktober 1841 een openbare verko-
ping in de Doelen te Gorinchem.  
Verkocht worden een ‘steenen wind-korenmolen’ met 
woonhuis, erven, boomgaard en tuin gelegen aan de 
Sluisschendijk kadastraal bekend sectie B. nummer 
322 voor de korenmolen en erf, groot drie roeden en 
zestig ellen. Nummer 323 voor de boomgaard, groot 
67 ellen, nummer 325 tuin, groot vijf roeden en 20 el-
len en nummer 808 huis en erf vier roeden en 27 ellen. 
Dit alles met de daarbij behorende roerende goederen 
als negen billen4, een rijnbil, twee schalen, en unster5, 
90 ponden  gewicht, twee blokken, een reep, waaghout, 
strijkers, wiggen, een strop, een ijzeren handboom, een 
luitouw, twee dakpinnen en een trapje. 
Alles is tot mei 1842 verhuurd aan Cornelis Stek uit 
Meerkerk voor ƒ 580,- per jaar. Bij de inzet, op 27 sep-
tember, biedt Arie Brouwer, kastelein te Ameide  
ƒ 4.400,-. Jozua Jansse verhoogt op 2 oktober het bod 
met ƒ 200,- en op 11 oktober, bij de definitieve afslag 
en toewijzing wordt er niet gemijnd. Koper voor  
ƒ 4.600,-, plus de bijkomende kosten ad ƒ 613,- totaal  
ƒ 5.213,- is derhalve Jozua Jansse6, koopman en winke-
lier aan de Langendijk te Gorinchem. 
Het is 18 juli 1846 als Hendrik Schuurman, korenmo-
lenaar en wonend te Zeist, ten overstaan van Wilhem 
Hendrik Joan Cambier van Nooten, notaris te Lopik, 
de molen etc. verkoopt aan Albertus van Dorssen, ko-
renmolenaar te Ameide. De vreugde over diens bezit is 
kennelijk van korte duur (de akte is niet overgeleverd 
en een afschrift wellicht bij het kadaster te vinden).

4  Het billen van een molensteen is het scherp maken voor gebruik. Het woord 
is een verbastering van het Franse woord rhabillage, hetgeen opknappen of 
renoveren betekent. De molenstenen vormen samen een koppel: de ligger en 
een loper. Beide stenen zijn voorzien van uitgehakte groeven: het scherpsel. 
De ligger is de onderste steen die stil ligt en de loper draait door aandrijving 
van het gaande werk. Door het gebruik slijten de loopvlakken van de molen-
stenen en deze moeten dus regelmatig opnieuw worden gescherpt. Door de 
groeven opnieuw dieper uit te kappen met een bilhamer worden de stenen 
weer op scherpte gebracht. Hiertoe worden middels een steenkraan eerst de 
stenen uit het loopwerk getild, zodat ze makkelijker bewerkt kunnen wor-
den. Na het billen worden de stenen teruggeplaatst en opnieuw gesteld. Het 
scherp houden van de molenstenen is essentieel om een goede maalwerking 
te behouden. Het meel dat gemalen wordt vlak na het billen heet bilmeel. 
Dit meel bevat steengruis van het billen, en is niet geschikt voor menselijke 
consumptie. Kunststenen hoeven minder vaak gebild te worden dan blauwe 
stenen, omdat het materiaal bij bepaalde kunststenen harder is en minder 
snel slijt. Later zijn stenen uitgevonden waarbij de groeven van een zachter 
materiaal zijn dan de kerven of rillen, waardoor de steen eenvoudiger te 
scherpen is, omdat alleen zacht materiaal weggehakt moet worden. Deze 
stenen noemt men stenen met zachte uitslag of zacht bodemsel. Bron: Wiki-
pedia.

5 De unster of evenaar wordt alleen aangetroffen bij het vangsysteem. Het is 
een korte balk precies in het midden gelagerd en die vastzit tegen de rechter 
steenlijst. Aan de achterzijde zit het binnenvangtouw of -ketting dat naar de 
vangbalk gaat. In de voorzijde zit een schijfloop waardoor het vangtouw gaat 
dat vervolgens ook aan de vangbalk vast zit. Men trekt dus feitelijk twee keer 
aan de vangbalk. Hierdoor wordt een kleine vertraging verkregen. Bron: 
Wikipedia 

6 Jansen die waarschijnlijk belust op strijkgeld of uit speculatief oogpunt aan de 
‘molen was blijven hangen’, zijn bod werd niet gemijnd, verkoopt op 2 mei 1843 
zijn verworven bezittingen ten overstaan van notaris C.G. Boonzajer aan Hen-
drik Schuurman, korenmolenaar te Doorn. In de akte is dan het woord ‘stee-
nen’ doorgehaald want, zoals wij weten, de opstand was van hout. Het onroe-
rend goed voor ƒ 5.870,-, de roerende goederen voor ƒ 130,- zodat hij een 

aardige winst behaalt. Voor de koper kwam er nog ƒ 331,20 aan kosten bij. 
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Binnen het jaar, op 27 mei 1847, verschijnt Albertus 
opnieuw voor notaris Cambier van Nooten en ver-
koopt zijn korenmolen met woonhuis, erf, boomgaard 
en tuin voor ƒ 6.500,- aan Mejuffrouw Cornelia Hof-
man, weduwe van Johannes Visser, zonder beroep en 
wonend te Sliedrecht. 

Op 7 juli 1851 verkoopt Mej. Cornelia Hofman in Slie-
drecht, ten overstaan van G.H. Broekman, notaris te 
Vianen, de windkorenmolen met woonhuis etc. teza-
men groot 14 roeden en 17 ellen voor ƒ 6.500,- k.k. aan 
Wouter Blijenberg, molenaar en wonend te Vianen. 
Hij kan de molen in gebruik nemen op 1 november. 
Bij de koop zijn begrepen de blokken, rollen, wiggen, 
strijken, touwen, ijzeren koevoet, vuist, dakpinnen, 
zeilen met de lappen, schalen en gewicht en de molen-
wagen.

Ten verzoeke van Wouter Blijenberg, korenmolenaar 
en wonend te Hagestein, houdt notaris G.H. Broek-
man op 13 oktober 1858 in herberg Het Fortuin van 
Leendert Hermanus Diepenhorst een openbare verko-
ping van de korenmolen. Als een week later, 20 okto-
ber, de afslag wordt gehouden is voor ƒ 5.550,- (met 
kosten ƒ 6.000,- plus ƒ 331,20 voor de ontvanger op 
het kadaster) de nieuwe eigenaar Laurens de Roon 
Hertoge, zonder beroep en wonend te Dirksland. Dan 
is de oppervlakte 14 roeden en 10 ellen. Waarschijnlijk 
bedient De Roon Hertoge zelf de molen.

Het is 25 april 1863 als N.A.C. Slotemaker, notaris te 
Molenaarsgraaf, een nieuwe akte opmaakt. Dan ver-
koopt Laurens de Roon Hertoge, korenmolenaar te 
Ameide, zijn windkorenmolen met afzonderlijk woon-
huis etc. gelegen aan de Sluizendijk, voor ƒ 5.800,- k.k. 
aan Adriaan Tukker Adriaanszoon, korenmolenaar, 
wonend te Bleskensgraaf. Hij is geboren in Brandwijk. 
Op het kadaster wordt nog eens ƒ 320,16 berekend.  
Eerder op dezelfde dag heeft Tukker aan Hendrik Sui-
ker, vroeger korenmolenaar, thans zonder beroep en 
aan diens huisvrouw Maria Boele voor ƒ 3.000,- k.k. 
verkocht de opstand van een wind-wip-korenmolen 
met deszelfs stenen en gaande werk en verder toebeho-
ren met het recht van erfpacht op de ondergrond op de 
noordzijde van Bleskensgraaf aan de Graafstroom met 
rietland en watering.

Het is Adriaan niet gegund lang plezier van zijn molen 
te hebben. Binnen twee jaren, op 4 april 1865, sterft hij 
te Ameide, 33 jaren jong. Zijn jonge vrouw Jannigje 
Suiker, ook molenaar, geboren te Oud Alblas, volgt 
haar man in Ameide op 13 december 1867, op 29-jari-
ge leeftijd, in het graf. Op verzoek van Hendrik Suiker, 
korenmolenaar te Bleskensgraaf en in zijn hoedanig-
heid als voogd van de kinderen Adriaan en Maria Tuk-
ker en in het bijzijn van Klaas Tukker als toeziend 
voogd, organiseert Zacharias Henricus de Kleijn, nota-
ris te Molenaarsgraaf, een openbare verkoping bij op-
bod en bij afslag in logement Het Fortuin te Ameide 
op 18 februari.

Koper bij de afslag op 25 februari 1868 is Pieter Rome-
ijn, voor ƒ 8.725, (met kosten ƒ 9.420,- en de ontvanger 
van het kadaster noteert ƒ 519,98½ aan kosten).

De koper is verplicht er apart bij te kopen: 
- een reep met twee blokken en een  
   steenstrop voor                           ƒ  16,-- 
- vijf strijkbalken, een ijzeren hand- 
   boom en hevel    “     2,-- 
- vier houten wiggen en twee houten rollen  “     1,-- 
- zestien bilhamers    “   16,-- 
- twee schalen met touwen en ijzeren balans     “     2,50 
- acht stuks ijzeren gewicht waarvan  
   drie van 25 pond, een van 7 pond,  
   een van 5 pond, twee van 3 pond,  
   een van 1 pond en een koperen gewicht  
   van een half pond     “      5,-- 
- vier zeilen     “    30,-- 
- een slijpsteen met stelling, een koperen 
   molenlamp en een lantaarn   “     6,50 
- molenwagen     “   25,-- 
- molensteen     “   10,-- 
      ______ 
          Tezamen      ƒ 114,--

Familie Bor

In 1877 komt de familie Bor in beeld. 
Ten overstaan van notaris Z.H. de Kleijn verkoopt 
Pieter Romeijn, korenmolenaar te Ameide, op 5 mei 
1877 de windkorenmolen met afzonderlijk woonhuis, 
schuurtje, erf, tuin en boomgaard aan de Sluizendijk 
binnendijks voor ƒ 9.000,- (met kosten ƒ 9.690,-, plus 
nog eens ƒ 628,04 bij het kadaster) aan Teunis Bor, 
bouwman te Meerkerk. Per direct te aanvaarden. De 
verkoper neemt een eerste hypotheek van ƒ 9.000,- en 
leent aan Bor nog eens ƒ 4.500,- eveneens onder hypo-
thecair verband. 
Totale schuld van Bor aan Romeijn derhalve ƒ 13.500,- 
tegen 4%. 
Als borgen treden op Cornelis Bor, bouwman te Meer-
kerk, Pieter Bor, bouwman te Lexmond en Rijk van 
Asch, bouwman te Rumpt. Er zijn ook nog bijzondere 
bepalingen. 
Romeijn behoudt het recht, voor zich en zijn huis-
vrouw Lijsje Tukker tot het overlijden van de langstle-
vende zonder een vergoeding te behoeven betalen, van 
gebruik en bewoning op de twee zuidelijke vertrek-
ken van het woonhuis met de zolder, de helft van het 
schuurtje om gemeenschappelijk met de koper (aan 
wie de ruimte van de andere helft blijft) te worden 
gebruikt, het graangewas tussen de twee stoepen. het 
achter het zuidoostelijk vertrek gelegen gedeelte van 
de tuin ter breedte van genoemd vertrek, het erf voor 
zover dit voor de gemelde vertrekken gelegen is, het 
varkenshok achter het schuurtje en de helft van de 
boomvruchten. 
Met de bepaling dat de bewoners van de gereserveerde 
vertrekken steeds door de deur van het vertrek van de 
koper (welke deur naar buiten voert) moeten kunnen 
in- en uitgaan en dat zodra het voormelde recht van 
gebruik en bewoning eindigt, hetzij door vrijwillige en 
kosteloze afstand, hetzij door overlijden, dan betaalt de 
koper nog eens ƒ 500,- aan de verkoper of na diens of 
na het overlijden van zijn vrouw, binnen drie maanden 
na dat overlijden aan de erfgenamen.
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Teunis Bor overlijdt te Ameide op 27 december 1899. 
Zijn weduwe Eelke van Asch en de vier kinderen uit 
hun huwelijk, te weten. Elisabeth, Rijk Gerrit, Hille-
gonda en Willem Bor verschijnen op 19 maart 1912 
voor J.H. Muller, notaris te Gorinchem, teneinde over 
te gaan tot scheiding van de boedel. 
De molen met woonhuis, schuur en machinegebouw 
aan de Sluizendijk en een nieuw gebouwd woonhuis 
met schuur en twee pakhuizen aan de Zouwe, alles 
met erven, tuinen en grond, groot 22 aren en 30 centi-
aren worden in totaal geschat op ƒ 21.200,-. Er zijn 
overigens nog meer onroerende goederen die tezamen 
op ƒ 3.100,- worden geschat. Al het onroerend goed 
wordt toebedeeld aan de weduwe Eelke Bor-van Asch.

Op 15 februari 1917 verkoopt Eelke Bor-van Asch, ten 
overstaan van F. Bakker Schut, notaris te Gorinchem, 
de molen en de overige onroerende goederen voor  
ƒ 27.500,- aan haar zonen Rijk Gerrit en Willem Bor, 
korenmolenaars.

Het is 1 september 1924 als Rijk Gerrit en Willem Bor, 
korenmolenaars, voor P.A. van der Loeff, notaris te 
Gorinchem, verschijnen en te kennen geven tot schei-
ding en verdeling van de roerende en onroerende goe-
deren te willen overgaan. 
De korenmolen met graansilo en woonhuis, schuur en 
machinegebouw met de daarin aanwezige machines en 

erven aan de Sluizendijk en twee pakhuizen met erf 
aan de Zouwendijk gaan naar Willem Bor.

In december 1943 hebben Willem Bor en zijn zoon 
Teunis Elias Bor de v.o.f. Graanbedrijf Willem Bor en 
Zoon opgericht. 
15 januari 1944 staan zij voor G.E. Kraaij, notaris te 
Meerkerk, en Willem geeft te kennen dat hij het woon-
huis met houten schuur aan de Lekdijk, de garage met 
bijkeuken, het pakhuis genaamd "De Molen", de 
graansilo, de schuur, de garage, het machinegebouw 
met kantoortje, Grosley motor met toebehoren bene-
vens de maalderij inventaris, hamermolen, koekenbre-
ker, menger, transportinrichting en elevator in de v.o.f. 
Graanbedrijf Willem Bor en Zoon wil inbrengen. De 
prijs bedraagt ƒ 29.000,-.

Op 25 oktober 1955 verschijnen voor E.R. Kraaij, no-
taris te Gorinchem, Willem, Teunis Elias en Bastiaan 
Bor. 
Willem is per 1 januari 1955 als beherend vennoot uit 
de v.o.f. getreden. Hij wordt nu commanditair vennoot 
en Bastiaan is per 1 januari 1955 als beherend vennoot 
toegetreden. Tot het vermogen behoren o.a. het pak-
huis genaamd "De Molen", de graansilo, schuur, ma-
chinegebouw met Grosley motor, maalderij, hamer-
molen, koekenbreker, menger, transportinrichting en 

Luchtfoto van de voormalige windkorenmolen gemaakt vóór 1913 (in dat jaar werd de molen van zijn wieken ontdaan).



18 www.ameide-tienhoven.nl | december 2014

elevator. De nieuwe naam wordt C.V. Graanbedrijf 
Willem Bor en Zonen.

Door het overlijden van Willem Bor, op 18 maart 
1963, eindigt de Commanditaire Vennootschap. 
Op 11 november 1963 verschijnen voor D.H. van 
Nieuwenhuizen, notaris te Meerkerk, zijn weduwe An-
na Bor-Timmer en hun kinderen Maria Wilhelmina 
Paul-Bor, Teunis Elias en Bastiaan Bor. Tot het CV ver-
mogen behoort o.a. het pakhuis De Molen. Teunis Eli-
as en Bastiaan hebben van hun recht gebruik gemaakt 
de zaak voort te zetten. Al het onroerend goed blijft in 
de nu geheten v.o.f. Graanbedrijf Willem Bor en Zo-
nen.

Op zaterdagmorgen 25 november 1972 brandt de riet-
gedekte, met inmiddels daar overheen aangebrachte 
ijzeren golfplaten, molenromp af, waarna de restanten 
worden gesloopt en opgeruimd.

Per 10 januari 1973 is Teunis Elias uit de v.o.f. getre-
den, die hierdoor is ontbonden. Voor notaris D.H. van 
Nieuwenhuizen wordt op 26 juli 1974 tot scheiding en 
toebedeling van de goederen overgegaan. De onroe-
rende goederen aan de Lekdijk 21, waaronder het afge-
brande pakhuis genaamd "De Molen" en de goederen 
aan de Sluisdijk gaan naar Teunis Elias Bor. 

Het terrein op het industrieterrein te Ameide gaat naar 
Bastiaan.

Op 25 juni 1981 verschijnen Teunis Elias Bor, zonder 
beroep, als verkoper en Jan Bor, directeur en hande-
lend namens Transport en Handelsonderneming Bor 
B.V. als koper voor notaris P.E. Westbroek te Meerkerk. 
De B.V. koopt voor ƒ 45.000,- de ondergrond van een 
bedrijfsgebouw met bijbehorend erf, gelegen aan Sluis 
21, uitmakende een op het terrein kennelijk afgeschei-
den ongeveer zuidoostelijk gedeelte van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Ameide, sectie B. num-
mer 1910, groot ongeveer negen are. Dit is het terrein 
waar eeuwen lang de windkorenmolen van Ameide 
heeft gestaan.

De voormalige korenmolen werd in 1913 van zijn wieken ontdaan en is in 1972 door brand verloren gegaan.

Deze gedenksteen 
is afkomstig uit de 

voormalige korenmolen 
en is ingemetseld naast de 
toegangsdeur van de loods 

die op dezelfde plaatst is 
opgebouwd.
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Herman Beckmann

In1de kluis van de Nederlands Hervormde kerk in Ameide bevindt  
zich een vrij unieke geel koperen of bronzen kandelaar uit de der-
tiende eeuw. Deze is gevonden tijdens de restauratie van de kerk na 
de brand in 1953. De kandelaar werd toen verdonkeremaand door 
mensen die bezig waren met de restauratie van de kerk. De Johan-

nes de Doperkerk had voor de reformatie meerdere altaren. De kandelaar 
werd aangetroffen in het zand onder de verwijderde tegelvloer bij de 
noordelijke zijmuur, waar vroeger hoogstwaarschijnlijk een altaar was.

Na ongeveer vijftig jaar kregen de dieven wroeging. Ze namen contact op 
met Gijs Woudenberg van de Koninklijke Woudenberg Ameide en gaven 
de kandelaar aan hem. De kandelaar was  beschadigd; een pootje was af-
gezaagd, maar dat was wel bij de kandelaar bewaard gebleven. De dieven 
hadden het geel koper of brons aangezien voor goud. Gijs Woudenberg 
gaf de kandelaar terug aan de kerk, maar wel met de restrictie dat deze in 
het bezit van de kerk moest blijven3. Zie afbeelding A.

In de literatuur zijn minstens drie soortgelijke kandelaars bekend, die 
hierna besproken worden. 
A.J.G.Verster4 beschrijft de nevenstaande kandelaar als volgt: Kandelaar. 
Conische basis op drie klauwvoeten. Langgerekte kaarsenhouder met 
twee smalle openingen. In het midden geplaatste vetvanger. Brons. Begin 
14de eeuw. Frankrijk. Hoogte 15 cm. Zie afbeelding B.

Onno ter Kuile5 beschrijft twee kandelaars uit de 13de eeuw. De eerste 
komt uit de Noordelijke of Zuidelijke Nederlanden. Geel koper of brons, 
hoogte 16 cm, diameter voet 6,5 cm. Inv. N.M. 2287. Het voorwerp, dat in 
één geheel is gegoten, heeft een afgeplat-conische voet, rustend op drie 
klauwpootjes, een stam met een knop, een vetvanger en een forse kaarsen-
pin. De profielen aan de stam en rond de voet zijn met een puntslag gedre-
ven puntjes geaccentueerd. De kaarsenpin vertoont sporen van een schroef-
draad. Herkomst Collectie Hermans-Smits, Eindhoven, 1875. Literatuur: 
Vogelsang, 1905, blz. 149, fig. 1. Zie afbeelding C.

De tweede kandelaar komt ook uit de Noordelijke of Zuidelijke Nederlan-
den. Geel koper of brons, hoogte 16,3 cm, diameter voet 7,5 cm. Inv. 
R.B.K. 1961-66. Het voorwerp, dat in één geheel is gegoten, heeft een afge-
plat-conische voet, rustend op drie pootjes, een stam met een knop, een vet-
vanger en een forse kaarsenpin. De profielen aan de stam en rond de voet 
zijn met een puntslag gedreven puntjes geaccentueerd. De gestileerde klau-
wen op het eind van de pootjes ontbreken. Herkomst Collectie J.W. Frede-
riks, ’s-Gravenhage, 1961. Literatuur: Verslagen LXXXIII 1961, blz.31. Zie 
afbeelding D.

1 Messing of geelkoper (CuZn), is een legering van koper (55-70%) en zink (45-30%).De naam geelkoper is 
afgeleid van de kleur. Het is duidelijk geler dan zuiver koper. Wanneer het materiaal is blootgesteld aan de 
buitenlucht wordt het donkerbruin. Bron: Wikipedia.

2 Brons is een legering van koper en tin. Het tingehalte kan variëren van ca. 10 tot 30%. De legering heeft een 
roodachtige tot gelige kleur, afhankelijk van het tingehalte. Bron: Wikipedia.

3 Het is vreemd  dat Gijs Woudenberg een restrictie stelde wat betreft de verblijfplaats aan de rechtmatige 
eigenaar van de kandelaar.

4 A.J.G.Verster, BRONS in den tijd. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen, Amsterdam, 1956.
5 O. ter Kuile, Koper en Brons in het Rijksmuseum, ’s-Gravenhage,1986.

Een dertiende eeuwse 
geel koperen1 of bronzen2 kandelaar in het bezit van de  
Nederlands Hervormde Kerk in Ameide

  A

  B

  C

  D
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Om deze vraag te beantwoorden heb ik ge-
bruik gemaakt van onder andere de vol-
gende literatuur: Prof. dr. E.H. ter Kuile, 
De Romaanse Kerkbouwkunst in de Ne-

derlanden, Zutphen, 1975 en  de monumentenom-
schrijvingen van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 
Volgens prof. dr. E.H. ter Kuile zijn er in Zuid-Hol-
land in de volgende plaatsen romaanse kerken: Sas-
senheim, Wassenaar en Tienhoven.

De kerk in Sassenheim

Over de kerk in Sassenheim schrijft hij het volgende: 
‘Het ingekorte kerkschip van Sassenheim (omstreeks 
1100?) onderscheidt zich door een weelderige uitvoe-
ring die uniek is: de vensters worden omsloten door 
concentrische wandbogen op lisenen1 en op kolon-
netten2 tegen de lisenen. De overblijfselen daarvan 
kwamen eerst aan het licht bij de restauratie in 1971-
1973. Sierarcaden met lisenen en kolonnetten ge-
combineerd kennen wij verder alleen van koorpar-
tijen.’ 
De monumentenomschrijving van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed is als volgt: ‘Aan noord-
zijde van het eenbeukige schip overblijfselen van een 
tufstenen romaanse kerk uit de 12de  eeuw. In de 15de  
eeuw vernieuwd, in 1956 hersteld. Romaanse toren 
van baksteen, in einde 15de  eeuw verhoogd, gerestau-
reerd 1957. Ter plaatse van het koor ten oosten van 
het schip een koorvormige uitbreiding uit omstreeks 
1700. Bij restauratie 1971-73 romaans uiterlijk schip 
gereconstrueerd.’

De kerk in Wassenaar

Over de kerk in Wassenaar weet prof. dr. E.H. ter 
Kuile alleen te melden dat de toren is gemaakt van 
baksteen die omtrent 1200 is toegevoegd aan een ou-
dere tufstenen kerk.  
 
1 Lisenen zijn in de bouwkunst verticale, iets uit de muur springende 

stroken zonder voetstuk of bekroning. Ze hebben een decoratieve func-
tie: door het gebruik van lisenen wordt een muur in vlakken verdeeld (gele-
ding).

2 Een colonnet, kolonnet (letterlijk: kleine kolom) of schalk is een klein 
kolom- of zuilvormig onderdeel van een gebouw dat samen met zuilen of 
pijlers de dragende functie van een bouwwerk vervult. Ook een half-
zuil die aldus een zuil flankeert, wordt zo genoemd. De colonnet is voorna-
melijk in de romaanse architectuur en de bouwkunst van de go-
tiek terug te vinden.

De PKN gemeente Wassenaar beschrijft de Dorps-
kerk als volgt: ‘Het is niet bekend wanneer de eerste 
steen voor de Dorpskerk is gelegd. Documenten 
daarover - als ze al bestaan hebben - zijn verloren 
gegaan. In 1276 wordt de Dorpskerk voor het eerst 
in officiële papieren genoemd. Het kerkgebouw geeft 
duidelijke aanwijzingen over de ouderdom ervan. De 
noordgevel van het schip van de kerk is opgetrokken 
uit blokken tufsteen, er is een rondboogingang en er 
zijn resten van drie hoog in de gevelmuur geplaatste 
kleine rondboogvensters. Dit zijn restanten van een 
Romaans kerkje uit de 11de  of 12de  eeuw. De Dorps-
kerk ligt op een noordwestelijke rand van een strand-
wal. De kerk staat op een heuvel, in feite een oud bin-
nenduin. Toen de kerk gebouwd werd, was de heuvel 
lager. De drempel van de Romaanse ingang van het 
oudste stenen kerkje ligt namelijk ongeveer 70 cm 
lager dan het tegenwoordige maaiveld.’

De kerk in Tienhoven 

Tenslotte bespreekt prof. dr. E.H. ter Kuile de kerk 
van Tienhoven. Eerst staat hij stil bij de kerk in Oos-
terbeek. Op grond van verschillende argumenten 
komt hij tot de conclusie dat deze kerk teruggaat  tot 
de 10de zo niet tot de 9de eeuw. Allereerst zijn er de 
annexen3, in de tweede plaats het archaïsche karakter 
van het muurwerk met zijn ongewoon grote tufsteen-
blokken en tot slot de volkomen afwezigheid van ge-
leding door middel van lisenen met boogfriezen of 
wijde ondiepe om de vensters die sinds het begin van 
de 11de eeuw in zwang zijn. Prof. dr. E.H. ter Kuile 
vervolgt zijn betoog met: ‘Als kerk met annexen tegen 
de flanken van het eenbeukige schip kan nog een 
tweede worden genoemd: die van Tienhoven, een 60 
km stroomafwaarts van Oosterbeek gelegen. Hier 
bevat de tufstenen zuidmuur van het schip dicht bij 
het gotische koor een dichtgemetselde boogopening 
die uitkwam in een nevenruimte. Daarvan werden 
aan weerszijden van de boog, op 2,65 meter onder-
linge afstand, de gemetselde aanhechtingen in de bo-
dem aangetroffen. Het is mogelijk dat de annexe 
gangvormig westwaarts langs het schip oorspronke-
lijk juist onder de vensterdorpels lichtelijk terug-
sprong. Over de gedaante van de koorsluiting heeft 
het bodemonderzoek geen duidelijke gegevens aan 
het licht gebracht.’

3 Annexen worden ook wel pastophorieën genoemd. Het zijn aanbouwsels 
aan kerken en stammen uit de pré-Karolingische en de Karolingische tijd. 
Zie ook mijn artikel Hoe oud is de Sint Nicolaaskerk in Tienhoven? Dit artikel 
is gepubliceerd in het Nieuwsblad 1 in 2005.

Is de Sint Nicolaaskerk in  Tienhoven  
de oudste kerk in Zuid-Holland?

Herman Beckmann 
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De monumentenomschrijving van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 
het volgende te melden over de Nederlands Hervormde Kerk in Tienhoven: ‘In 
oorsprong eenbeukige, 12de  eeuwse dorpskerk gewijd aan de H. Nicolaas. Van de-
ze romaanse kerk zijn tufstenen muurgedeelten aan de zuid- en de westzijde bewaard, evenals de onderbouw 
van de toren. Het schip is verhoogd in 14de  en 15de eeuw, het vijfzijdig gesloten koor is gebouwd in het begin 
van de 15de eeuw en een verhoging van de toren vond plaats tegelijk met de laatste verhoging van het schip. 
De kerk draagt houten tongewelven met trekbalken; de toren heeft een kruisribgewelf.’

Elizabeth den Hartog zegt het volgende over de Nicolaaskerk  in haar boek De oudste kerken van Holland : ‘…
Als parallellen worden de door opgravingen bekende preromaanse4 parochiekerken van Oosterbeek en Tien-
hoven genoemd.’

Zij geeft ook nog een overzicht van 20 (gedeeltelijke) tufstenen kerken in Zuid-Holland. In dit overzicht zijn 
geen oude Hollandse kerken opgenomen uit het grensgebied tussen Holland en het Sticht5 Utrecht omdat dat 
sterk aan verandering onderhevig was. Tienhoven was niet opgenomen. Het overzicht ziet er als volgt uit:

Stad Naam Kerk Datering Huidige staat
Delft Koningsveld ± 1264 Fundamenten opgegraven
Dordrecht ? Thans Grote Kerk 12de eeuw Fundamenten opgegraven
Leiden Pieterskerk ± 1121 Herbouwd in 1390
Lisse Sint Servaas? ± 1200 ? verwoest
Monster ? ? Huidige kerk van 1400
Naaldwijk Sint Adrianus ? Huidige kerk uit 13de eeuw
Noordwijk Oude Jeroenskerk ± 851 in 1573 verwoest6 Huidige kerk uit 16de eeuw
Oegstgeest Sint Willibrordus ± 950 in 1573 verwoest7 Huidige kerk uit ± 1662
Ouderkerk a/d IJssel Vincentius ± 1200 verwoest in 1400 Huidige kerk uit ± 1430
Ouddorp Dorpskerk ± 900 verwoest in 1604 Huidige kerk uit ± 1734
Overschie Dorpskerk ± 1150 verwoest in 1250 Huidige kerk uit ± 1900
Rijnsburg Dorpskerk ± 1150 verwoest in 1250 Huidige kerk uit ± 1910
Rijswijk Bonifatius ± 1000 Ingrijpende restauraties
Sassenheim Pancratius ± 1000 Restauratie 1971-1973
Valkenburg ? 825 herbouwd 15de eeuw Sloop 1809
Vlaardingen Grote kerk ± 1156 verwoest in 1574 Huidige kerk uit ± 1600
Voorhout Pancratius romaans 15de eeuw herbouw Restauratie in 1957
Voorschoten ? Romaans ? Huidige kerk Neogotisch
Warmond ? Romaans ? Ruïne
Wassenaar Dorpskerk ± 1100-1200 Restauratie in 1938

Conclusie

De Oude Jeroenskerk in Noordwijk is hoogstwaarschijnlijke rond dezelfde datum gebouwd als de Sint Nico-
laaskerk in Tienhoven. Door toedoen van de Spanjaarden werd de kerk verwoest en werd er een nieuwe kerk 
gebouwd. Alle andere tufstenen kerken in Zuid-Holland zijn op een latere datum gebouwd. Bakstenen8 voor 
de bouw van kerken werden eerst na 1200 gebruikt, met andere woorden: de Sint Nicolaaskerk in Tienhoven 
is de oudste kerk in Zuid-Holland.
4 Onder de term pre-romaanse architectuur wordt de periode in de Europese architectuur bedoeld tussen het begin van de Karolingische renaissance in ongeveer 

het jaar 760 tot het begin van de romaanse architectuur rond het jaar 1100. Er is maar een beperkt aantal bouwwerken uit deze periode bewaard gebleven.
5 Een sticht of stift is een klooster, of een gebied waarover een abt of een bisschop als vorst wereldlijke zeggenschap had.
6 Door de Spanjaarden.
7 Door de Spanjaarden.
8 In Europa werd baksteen voor het eerst door de Romeinen op grote schaal toegepast. Na het vertrek van de Romeinen raakte de techniek echter weer in onbruik. 

Vanaf de twaalfde eeuw werd het steenbakken weer opgepakt door kloostermonniken.
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Afb. 1: Johan Wolfert van Brederode (1599-
1655), heer van Vianen, Ameide, Noordeloos 
enz. Geschilderd door Jan van Rossum, 
olieverf op doek, 104,5 x 90 cm, Rijksmuseum, 
Amsterdam.
Afb. 2: Louise Christine van Solms (1606-1669) 
geschilderd door Gerard van Honthorst.
Olieverf op doek, 74,3 x 59,2 cm, Rijksmuseum, 
Amsterdam.

Ineke Huysman  

Amalia Margaretha gravin van Brederode, ook be-
kend als barones van Slavata (geboren 1625/1626 – 
gestorven 1663/1665), grootmeesteres van de Ordre de 
l’Union de la Joye. Dochter van Johan Wolfert (afb. 1)
graaf van Brederode, heer van Vianen, Ameide en 
Noordeloos (1599-1655), veldmaarschalk en voorzitter 
van de Ridderschap van Holland, en Anna Johanna 
gravin van Nassau-Siegen (1594-1636). Amélie van 
Brederode trouwde (1) op 13-2-1645 met Albrecht 
Hendrik baron van Slavata, vrijheer van Chlum en 
Koschemberg (gestorven 1660), kolonel in het Staatse 
leger en gouverneur van Geertruidenberg; (2) op 28-
12-1662 met Gottlieb Amadeus eerste rijksgraaf van 
Windischgrätz, vrijheer van Waldstein und im 
Thal (1630-1695), diplomaat in dienst van de Duitse 
keizer. Voor zover bekend bleven beide huwelijken 
kinderloos.

Amalia Margaretha (Amélie) van Brederode 
werd geboren als het zesde kind in een ge-
zin van twaalf kinderen, van wie slechts zes 
meisjes in leven bleven. Zij groeide op in 

een adellijk milieu van rijkdom en aanzien met veel 
internationale contacten. Haar vader was een Van 

1 Dit artikel staat in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.

Brederode, vanouds een van de belangrijkste adellijke 
geslachten van Holland. Hij noemde zich zelfs graaf 
van Holland-Brederode. Later zouden de Staten van 
Holland zijn erfgenamen verbieden deze titel nog te 
voeren. De moeder van Amélie was afkomstig uit de 
Siegense tak van de Nassaus en was een zuster van 
Johan Maurits, ‘de Braziliaan’ (1604-1679). In 1638, 
twee jaar na de dood van haar moeder, hertrouwde 
haar vader met Louise Christine van Solms (1606-
1669) afb. 2, de zus van Amalia. De bruiloft, waarbij 
de ongeveer dertienjarige Amélie ongetwijfeld aan-
wezig zal zijn geweest, duurde vijftien dagen. Door 
dit tweede huwelijk van haar vader kreeg Amélie nog 
eens zeven halfbroers en -zusters.

De familie Van Brederode woonde afwisselend op 
het huis ter Cleef bij Haarlem, in Vianen op het kas-
teel Batestein, op de kastelen Petershem en Fauquem-
berg bij Maastricht, en in Den Haag: eerst aan de 
Lange Vijverberg en vanaf 1652 in de Hof van Bre-
derode. Met name prins Willem II van Oranje-Nas-
sau (afb. 3) en de Friese stadhouder Willem Frederik 
van Nassau-Dietz (afb. 4) kwamen zich graag verma-
ken met de zusjes Brederode. Willem Frederik 
schreef in zijn dagboek dat Amélie en Florentine 
(1624-1698) met elkaar streden om de aandacht van 
prins Willem (letterlijk schreef hij: ‘van malckander 
jaloux waeren’) (Gloria Parendi, 140-141).

Amalia Margaretha  
van Brederode1

             1                                                   2           3           4                                           5
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Ordre de l’Union de la Joye

In 1645 trouwde Amélie van Brederode met de uit 
een oud Boheems geslacht stammende Albrecht 
Hendrik, baron van Slavata. Voortaan werd zij daar-
om ‘barones of vrouwe van Slavata’ genoemd. Na 
haar huwelijk bleef zij bij haar vader inwonen. Zo 
verhuisde zij ook met de familie mee naar de nieuw-
gebouwde Hof van Brederode, op de hoek van de 
Lange Houtstraat en het Korte Voorhout (waar nu de 
Koninklijke Schouwburg staat), dat in februari 1652 
met veel festiviteiten in gebruik werd genomen. De 
Hof van Brederode stond in het midden van de ze-
ventiende eeuw bekend als hét trefpunt van de Haag-
se society.

Waarschijnlijk is daar, en volgens Van Sypestein zelfs 
tijdens de inwijdingsfeesten, het idee ontstaan om 
een eigen genootschap op te richten: de Ordre de 
l’Union de la Joye. Het genootschap, bestaande uit 
chevaliers en chevalières, had zijn eigen reglement, 
medailles, ceremoniën en diploma’s. Amélie had de 
rol van grootmeesteres (grande maîtresse) en haar 
jongste zus Anna Trajectina (1629-1672) afb. 5, ook 
wel Treesje genoemd, die van plaatsvervangster (co-
adjutrice). Bij de ceremonie van toelating moesten de 
kandidaten aantonen dat zij beschikten over ‘envie de 

rire, danser, gambader et de se rejouir’ (‘lust tot la-
chen, dansen, huppelen en plezier maken’). Het ge-
nootschap leek geïnspireerd op de Franse salon, maar 
het accent lag niet zozeer op literaire bezigheden – 
hoewel men ook wel verzen reciteerde – als wel op 
dans, muziek en plezier (‘la joye’). Bekende leden wa-
ren Johan de Witt (afb. 6), die het diploma in februari 
1653 ontving, de Friese stadhouder Willem Frederik 
van Nassau-Dietz en Coenraed van Beuningen (afb. 
7). Omdat Amélie’s portret deel uitmaakte van de 
schoonhedengalerij van Maurits Lodewijk van Nas-
sau-van Beverweerd, de buitenechtelijke zoon van 
Maurits en Margaretha van Mechelen, is het niet 
denkbeeldig dat ook hij lid van de Orde was. Als dat 
inderdaad het geval was, zou deze portrettencollectie 
een sleutel kunnen bieden voor de identificatie van 
de leden van deze Orde. 

Vermoedelijk heeft ook Constantijn Huygens (afb. 8) 
zich tot Amélie van Brederode gewend met een ver-
zoek om toelating. Er is een brief van Amélie van 5 
juli 1653 waarin zij hem – met een gedicht en een 
medaille – installeert als ‘très digne Chevalier’ van 
haar Orde. Huygens bedankt haar nog dezelfde dag 
met een gedicht waarin hij zijn diensten aanbiedt als 
knechtje van de koksjongen (‘valet du marmiton de 
l’ordre’). Een maand later, op 7 augustus, schrijft 

Amalia Margaretha van Brederode, olieverf op doek; 80 x 
150 cm, Slot Mosigkau, Dessau, Duitsland. Dit schilderij 
was oorspronkelijk eigendom van Amalia van Solms. Op de 
inventarislijst van het paleis Noordeinde in 1668 werd het als 
volgt beschreven: ‘Een schilderije van de vrouwe van Slabada 
met een dicken swarten hont daerbij, bij Honthorst gedaen, 
sonder lijst.’

 
Afb. 3:Willem II van Oranje-Nassau (1626-
1650), atelier van Gerard van Honthorst. 
Olieverf op doek, 110,5 x 86 cm.
Afb. 4: Willem Frederik van Nassau-Dietz 
(16713-1664) geschilderd door Wybrand de 
Geest. Olieverf op paneel, 1632, 29,8 x 24 cm, 
Beiden: Rijksmuseum, Amsterdam.
Afb. 5:Anna Trajectina van Brederode 
(1625–1672) geschilderd door Jan Mytens,                                                                      
olieverf op doek, Museum Warmii i Mazur, 
Olsztyn, Polen.
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Huygens opnieuw een dankgedicht voor zijn installatie en de lief-
lijke metamorfose die hij onderging van valet tot chevalier. Hij is 
vermoedelijk ook degene geweest die de ceremonie van de Orde op 
schrift stelde die Amélie aan stadhouder Willem Frederik stuurde. 

Toen Christina van Zweden in 1655 te Brussel ver-
bleef – ze had het jaar ervoor afstand gedaan van 
de Zweedse troon – was Amélie van Brederode 
enkele dagen haar gast. Graaf Raimundo Monte-
cuccoli, keizerlijk ambassadeur bij Christina, 
deed hierover verslag in zijn dagboek en schreef 
enkele gedichten op de wonderschone ogen van 
de barones van Slavata. Amélie zelf schreef over 
haar kennismaking met Christina een lange brief 
aan Christophe Delphicus, graaf van Dohna, ook 
ridder van haar Orde. Ze vertelt hem dat ze de 
koningin eerst heimelijk vanuit het struikgewas 
had bespied en later werd opgehaald om aan 
haar voorgesteld te worden. Vervolgens nodigde 
de koningin haar uit om haar enkele dagen gezelschap te houden. 
De dames bleken zo ingenomen met elkaar dat ze tot elkaars Orde 
toetraden – Christina was grootmeesteres van de Ordre de 
l’Amarante. Ook liet de koningin een schilder komen om ter plekke 
een portret van Amélie te maken en schonk zij haar twee portretten 
van zichzelf. Christina wilde haar zelfs mee naar Rome nemen en 
schreef hierover aan de keizer. Het is er kennelijk niet van geko-
men, want na een gezamenlijk bezoek aan een theatervoorstelling 
vertrok de barones weer naar Den Haag.                                                     

Reputatie

Hierna zwijgen de bronnen over Amélie van Brederode en haar 
Orde. Er is nog een brief van raadpensionaris Johan de Witt uit 
1660 waarin hij haar condoleert met het overlijden van haar man, 
de baron van Slavata. Eind 1662 hertrouwde zij met Gottlieb 
Amadeus (ook wel Theophilus), rijksgraaf van Windischgrätz, en 
vertrok naar Duitsland. Amélie overleed in 1663 of 1665, maar 
waar en onder welke omstandigheden is onduidelijk. Er is nog een 
curieus versje van de Franse dichter Mathieu de Montreuil (afb. 9) 
over de reputatie van deze barones van Slavata: ‘Ma Mère, en par-
tant de Paris/ Pour m’en venir dans la Hollande/ Me dit: Savez vous 
bien, mon Fils,/ En vous disant adieu, ce que je vous commande?/ 
Gardez-vous bien de jeux, de dez et de pipeurs,/ De vin, de mala-
die, et de gens querelleurs;/ Ce sont là tous les maux capables de 
vous nuire/ A deux fois par ses doigts elles les raconta/ Hélas! Elle 
oublia le pire:/ Gardez-vous bien surtout, me devoit-elle dire,/ De 
madame de Slavata’ (vrij vertaald: ‘Toen ik vanuit Parijs naar Hol-
land vertrok, heeft mijn moeder mij voor van alles gewaarschuwd 
maar zij vergat het ergste: mevrouw van Slavata’).

In de historiografie over de cultuur van de Gouden Eeuw wordt aan 
Amélie van Brederode niet veel aandacht besteed, maar haar Ordre 
de l’Union de la Joye wordt wel geregeld gememoreerd ter illustra-
tie van de galante omgangsvormen in Haagse kringen. Het oordeel 
over de Orde valt doorgaans niet bijster positief uit. Zo merkt Jacob 
Smit in zijn boek over Huygens op dat zo’n gezelschap de toen 57-
jarige Constantijn Huygens noch de raadpensionaris De Witt echt 
paste (Smit, 246). Ook Elisabeth Keesing laat zich laatdunkend uit 
over de Ordre de la Joye. Zij noemt Amélie van Brederode een 
vrouw van het ‘krampachtiger soort’ en vermoedt dat achter ‘die 
dik opgelegde vrolijkheid’ wanhoop school omdat het land in oor-
log was en de handel stillag (Keesing, 136). Wat nooit wordt geme-
moreerd, is dat Amélie van Brederode waarschijnlijk een van de 

Afb. 6: Johan de Witt (1625-1672), kopie 
naar Jan de Baen, Olieverf op doek, 125 x 98, 
Rijksmuseum, Amsterdam.
Afb. 7: Coenraed van Beuningen (1622-1693) 
geschilderd door Caspar Netcher, olieverf 
op doek, 48 x 39,6 cm, Historisch Museum, 
Amsterdam.
Afb. 8: Constantijn Huygens (1596-1687) 
geschilderd door Jan Lievens, 99 x 84 cm,
Rijksmuseum Amsterdam.

Christina van Zweden 
(1626-1689) Koperen 
munt, Geslagen na 1680.
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eerste vrouwen in de Republiek was die zo’n leidende 
rol speelden in het sociale leven. Dat zij de initiatie-
ven nam en de heren haar orders opvolgden, is op-
merkelijk te noemen gezien de omgangsvormen in 
die tijd.

Archivalia
Koninklijk Huisarchief, Den Haag: Archief Ama-•	
lia van Solms (ceremonie van de Ordre de la Joye 
met begeleidende brief aan Willem Frederik van 
Nassau-Dietz). 
Nationaal Archief, Den Haag: Archief van Johan •	
de Witt, raadpensionaris van Holland en West-
Friesland, port. 2840-2865 (Particuliere brieven). 
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‘De vrouwe van Slabata met een dikke zwarte hond’. 
Schilderij door Gerard van Honthorst, ongedateerd 
(Collectie Museum Schloss Mosigkau). Uit: Peter van 
der Ploeg en Carola Vermeeren, Vorstelijk verzameld. 
De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia. 
Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis (Den Haag en 
Zwolle 1998).

Afb. 9: De Franse dichter 
Mathieu de Montreuil 
(1621-1692).
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Die zaterdag verzamelde zich rond negen uur een 
dertigtal HVAT-ers op een nevelige loswal voor 
de reis naar het Limburgse Thorn. Doel van de 
reis was om kennis te maken met de plaats 

waar Margaretha van Brederode, van 1531-1577 abdis-
vorstin van het Stift, een belangrijke rol had gespeeld. 

In een comfortabele reisbus bracht onze chauffeur, oud-
Ameidenaar Meindert Haars, het gezelschap door mist en 
motregen naar de plaats van bestemming. Op de inmid-

dels zonnige parkeerplaats van café-restaurant 
‘Aod Thoear’ (Oud Thorn) werden we ontvan-
gen door een enthousiaste Tony Joosen, onze 
gids voor die dag. 

Gesterkt door koffie en thee met verse Limburg-
se vlaai, kregen we van Tony een presentatie 
over Thorn in het algemeen en het stift en Mar-
garetha in het bijzonder. Hierbij kwamen vele 
anekdotes en wetenswaardigheden aan bod. 
Onze gids, een bevlogen verteller, moest uitein-
delijk stoppen omdat de lunch op ons wachtte.

De voortreffelijke lunch bracht ons op krachten 
voor de stadswandeling met als hoofddoel een 
bezoek aan de St. Michaëlkerk, de voormalige 
stiftkerk van het vorstendom Thorn, en nu pa-
rochiekerk. Ook hier wist Tony opnieuw allerlei 
feiten en verhalen over kerk en abdij en hun 
gebruikers en bewoners te vertellen. 

Na het bezoek aan de kerk volgde nog een wan-
deling door het gebied waar vroeger, gedurende 
zo’n 800 jaar, het abdijcomplex gestaan had. 
Door de afbraak na de inval van de Fransen in 
1794, zijn slechts enkele restanten bewaard ge-
bleven. (Meer informatie over Thorn, het stift 
en abdis/vorstin Margaretha van Brederode is te 
vinden in het vorige nummer van het Nieuws-
blad – september 2014).

Rond half vier namen we afscheid van onze gids 
Tony, en vertrokken we weer uit Thorn voor de 
terugreis. Bij het binnenrijden van Vianen werd 
het gezelschap er aan herinnerd dat Margaretha 
van Brederode precies 500 jaar geleden (in 
1514) daar geboren was. Haar reis naar Thorn 
zal in die tijd veel moeizamer en gevaarlijker 
geweest zijn dan die van ons. Het is nog maar de 
vraag of zij ooit weer in Vianen terug geweest is. 
Rond kwart over vijf waren wij in ieder geval 
weer terug in Ameide en konden we terugkijken 
op een geslaagde excursie.   

 

 Excursie Thorn...
    6 september 2014

De Sint-Michaëlskerk (ook wel stiftskerk van Thorn of 
abdijkerk van Thorn) is een kerkgebouw in de Nederlands 
Limburgse plaats Thorn (het witte stadje). De kerk doet al 
twee eeuwen dienst als Rooms-katholieke parochiekerk van 
de parochie Sint Michaël, maar was daarvoor de stiftskerk 
van de abdij van Thorn, een benedictijner rijksabdij of stift 
voor adellijke dames.
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In de voetsporen  
van 

Margaretha  
van Brederode
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Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig 
bestaan van de Hoge Raad van Adel 
verscheen eerder dit jaar bij de uitgeverij 
WBOOKS te Zwolle het 669 pagina’s 

tellende boek “Wapenregister van de Nederlandse 
Adel”. Dit standaardwerk geeft een compleet 
overzicht van de geslachten die tot de Nederlandse 
adel behoren, waarbij de erfelijke adeldom van alle 
personen, die sinds de instelling van de Nederlandse 
adel in 1814 in de loop der tijd  door de koning zijn 
benoemd, verheven, ingelijfd of erkend, op basis 
van nieuw onderzoek en archiefmateriaal aan het 
adelsrecht wordt getoetst.
In het boek zijn als onderdeel van de beschrijving 
van de respectieve geslachten ook de vastgestelde, 
beschermde wapens opgenomen en beschreven. 
Hetzelfde geldt voor de wapenspreuken.
“Wapenregister van de Nederlandse Adel” is een 
coproductie van de heren drs C.O.A. (Coen) 
baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter 
van de Hoge Raad van Adel, mr.dr. E.J. (Egbert) 
Wolleswinkel, secretaris van de Hoge Raad van 
Adel, drs. J.C.C.F.M. (Jos) van den Borne, eerste 
medewerker en plaatsvervangend secretaris van 
de Hoge Raad van Adel, en dr. C.A.M. (Coenraad) 
Gietman, wetenschappelijk medewerker en 
plaatsvervangend secretaris van de Hoge Raad van 
Adel.
Sedert 1814 hebben personen uit 596 geslachten tot 
de Nederlandse adel behoord. Hiervan is door de 
jaren heen een niet onaanzienlijk deel uitgestorven. 
Naar de stand van heden bestaan er in ons land nog 
ruim 325 adellijke geslachten. Sommige geslachten 
tellen tientallen of zelfs nog meer leden, andere staan 
op het punt van uitsterven of worden nog maar door 
enkele telgen  vertegenwoordigd.
Ik heb geen weerstand kunnen bieden aan de 

verleiding om na te gaan of er op enigerlei wijze 
relaties bestaan tussen de geslachten, die in het 
standaardwerk de revue passeren, en Ameide en 
Tienhoven. Dit graaf- en spitwerk heeft geleid tot 
een bescheiden, maar niet oninteressant resultaat 
in die zin dat dit het geval is voor de geslachten 
Graswinckel, Van Heerdt (tot Eversberg), Nepveu en 
Ram.
In het vervolg van dit artikel is – na enkele inleidende 
opmerkingen - van geval tot geval aangegeven: 

in hoeverre en bij welke gelegenheden in het •	
Nieuwsblad van onze vereniging aandacht 
aan deze geslachten is besteed, en

wat over deze geslachten wordt vermeld •	
in “Wapenregister van de Nederlandse 
Adel”, met inbegrip van de weergave van de 
onderscheiden familiewapens.

Het geslacht Graswinckel
Graswinckel is de naam van een van oorsprong 
Delfts regentengeslacht. De oudst bekende generaties 
van dit geslacht waren bierbrouwer en droegen de 
naam van hun brouwerij.
De familienaam is waarschijnlijk ontleend aan een 
driehoekig stukje land (winkel = hoek) in Den 
Hoorn, ten westen van Delft, dat al in 1588 in het 
bezit was van de familie en dat bleef tot 1748.
Leden van het geslacht vervulden al vanaf de 
zestiende eeuw verschillende publieke functies in 
Delft, zoals thesaurier, gasthuismeester, armmeester 
en veertigraad (= lid van de uit veertig personen 
bestaande vroedschap, de stedelijk regering in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden).

 Relaties 
      tussen de Nederlandse adel  
       en Ameide en Tienhoven

Hans van den Heuvel
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FAMILIEWAPEN  GRASWINCKEL

In het standaardwerk komen met betrekking tot het geslacht 
Graswinckel de volgende passages voor: 

GRASWINCKEL
 
1908 VERHEFFING  -
 
Koninklijk Besluit, ’s-Gravenhage 21 juli 1908, nr 71.
Verheffing van Dirk Petrus Marius Graswinckel, emeritus 
predikant der Nederlands-hervormde gemeente te Amersfoort, 
oud-president-curator van het gymnasium aldaar, wonende te 
Utrecht. Diploma afgegeven 28 jan. 1909.

Wapen. In zilver drie zwarte roggen. Een halfaanziende helm; 
wrong en dekkleden zwart en zilver; helmteken een uitkomende 
zwarte eenhoorn, goud gehoornd en gehoefd; wapenspreuk 
NEMO IGNAVIA FACTUS IMMORTALIS (“Niemand is door 
nalatigheid onsterfelijk geworden”) in zwarte letters op een wit 
lint.
Het kopiediploma vermeldt geen motivatie voor de verheffing. 
Genobiliteerde* stamde uit een geslacht waarvan enkele 
generaties tijdens de Republiek deel uitmaakten van het 
stadsbestuur van Delft. De Raad concludeerde in zijn advies 
zelfs tot “een regentenfamilie in de ware zin des woords” (RA**, 
inv.nr. 180, not. 1908-81).

* nobiliteit = adel, adeldom; **RA = Rijksarchief

In zijn in de editie 2004-IV van dit 
blad gepubliceerde artikel over 
de “Avondmaalsbekers van de 

Hervormde Kerk Ameide-Tienhoven” 
besteedt Herman Beckmann uitgebreid 
aandacht aan de persoon en het werk 
van jhr. Augustinus Frederik Karel 
Graswinckel en diens oudste zoon jhr. 
dr. Dirk Petrus Marius Graswinckel.
De eerstgenoemde was een zoon 
van de stamvader van het adellijke 
geslacht jhr. ds. Dirk Petrus Marius 
Graswinckel (1836-1913), die bij 
Koninklijk Besluit d.d. 21 juli 1908 
tot de adelstand werd verheven, en 
Augustina Ernestine Frederika List 
(1839-1916). Hij leefde van 1863 tot 
1937 en was luitenant-generaal der 
infanterie.
Zijn echtgenote was Anna Elisabeth 
van Eeten (1861-1944), de op een 
na oudste dochter  van Johannes 
Christoffel van Eeten (1820-1895) 
en Johanna Begram (1829-1901), 
vrouwe van Jaarsveld. Haar oudste 
broer Philippus Lodewijk Begram van 
Eeten (1853-1916) was gehuwd met 
de in 1859 geboren Charlotte Jacobina 
Everdina  de Man.
Het enige kind van Philippus Lodewijk 
Begram van Eeten en Charlotte 
Jacobina Everdina de Man was de 
in 1889 geboren Johanna Cordula 
Begram van Eeten. Ze was de 
echtgenote van de in 1885 ter wereld 
gekomen mr. Joannes Adriaan van der 
Lee. Het echtpaar woonde eerst in het 
monumentale pand Voorstraat 7, in de 
vorige eeuw gedurende twee perioden 
de ambtswoning van de burgemeester 
van Ameide en Tienhoven, en later op 
het slot “Herlaer” in Tienhoven.
De jongste broer van Anna Elisabeth 
van Eeten was Hendrik (Henry) 
van Eeten. Hij leefde van 1864 tot 
1924 en was van 1900 tot aan zijn 
dood burgemeester van Ameide en 
Tienhoven. In de in  maart 2013 
verschenen editie van het Nieuwsblad 
is een – eveneens door Herman 
Beckmann geschreven – artikel aan 
hem gewijd.
De eerder genoemde jhr. dr. Dirk 
Petrus Marius Graswinckel komt ook 
voor in het door mij geschreven artikel 
“Warnardus Verhagen en het “Huis te 
Jaarsveld “ ”, gepubliceerd in de editie 
2009-I van dit blad. Hij leefde van 1888 
tot 1960 en was Rijksarchivaris. Zijn 
huwelijk met Johanna Abrahamina 
Breda Kleijnenberg (1889-1973) bleef 
kinderloos.
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Het geslacht Van Heerdt  
(tot Eversberg)
De familie Van Heerdt behoort tot de oude adel van Gelder-
land. De stamvader is Gijsbert van Heerde, in 1386 vermeld 
als gegoed*** te Ruweveen bij Zevenaar. Twee takken van de 
familie zijn in respectievelijk 1814 en 1822 gaan behoren tot 
de Nederlandse adel. Het hoofd van de tak, in mannelijke lijn 
uitgestorven in 1990, voerde de titel van graaf, de andere le-
den die van baron of barones. 

***gegoed = bemiddeld, welgesteld

Het standaardwerk bevat de volgende informatie over het 
geslacht Van Heerdt (tot Eversberg).

VAN HEERDT

1814 BENOEMING –

Soeverein Besluit, Brussel, 28 aug. 1814, nr. 14.

Benoeming van Thimon Cornelis van Heerdt  tot Eversberg 
(1761-1844) en Willem Hendrik van Heerdt tot Eversberg 
(1783-1864) in de Ridderschap van Overijssel.

1815 TITELVERLENING –  1990

Koninklijk Besluit, Laken, 16 sept. 1815, La.FF.

Verlening van de titel graaf bij eerstgeboorte aan jonkheer 
Thimon Cornelis van Heerdt tot Eversberg (benoemd in 
1814), opperstalmeester en kamerheer des Konings.

FAMILIEWAPEN VAN HEERDT

In het in de editie 2006-III van 
dit blad gepubliceerde artikel 
over de geschiedenis van het 

geslacht Van Stolk in relatie tot de 
Ambachtsheerlijkheid Ameide, dat  ik 
in samenwerking met Gert Groenendijk  
schreef, figureren “den Hoog Welgeboren 
Heer Meester Jean Laurent Baron 
Nepveu, Commandeur van de Orden: van 
den Eikenkroon, van Sint Stanislaus en 
van Sint Anna, Kamerheer des Konings 
in buitengewone dienst, wonende te 
Amersfoort" en "den Hoog Welgeboren 
Heer Johannes Herbert August Willem 
Baron van Heerdt tot Evertsberg, Ridder 
der Orden van de Nederlandsche Leeuw 
en van het Legioen van Eer van Frankrijk, 
Referendaris bij het Ministerie van 
Koloniën, wonende te 's-Gravenhage". 
Zijn traden op 8 april 1876 in de herberg 
"'t Fortuin" aan de Franschestraat te 
Ameide op in hun hoedanigheid van 
voogd respectievelijk toeziend voogd over 
vier minderjarige weeskinderen: Albert 
Laurent Theodore Aubin, Wilhelmina 
Henriette,  Marie Elise en Johanna Ignatia 
Jacoba Nepveu tot Ameijde, van wie 
de vader op 17 januari van dat jaar was 
overleden in de gemeente “Hof van Delft”. 
Het betrof “de Wel EdelGeboren Heer 
Meester Jean Laurent Nepveu tot Ameijde 
(zich ook wel genoemd hebbende Van 
Ameijde), in leven Ridder der Orde 
van de Nederlandsche Leeuw en Oud 
President der Arrondissements Regtbank 
te Groningen”. Hij was de weduwnaar van 
“de Hoog WelGeboren Vrouwe Louise 
Elisabeth Baronesse van Heerdt tot 
Evertsberg”.
Doel van de bijeenkomst was om orde te 
stellen op de omvangrijke nalatenschap 
van het echtpaar Nepveu tot Ameijde-
van Heerdt tot Evertsberg, waartoe 
ook de Ambachtsheerlijkheid Ameide 
behoorde. In het artikel wordt beschreven 
hoe de Ambachtsheerlijkheid bij een 
volgende gelegenheid in eigendom werd 
verworven door de  Hoog Edelgestrengen 
Heer Abraham van Stolk Corneliszoon, 
firmant van de Houthandel A. van Stolk 
en Zoonen, Majoor-Commandant van 
het Korps Koninklijke Scherpschutters 
van Rotterdam, Kapitein der Schutterij en 
Bestuurder der Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen, 
wonende te Rotterdam”. Het zal veel 
lezers van dit blad niet onbekend zijn 
dat dr. Christian Cornelis (Chris) 
van Stolk , een verre nazaat van deze 
illustere Rotterdammer, thans niet 
alleen Ambachtsheer van Ameide, maar 
ook Beschermheer van de Historische 
Vereniging Ameide en Tienhoven is. 
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Wapen. In zilver een zwarte schuinbalk. Een aanziende 
helm; wrong en dekkleden zwart en zilver; helmteken een 
vlucht van zilver en zwart, de rechtervleugel beladen met 
een schuinbalk van het schild, de linker met een zilveren 
linkerschuinbalk.

Titelverlening bij gelegenheid van de vestiging van 
de koninklijke macht en de inhuldiging, als blijk van 
genegenheid en tevredenheid over zijn diensten. In dit 
verzamelbesluit werd naast de verlening van de titel van 
graaf (bij eerstgeboorte) aan jonkheer T.C. van Heerdt (RA, 
inv.nr. 6, not. 1815-389) aan acht personen de titel baron (bij 
eerstgeboorte) verleend.

1821 TITELERKENNING –

Koninklijk Besluit, Brussel 3 mei 1821, nr.107.

Erkenning van de titel baron voor de afstammelingen 
van Thimon Cornelis graaf van Heerdt tot Eversberg 
(titelverlening in 1815), opperstalmeester en kamerheer des 
Konings, lid Ridderschap van Overijssel.

Het riddermatige geslacht Van Heerde was al in de vijftiende 
eeuw beschreven in de Ridderschap van de Veluwe. 
Erkenning op verzoek van de oudste zoon van graaf Thimon 
Cornelis (titelverlening in 1815), jonkheer Willem Hendrik 
van Heerdt tot Eversberg (benoemd in 1814).

Het KB had, behalve op de rekwestrant, betrekking op 
jonkvrouw Theodora Johanna Wilhelmina Herbertina van 
Heerdt (1786-1866), jonkvrouw Frederica Louiza van Heerdt 
(1792-1855), jonkheer Charles Edouard van Heerdt (1797-
1855), jonkvrouw Sophie Henriette van Heerdt (1798- na 
1848), jonkheer Henry Charles Louis William van Heerdt 
(1800-1822), jonkvrouw Charlotte Wilhelmine van Heerdt 
(1802-1858), jonkvrouw Lucie Mathilde van Heerdt (1805-
1837), jonkheer Alfred August Ottomar van Heerdt (1810-
1834) en jonkvrouw Robertine van Heerdt (1814-1899).

1822 TITELERKENNING –

Koninklijk Besluit, ’s-Gravenhage 7 april 1822, nr.16.

Erkenning van de titel baron voor de afstammelingen van 
wijlen Jacob Karel Frederik van Heerdt (1762-1814).  

Op verzoek van de tweede zoon van wijlen J.K.F. van Heerdt, 
Jacob Pieter van Heerdt (1791-1854), neef (oomzegger) 
van Th.C. graaf van Heerdt tot Eversberg (titelerkenning 
in 1821). Het KB had verder betrekking op zijn broers en 
zuster: Willem Hendrik van Heerdt (1790-1826), Cornelia  
Charlotta van Heerdt (1798-1836) en Carel Lodewijk van 
Heerdt (1804-1842). De titelerkenning dient te worden 
opgevat als erkenning te behoren tot de Nederlandse 
adel met de titel baron(es). Bij KB van 21 mei 1900 kreeg 
een gelijknamige kleinzoon van de rekwestrant, Jacob 
Pieter baron van Heerdt (1854-1934), toestemming de 
naam Bijsterbos (baron) van Heerdt te voeren, door de 
geslachtsnaam van zijn  grootmoeder voor de zijne te 
voegen.

Representanten van het geslacht 
Nepveu kwamen we eerder in dit 
artikel al tegen bij gelegenheid 

van de openbare verkoping van de 
Ambachtsheerlijkheid Ameide in de 
herberg “ t Fortuin” aan de Franschestraat 
in Ameide in het jaar 1876. Het zou te 
ver voeren om hier uitgebreid in te gaan 
op de nogal complexe geschiedenis van 
dit geslacht, ook al omdat verscheidene 
telgen daarvan de revue passeren in 
drie artikelen van mijn hand: “Enkele 
grepen uit de geschiedenis van de 
Ambachtsheerlijkheid Tienhoven” 
en “Heren en Vrouwen van Ameide, 
Tienhoven en Herlaer” en “Het geslacht 
Nepveu (tot Ameyde) – Roosmalen 
Nepveu”, die werden gepubliceerd in 
respectievelijk de edities 2011-IV en 
2012-II van dit blad. Daarom volsta ik nu 
met enkele korte notities, in welk verband 
ik de draad oppak bij: 

Laurens Johannes Nepveu (1751-•	
1823), die gehuwd was met 
Margaretha Roosmale (1751-1829). 
Het echtpaar had zes kinderen, van 
wie mr. Laurent Theodore (1782-
1839) de oudste en Charles (1791-
1871) de jongste was.
De eerstgenoemde was de echtgenoot •	
van Albertina Helena Elisabeth 
Ram (1788-1864), dochter van mr. 
Jan Wijnand  Ram (1755-1789) en 
Ignatia Maria Bichon (1755-1810). 
Hij mocht zich “Heer van Herlaer” 
noemen sinds hij de gelijknamige 
Ambachtsheerlijkheid op 3 maart 
1811 bij een openbare verkoping 
in Tienhoven in eigendom had 
verworven. Zijn echtgenote was 
"Vrouwe van Tienhoven" na het 
overlijden van haar moeder en 
"Vrouwe van Ameide" na het 
overlijden van haar stiefvader, mr. 
Daniël Gerard van der Burgh (1755-
1824).
Het echtpaar had vijf kinderen, van •	
wie er slechts twee de volwassenheid 
bereikten: mr. Laurent Jean Nepveu 
tot Ameyde (1808-1876) en mr. Jean 
Ignatius Daniël Nepveu (1810-1887). 
De oudste van dit tweetal werd "Heer 
van Herlaer" bij het overlijden van 
zijn vader (in 1839) en "Heer van 
Ameide" bij het overlijden van zijn 
moeder (in 1864).  Hij was, zoals 
eerder vermeld, gehuwd met Louise  
Elisabeth Baronesse van Heerdt tot 
Eversberg (1824-1859). 
 

Het geslacht Nepveu
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In het In het standaardwerk is het volgende 
over het geslacht Nepveu te  lezen.

NEPVEU

1849 – VERHEFFING & TITLVERLENING – 
1903

Koninklijk Besluit, Het Loo 27 juli 1849, nr. 64.

Verheffing van Charles Nepveu (1791-1871), 
adjudant des Konings in buitengewone 
dienst, generaal-majoor, chef van de Generale 
Staf, met verlening van de titel baron bij 
eerstgeboorte.
Diploma afgegeven in febr. 1850.

 
FAMILIEWAPEN NEPVEU

Wapen. Gedeeld; in blauw een gouden leeuw, rood 
getongd; II in goud een geplante groene boom met 
vier gouden appels. Een halfaanziende helm; wrong en 
dekkleden goud en blauw; helmteken de leeuw van het 
schild, uitkomend.

Het geslacht Ram
In het standaardwerk zijn de volgende passages aan het 
geslacht Ram gewijd.

RAM

1835 VERHEFFING – 1980

Koninklijk Besluit, Het Loo 4 juli 1835, nr. 12.
Verheffing van Willem Eliza Ram (1786-1856), lid Raad 
van Utrecht, lid Prov. Staten van Utrecht, en, op verzoek 
van hun moeder, jonkvrouw Magdalena Antonia van de 
Poll, weduwe van diens oudste broer Laurens Elisa Ram 
(1782-1828), van haar kinderen Jacoba Philippina Ram 
(1813-1878), Jan Laurens Ram (1814-1863), Henrietta 
Maria  Ram (1816-1895), Willem Lodewijk Karel Ram 
(1818-1892), Louisa Anna Alexandrina Ram (1822-1892), 
Jacob Philip Albert Leonard Ram (1826-1890) en Albert 
Laurens Ram (1829-1885). Een diploma.

Charles, de jongste zoon van Laurens •	
Johannes Nepveu en Margaretha 
Roosmale, was luitenant-generaal, Chef 
van de Generale Staf, minister van 
Oorlog, Adjudant van Zijne Majesteit 
Koning Willem II en Zijne Majesteit 
Koning Willem III en Minister van 
Staat en drager van verscheidene hoge 
onderscheidingen. Hij was gehuwd 
met Clara Wilhelmina Eisabeth Grothe 
(1789-1871). Charles Nepveu werd in 
1849 in de adelstand verheven en heette 
voortaan “Charles Baron Nepveu”.
Het echtpaar Nepveu-Grothe had een •	
zoon, de in het voorgaande vermelde 
mr. Jean Laurent Baron Nepveu (1819-
1903). Hij was Kamerheer van Hare 
Majesteit Koningin Anna Paulowna, 
de gemalin van Zijne Majesteit Koning 
Willem II.

Het grafmonument van  dr. 
mr. Jan Wijnand Ram in de 
oude Nederlands Hervormde 
Kerk van Ameide.
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FAMILIEWAPEN RAM

Wapen. In rood een springende zilveren ram, goud 
gehoornd en gehoefd en met gouden geslachtsdelen. Een 
halfaanziende helm; een kroon van drie bladeren en twee 
parels; dekkleden rood en zilver; helmteken de ram van het 
schild, uitkomend en aanziend.

Op een eerder verzoek in 1830 adviseerde de Hoge 
Raad van Adel (rapporteur Snouckaert) dat “verheffing 
van Z.M. afhangt”, kennelijk zonder resultaat. In 1835 
verzocht Willem Eliza Ram, lid Prov. Staten en lid raad 
van Utrecht, opnieuw om verheffing. Rapporteur Van 
Citters vroeg vervolgens om informatie aan de gouverneur, 
die meedeelde “dat deze familie van de vijftiende eeuw 
af voorname regeringsposten heeft bekleed”. Daarop 
adviseerde de Raad gunstig (RA, inv.nr.281, f. 152v. en 
153r.).

1836 VERHEFFING – 1888

Koninklijk Besluit, ’s-Gravenhage 8 juni 1836, nr.77.

Verheffing van de kinderen van wijlen Albert Jan Leonard 
Ram (1784-1834), Philips Ram (1818-1888) en Hendrik 
Marij Ram (1821-1887). Een diploma, afgegeven 3 april 
1837.

Wijlen Albert Jan Leonard Ram was een broer van jonkheer 
Willem Elisa Ram (verheven in 1835) en wijlen Laurens 
Elisa Ram, wiens kinderen in 1835 waren verheven.

Het geslacht Ram geniet bij de 
oudere inwoners van Ameide en 
Tienhoven  een zekere bekendheid, 

omdat in het koor van de Hervormde Kerk 
van Ameide ruim anderhalve eeuw lang 
het grafmonument stond  van de Utrechtse 
jurist dr.mr. Jan Wijnand Ram (1755-
1789). Het monument ging teloor bij de 
grote kerkbrand van 1953.
Jan Wijnand Ram stamde uit een oud 
Utrechts regentengeslacht, waarvan 
menigeen, zoals zijn vader mr. Jan Jacob 
Ram, het tot burgemeester bracht. Hij 
werd in de Domstad geboren, maar 
groeide op in Rotterdam, waarheen zijn 
moeder, Catharina Maria de Reuver, 
ruim acht jaar na het overlijden van haar 
echtgenoot was verhuisd om er in 1767  te 
hertrouwen met Isaac van Alphen, lid van 
de vroedschap en later ook burgemeester 
van deze stad.
Jan Wijnand Ram vervulde in Rotterdam 
vele bestuurlijke functies, als daar zijn 
commissaris bij het Zeegerecht, schout van 
het Ambacht van Beukelsdijk en van Oost 
en West Blommersdijk en  schepen en lid 
van de vroedschap van de stad Rotterdam. 
Daarnaast was hij in zijn geboortestad 
Kanunnik van het Kapittel van Sint Maria- 
een instituut, dat de landerijen en andere 
bezittingen van het Kapittel beheerde.
Zijn echtgenote heette Ignatia Maria 
Bichon (1755-1810). Ze was een dochter 
uit het tweede huwelijk van Jan Bichon, 
Heer van Oost IJsselmonde, die in 
het midden van de achttiende eeuw 
burgemeester van Rotterdam was en ook 
nog een grote verscheidenheid van andere 
(hoge) publieke functies bekleedde. Uit het 
huwelijk van Jan Wijnand Ram en Ignatia 
Maria Bichon werden in Rotterdam drie 
kinderen geboren: Isaac Arend Albert 
Jan (1781-1789), Bartha Theodora Maria 
(1785-1825) en Albertina Helena Elisabeth 
(1788-1864). Eerder is al gememoreerd 
dat de laatstgenoemde de echtgenote was 
van mr. Laurent Theodore Nepveu (1772-
1839).
Medio oktober 1786 werd van 
overheidswege goedgekeurd dat Jan 
Wijnand Ram de Ambachtsheerlijkheden 
Ameide en Herlaer met de daarbij 
behorende rechten en voorrechten en tal 
van behuizingen en stukken grond kocht 
van Maria Rebecca Leers-Callenburg 
Baartmans, sinds begin 1785 weduwe 
van Arnout Leers jr. De koopsom beliep 
vijftigduizend gulden. Zo werd dr. mr. Jan 
Wijnand Ram “Ambachtsheer van Ameide 
en Herlaer”.
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Teun Bikker

Wie is er niet geïnteresseerd in een schat, zeker als het 
om kostbaarheden uit het verre verleden gaat? Wel-

nu, toen ik in een boek over de middeleeuwen las over zo’n 
schat, die in Doornik gevonden was, nam ik mij voor daar 
wat meer over te weten te komen. Laten we terug gaan in 
de tijd naar de vijfde eeuw, ruwweg 1500 jaar geleden.  En 
naar een gebied rond Doornik (ook wel Tournai genoemd) 
in het huidige België. Als je via Antwerpen naar Frankrijk 
rijdt, kom je er langs, vlak voor de stad Lille.

De Franken

In de vijfde eeuw was de invloed van de Romeinse heersers 
in West-Europa al sterk afgenomen en groeide de macht 
van de Franken. Childerik, ook wel Diederik genoemd, 
was leider van de Franken tussen ca 460 en 481 en had zijn 
residentie in Doornik. Hij was zijn vader Merovech opge-
volgd als vorst. Merovech, Childerik en diens opvolgers 
worden de Merovingen  genoemd. Na verloop van enkele 
eeuwen zouden de Karolingen, waarvan Karel de Grote de 
bekendste is, de macht grijpen en was de rol van de Mero-
vingen uitgespeeld. 

Childerik werd na zijn dood in 481 opgevolgd door zijn 
zoon Clodovech, beter bekend als Clovis. Deze Clovis ver-
huisde met zijn hofhouding naar Parijs, dat zou uitgroeien 
tot de hoofdstad van het land van de Franken ofwel Frank-
rijk. Over Clovis is nog een belangrijk feit te noemen. Hij 
bekeerde zich volgens de overlevering tot het Christen-
dom toen hij een veldslag tegen de  Alemannen dreigde 
te verliezen. Eerst riep hij Wodan aan maar dat hielp niet. 
Omdat hij een christelijke vrouw had, Clothilde genaamd, 
gooide hij het over een andere boeg en wendde hij zich tot 
de ‘God van zijn vrouw’ met de belofte zich te zullen beke-
ren als hij de strijd zou winnen. De Franken zegevierden 
alsnog en Clovis liet zich in 496 dopen. Dat zou ook voor 
onze streken grote gevolgen hebben want de Merovingen 
en Karolingen hebben het christendom krachtig verspreid 
in hun steeds groter worden rijk.

Childerik 

Terug nu naar onze Childerik. Zoals gezegd was hij vorst 
van de Franken in de periode 460-481. Hij werd rex ge-

noemd ofwel koning. Zijn rijk bestond 
uit het zuiden van Nederland, het gebied 
rond Keulen, Belgie en een deel van 

Noord-Frankrijk. Bovendien was hij officier in 
het Romeinse leger. Naast oorlog voeren hield 
Childerik ook van vrouwen; hij maakte het zo 
bont dat hij enkele jaren verbannen werd door 
zijn volk. Na acht jaar kon hij weer terugkeren 
op zijn post, samen met zijn echtgenote Basina. 
Of Childerik een belangrijke politieke rol heeft 
gespeeld in zijn tijd is aan discussie onderhevig. 
Zijn beeltenis is bewaard gebleven op de ze-
gelring, die in zijn graf is gevonden. Hij draagt 
daarop lange haren met een scheiding in het 
midden en met twee vlechten (geen baard). 
Verder is er een kuras met daarover heen een 
mantel, behorend tot de uitrusting van een 
Romeins officier, te zien en een lans (over zijn 
rechterschouder). 

De schat van Childerik  door de eeuwen 
heen

In 1653 werd zijn grafkelder gevonden onder de 
Sint-Brixiuskerk te Doornik, bijna twaalf eeu-
wen na zijn dood. Bij graafwerkzaamheden 
werden er gouden voorwerpen gevonden, die 
voor een groot deel verdwenen door plunde-
ring. Een deel van de schat werd later weer ver-
zameld door de deken van de parochie maar 
lang niet alles. De beenderen uit het graf lagen 
verspreid over het terrein; of die opnieuw be-
graven zijn is niet bekend.  Inmiddels was dui-
delijk geworden dat het ging om het graf van 
Childerik omdat er een zegelring was gevonden 
met het opschrift  “CHILDERICI REGIS”. Ook  
de landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden 

De schat van 
Childerik I  
(ca 436-481)

De doop van Clovis, van een onbekende Franse schilder 
uit Saint-Gilles  Zie nl.wikipedia.org/wiki/Clovis I.

Zegelring van Childerik.
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(waar Kortrijk toe behoorde), Philips Willem van 
Oostenrijk, bemoeide zich met de vondst. Hij liet 
zich door  de deken van genoemde kerk op de hoogte 
stellen en gaf opdracht zoveel mogelijk voorwerpen 
te verzamelen. Er werd ook een afdruk gemaakt van 
de zegelring (gelukkig maar, want de echte ring zou 
later verdwijnen).  
De landvoogd kwam zelf naar Kortrijk en kocht alle 
nog resterende voorwerpen van de vinder voor 6 
goudstukken. In 1658 stuurde hij de gevonden voor-
werpen naar Wenen, waar zij werden toegevoegd aan 
de bezittingen van de Oostenrijkse keizer (de Zuide-
lijke Nederlanden behoorden nog bij het rijk van wij-
len Karel V en Philips II, waarvan de noordelijke ge-
westen zich hadden losgemaakt in de Tachtigjarige 
Oorlog).  
Enkele jaren later in 1665 werd besloten de schat te 
schenken aan Lodewijk XIV, de Franse koning, ook 
wel Zonnekoning genoemd. Wel werden er eerst ko-
pieën van gemaakt. In Parijs kwamen de originele 
stukken in het Cabinet des Medailles terecht, waarna 
ze min of meer vergeten werden.  
Ruim 150 jaar later (1831) werd bij een grote kraak 
de schat van Childerik gestolen uit het Parijse Cabi-
net de Medailles. Een deel van de buit werd omge-
smolten en een ander deel werd teruggevonden in de 
Seine. Wat er nog over is van de schat ligt nog steeds 
in genoemd Cabinet; op internet zijn er afbeeldingen 
van te vinden. 1

Waaruit bestond de schat van Childerik?

Voor zover bekend bestond de schat uit geldstukken, 
sieraden en gereedschappen. Het was in die tijd een 
(heidense) gewoonte de dode te begraven met een 
deel van zijn persoonlijke bezittingen. Aan geld lagen 
er meer dan 100 goudstukken (de meeste munten 
geslagen in Constantinopel (het huidige Istanbul), 
waarschijnlijk een cadeau  van de Byzantijnse keizer) 
en circa 100 zilveren munten van Romeinse oor-
sprong. Voor zover mij bekend zijn die munten niet 
meer te zien in een museum helaas. 
Van de sierraden zijn er nog negen voorwerpen be-
kend, die we hierna kort bespreken en enkele  laten 
zien. Tenslotte behoorde er ook nog een ijzeren bijl 
van ongeveer een kilogram tot de gevonden voor-
werpen, een z.g. francisque. Dat zal wel een wapen 
van Childerik geweest zijn. 

De sierraden

In de volgende opsomming zijn de objecten opgeno-
men, die in de literatuur en in de catalogus van het 
museum in Parijs zijn vermeld: 

1  Zie www.medaillesetantiques.bnf.fr

een gouden zegelring (zie boven);1. 
een gouden armband van 300 gram, gedragen 2. 
aan de rechterpols;
een gouden fibula (jasspeld) in de vorm van een 3. 
kruis, ca 6 cm lang, een teken van hoogwaardig-
heid in het Romeinse rijk;
gouden bijen, waarvan er nog twee bewaard zijn 4. 
gebleven; volgens een medewerker van het mu-
seum in Doornik werden die gebruikt om stuk-
ken stof of leer met elkaar te verbinden;
een gouden stierenkop met sluiting, ingelegd met 5. 
granaten en omzoomd met parels;
een kristallen bol (bergkristal) met een diameter 6. 
van 50 mm;
een zwaard (spatha), met een gouden handvat, 7. 
dierenkoppen en een decor van granaat;
een foedraal voor een mes (een z.g. scramasaxe) 8. 
van goud, gedecoreerd met granaten;
een gouden tong van een gesp met drie  granaten;9. 
een decoratie met kartelrand;10. 
een decoratie met granaten.11. 

Al met al toch wel een indrukwekkend bezit voor een 
Frankische vorst, wonend en begraven in Doornik. 
En er zal vast (veel) meer in het graf gelegen hebben.

Nog meer graven 

Niet ver van het graf van Childerik werden drie gra-
ven gevonden met de skeletten van minstens 20 paar-
den.  Waarschijnlijk zijn zij geofferd bij de dood van 
Childerik, een traditie die terug te voeren is tot de 
Germanen. Zo’n offer geeft aan dat Childerik in zijn 
tijd als een machtig man werd gezien. Zijn zoon Clo-
vis zou die macht nog aanzienlijk uitbreiden tot wat 
het Frankische rijk wordt genoemd, de oorsprong 
van het huidige Frankrijk. 

Tenslotte

Doornik is een mooie stad in Henegouwen (Belgie). 
Ga er eens heen en bezoek dan het Archeologisch 
museum. Daar vind je niet de schat van Childerik 
maar wel een tentoonstelling over zijn leven en en-
kele kopieën van de genoemde schat. Neem wel een 
woordenboek(je) mee want ze zijn Franstalig, slechts 
een enkeling verstaat wat Vlaams.

Bronnen 
- C. Vlaeminck e.a., Childeric et Clovis, rois des 
  Francs 482-1983 (Tournai). 
- Musée d’Histoire et Archeologique Tournai 
- Cabinet de Medailles et Antiques (Paris http:// 
   medaillesetantiques.bnf.fr) 
- Internet (Wikipedia).
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Teus Schep, cultuurtheoloog

Ameide, 30 Jan. J.l. Vrijdag dreef langs deze 
gemeente op een ijsschots een hondje, zoo 
kalm of het zich op den vasten wal bevond. 
Met een roeiboot werd het diertje er af ge-

haald. Het is als logé opgenomen in een 
mandenfabriek.”1 
Dit tot de verbeelding sprekende bericht uit het 
Ameide van eind januari 1917 lijkt wel iconisch voor 
Ameide tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het donde-
rend geweld, de waanzin van de al maar durende 
moordpartij op jonge mensen aan het loopgraven-
front van België en Frankrijk... heel die afgrondelijke 
misère dreef als het ware rustig aan Ameide voorbij. 
Zelfs Belgische vluchtelingen, waarvan er meer dan 
een miljoen, met hun angst en verhalen, ons land 
overstroomden, kwamen nooit in Ameide aan. In 
Ameide, altijd tot hulp bereid, dreef slechts een 
hondje voorbij op een ijsschots. Maar dat werd dan 
ook gered en warm onthaald.  
Of is dit beeld toch iets al te rustig? 

Neutraal

De eerste berichten die vanuit Ameide na het uitbre-
ken van de Eerste Wereldoorlog in de Schoonhoven-
sche Courant verschijnen, lijken bovenstaand beeld 
te bevestigen. Wanneer die 28e juli 1914 de oorlog 
echt begint, is Nederland neutraal. Vastberaden 
wordt die neutraliteit aan de grenzen, langs de wa-
terlinies en op andere strategische posities bewaakt. 
Of het nu Duitsland mocht zijn dat ons binnenvalt, 
of dat Engeland een makkelijke toevoerweg naar het 
front zou zoeken en in Zeeland landen, beide legers 
kunnen op even hardnekkige tegenstand rekenen. 
Na de eerste spannende weken, waarin een grauw-
sluier van angst en somberheid over de hele maat-
schappij hangt, begint iedereen weer opgelucht adem 
te halen: het lijkt er op dat onze neutraliteit wordt 
erkend. Het leger blijft alert, maar overal neemt ver-
der het normale leven langzamerhand weer zijn loop. 
Ook in Ameide:  
“Ameide en Tienhoven, 18 Sept. Met de werkzaam-
heden gaat het hier tot heden boven verwachting gun-

1 Schoonhovensche Courant, dinsdag 30 januari 1917.

stig. De manden- en de hoepelmakerijen zijn alle in 
volle werking, en bovendien zijn veel arbeidskrachten 
noodig voor het plukken van het fruit, het rooien van 
de aardappelen en daarna van de bieten. De steun-
commissies hebben dan ook nog slechts zeer enkele 
gezinnen hoeven bij te staan.”2 
Dat het verschil uitmaakt waarmee je in die dagen je 
brood verdient, wordt overigens wel duidelijk aan de 
hinder die in de West-Alblasserwaard toch van de 
oorlogssituatie wordt ondervonden.  
In Papendrecht, Alblasserdam en Kinderdijk steken 
de directeuren van de scheepswerven en machine-
fabrieken hun hoofden bij elkaar en overleggen wat 
hen te doen staat. De toevoer van grondstoffen uit 
Duitsland stagneert: er komt te weinig steenkolen en 
staal deze kant op. En ook al is er op de werven volop 
werk, door het tekort aan grondstoffen gaat men toch 
over tot werktijdverkorting en in sommige gevallen 
zelfs tot ontslagen. 
Maar Ameide zit in de goede hoek. Haar grondstof-
fen hoeven niet van ver te komen, maar groeien en 
bloeien in grienden, boomgaarden en akkers om hen 
heen. Ameide heeft die oktober zelfs een topmaand: 
“Ameide, 2 Nov. Dat handel, arbeid en verkeer in deze 
gemeente tot heden nog weinig nadeel van den oorlogs-
toestand ondervinden, blijkt wel hieruit, dat de inkom-
sten van het havenbedrijf over de afgeloopen maand de 
hoogste waren van de laatste dertien maanden.”3

Toch schaarste

Dan dient zich toch opeens ook in Ameide de eerste 
schaarste aan: 
“Ameide, 19 Oct. Broederlijk verdeeld, bezitten de 
broodbakkers in deze gemeente nog voor ongeveer 14 
dagen tarwebloem...”4 

Het is het eerste teken van wat op voedselgebied 
naarmate de oorlog langer duurt echt schrijnend zal 
gaan worden. Maar laten we daar niet op vooruit lo-
pen. Voorlopig ging het alleen om graan. In 1914 was 
de vaderlandse graanoogst maar matig.55 Ook de aan-
voer uit Amerika werd steeds onzekerder door alle 
gevaren op zee. De Engelsen hadden de Noordzee, 
2 Schoonhovensche Courant, zaterdag 19 september 1914. 
3 Schoonhovensche Courant, woensdag 4 november 1914.
4 Schoonhovensche Courant, woensdag 21 oktober 1914.
5 Paul Moeyes, Buiten Schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 

– 1918, Geheel herziene en uitgebreide editie,Amsterdam 2014, pag. 335.

Hoe Ameide door de  
    Eerste Wereldoorlog kwam

"
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met uitzondering 
van een smalle door-
gang die zij volledig 
controleerden, afge-
sloten met zeemij-
nen, en de Duitsers 

joegen al meer ook neutrale schepen met de tor-
pedo’s van hun onderzeeboten naar de bodem. Hoe 
dan ook, de verantwoordelijke Nederlandse minister, 
minister Posthuma, achtte het noodzakelijk om zo 
verantwoordelijk mogelijk met de schaars voorhan-
den hoeveelheid graan om te gaan, en niet langer het 
bakken van wittebrood toe te staan! Dat heeft me een 
gemopper gegeven! Al gauw verscheen er ook in de 
Schoonhovensche Courant een spotdicht op Post-
huma, dat ongetwijfeld ook bij wittebroodliefhebbers 
in Ameide de nodige weerklank vond: 

Ode aan de bruine boterham!

Posthuma der bruine brooden, 
Kerel, wat heb jij ‘t verbruid! 
Heel de Nederlandsche natie 
Scheldt je driemaal dagelijks uit. 
Als ze voor d’r kuchie zitten, 
Zegt het kroost zijn ouwers nà 
Met d’r mond vol droge zemels: 
“Wat een vent is Posthuma!”

Douairière Kouwe Drukkie, 
Jonkheer van den Houten Ham, 
Eten met hautaine happies 
Van d’afreuse boteram... 
“‘t Smèkt infèm”, zoo klaagt de Adel, 
“‘k Heb d’r cholerine van, 
Da’s voor peerden en plebejers 
Maar dat eet géén Edelman!

Maar de boeren kijken glunder, 
Al dat bruin is... waterbrood, 
En de melk in kaas vertooverd 
Maakt ons d’oorlogswinsten groot, 
Heel de Theunissensche garde 
Steekt de centen in de la, 
Knipt een oog en zegt vol liefde: 
“‘t Is een baas, die Posthuma!”

Ook de dokters maken zaken, 
Ieder klantje stelt de vraag:  
“Dokter, heb u niet gemorken 
Van dat lijden aan mijn maag? 
Als ik bruine mik mot eten, 
Ga ik voor m’n jaren dood, 
Daarentegen zo’n bewijsje 
Geeft ons alle b e i d e n brood.”

Maar het allerbeste lachen 
d’Adviseurs van Rotterdam, 
Die zoo onbaatzuchtig zorgden 
Dat het bruine brood er kwam. 
“‘t Is toch nauwelijks te gelooven,” 
Schaat’ren Kröller en van Stolk, 
“Wat je veilig uit kan halen 
Met ons schrander Neerlandsch volk!”6

Belgische vluchtelingen in de waard

Verontwaardiging golft door de wereld – ook door 
onze streek – als bekend wordt dat de Duitsers in 
hun opmars door België er niet voor terugdeinzen 
de nodige wreedheden te begaan tegen de bevolking. 
Een waar schrikbewind met executies van bijna 5.000 
onschuldige burgers, mannen, vrouwen en kinderen, 
met het vooropgezette doel om de vrees te laten rege-
ren in het bezette gebied, zodat er niet teveel Duitse 
troepen voor de bezetting en ordehandhaving hoe-
ven achter te blijven. Deze verafschuwde, gruwelijke 
en onmenselijke tactiek heeft er ongetwijfeld aan bij-
gedragen dat enerzijds zo’n beetje heel Antwerpen bij 
het naderen van de Duitsers op de vlucht sloeg, als 
dat anderzijds in oktober 1914 zoveel huizen en har-
ten in ons land en in onze streek in alle hartelijkheid 
en gastvrijheid opengingen voor de naar ons land op 
de vlucht geslagen Belgen: 
“De Duitse aanval op Antwerpen, waarbij voor het 
eerst door een zeppelin een luchtbombardement werd 
uitgevoerd, veroorzaakte grote paniek onder de bur-
gers. Een groot deel van de bevolking uit de omliggende 
dorpen die al eerder haar toevlucht binnen de Stelling 
hadden gezocht, sloeg nu opnieuw op de vlucht voor 
‘den Duts’, en toen honderdduizenden Antwerpenaren 
dat voorbeeld volgden, leidde dit tot een complete exo-
dus. Sommigen trachtten per boot Engeland te berei-

6 Schoonhovensche Courant, dinsdag 1 augustus 1916.

Bronnen: 
De Schoonhovensche Courant; 
Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, 
Paul Moeyes, Uitgeverij De Arbeiderspers.
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ken, maar het merendeel koos voor de dichtstbijzijnde 
grens. Na 7 oktober werd Nederland in een paar dagen 
overspoeld door een ware vluchtelingengolf. De Centra-
le Commissie schatte het aantal op ruim één miljoen: 
500.000 via Noord-Brabant, 400.000 via Zeeland en 
100.000 via Limburg.”7

Een verdraaid scherpe spiegel

Soms brengt een onverwachte, heel andere gezichts-
hoek de waanzin van een oorlog dichter bij je dan 
duizend verslagen: In de Schoonhovensche Courant 
staat een berichtje over een hondje dat zijn gevluchte 
baasje vanuit België, met ongelofelijk diep instinct, 
rennend langs spoorlijnen, gevolgd is tot in onze 
streek, tot in Gorinchem toe! Maar ook het volgende 
bizarre bericht over Mechelen, voorstadje van Ant-
werpen: “De stad leek uitgestorven, geen menschelijk 
wezen was te ontdekken, doch andere des te meer. 
Nauwelijks was hij de stad binnen gekomen, of hon-
derden uitgehongerde, vermagerde katten en honden 
kwamen, akelige klaaggeluiden voortbrengend, op hem 
af, en bleven hem op den voet volgen. 
Bij het verlaten der stad achtervolgden deze arme, on-
gelukkige dieren hem wel een half uur ver. Toen keer-
den ze om en trokken naar de verlaten stad terug, den 
hongerdood tegemoet.”8 “De mensen zijn gek gewor-
den”, zou je deze dieren als ontoereikende, hulpeloze 
verklaring zonder enige troost hebben kunnen zeg-
gen. En die waanzin was het, die de enorme vluchte-
lingenstromen vanuit België vanaf Noord-Brabant, 
Zeeland en Limburg via de spoorlijnen naar grote 
steden in ons land bracht, en vandaar naar de dorpen 
in hun omgeving. Vanuit Rotterdam kwamen zo ook 
de vluchtelingen via de raderboten van de Rederij op 
de Lek in de dorpen in de Alblasser- en Krimpener-
waard. 
“Half oktober waren er volgens het verslag van de 
Centrale Commissie 719.000 Belgische vluchtelingen 
ondergebracht in 831 van de 1120 gemeenten die Ne-
derland toen rijk was”9 

Uit de West-Alblasserwaard en uit de Binnenwaard 
komen berichten van dorpen die elk zo ongeveer 100 
vluchtelingen hebben ondergebracht in leegstaande 
gebouwen of bij particulieren. 
Ameide is klaarblijkelijk niet benaderd door de com-
missaris van de Koningin om ook een aantal vluch-
telingen op te nemen. Mogelijk dat de vluchtelingen-
stroom die via het spoor in Rotterdam aankwam, en 
via de Lekboten van de Rederij op de Lek van daar 
stroomopwaarts in de dorpen aan beide zijden van 
de rivier de Lek werd ondergebracht, tegen de tijd 
dat Ameide aan de beurt kwam was opgedroogd. 
Laconiek klinkt het in elk geval in een bericht in de 
Schoonhovensche Courant: 
“Ameide, 19 Oct.... Vluchtelingen zijn hier niet aan-
gekomen. Waren er gekomen, we zouden hen gastvrij 
hebben ontvangen.”10 Dat dat laatste, die gastvrijheid, 
geen loos praatje was, bewees Ameide in wel heel 

7 Paul Moeyes, a.w., pag. 97.
8 Schoonhovensche Courant, zaterdag 24 oktober 1914.
9 Paul Moeyes, a.s., pag. 102.
10 Schoonhovensche Courant, woensdag 21 oktober 1914.

overvloedige mate een oorlog later. In de meidagen 
van 1940 namen Ameide en Tienhoven liefderijk 
1600 (!) evacuees uit Wageningen op!

“Mijn spek is op”

Er is tijdens de Eerste Wereldoorlog in ons land een 
duidelijker, steeds verder gaande verslechtering van 
de voedselsituatie te zien. Het bleef niet bij het ver-
bod op wittebrood. Er volgde eerst een systeem van 
door de regering opgelegde minimumprijzen, daarna 
distributie en tenslotte gingen zelfs in steden en in 
meerdere dorpen ook in de waarden centrale keu-
kens open om de hongerende bevolking toch in elk 
geval van een goede maaltijd per dag te voorzien. 
Die minimumprijzen waren zo gek nog niet. Op het 
gemeentehuis waren voor iedereen prijslijsten ver-
krijgbaar, waarop precies stond hoeveel een winkelier 
vragen mocht voor een bepaald product. Winkeliers 
moesten deze lijsten duidelijk zichtbaar achter het 
raam van hun winkel hangen.  
De politie zag toe op de naleving van deze mini-
mumprijzen. Op deze manier bleven ook schaarse 
goederen, die anders door de wet van vraag en aan-
bod voor de krappe beurs onbetaalbaar zouden zijn 
geworden, toch binnen ieders bereik. Iets wat zeker 
in Ameide, waar het in vele gezinnen geen vetpot 
was, heel belangrijk was. 
De vleessituatie was een heel bijzondere. De regering 
had in elk dorp een precieze telling laten uitvoeren 
van de aanwezige koeien, kalven en varkens. Boeren 
waren verplicht een bepaalde hoeveelheid van hun 
vee tegen door de overheid vastgestelde prijs af te 
staan aan de regering voor distributie door het land. 
Slagers, ook in onze waarden, sloten zich aaneen om 
gezamenlijk sterker te staan om dit regeringsvlees, 
wat steeds schaarser werd, te bekomen: 
“Alblasserdam, 22 April. De gezamenlijke slagers van 
Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Lekker-
kerk en Omstreken hebben, met aanvankelijk 21 leden, 
onder voorzitterschap van den heer Aart Broere Jzn. 
opgericht de slagersvereeniging “Door nood gedwon-
gen”. Het doel der vereeniging is om gezamenlijk te 
trachten varkens van Regeringswege te betrekken.”11 

Het was verboden buiten dit regeringsvlees om zelf 
aan vlees te komen. Illegale slacht werd stevig aange-
pakt:  
“Lekkerkerk, 16 April. Tegen B.B. alhier, eigenaar van 
een onlangs ontdekte geheime slagerij is f 1000 boete, 
subs. 100 dagen hechtenis geëischt met verbeurdverkla-
ring van het in beslag genomen varkensvleesch.”12 

J.K. van Eerbeek schrijft in zijn Lichting ‘18: “Toen het 
eten schaarser werd, was het soms zeer moeilijk aan 
het versterkend voedsel te komen... Vooral de vleesch-
voorziening liet veel te wenschen over.”13 In het licht 
van het bovenstaande moet ongetwijfeld ook het vol-
gende bericht uit Ameide worden gezien:  
“Ameide, 26 Maart. Vorige week donderdagnacht is 
bij den heer J.v.S. een varken ontvreemd. Om den eige-
naar gedeeltelijk schadeloos te stellen voor dit verlies, 
had de dief in den voederbak een enveloppe gelegd, 
11 Schoonhovensche Courant, vrijdag 23 april 1915.
12 Schoonhovensche Courant, vrijdag 19 april 1918.
13 J.K. Van Eerbeek, Lichting ‘18, Kok, Kampen 1932, pag. 32.
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inhoudende tien centen. De enveloppe was op beide 
zijden beschreven, maar door den regen was het schrift 
gedeeltelijk onleesbaar geworden, alleen waren deze 
woorden nog te ontcijferen: “mijn spek is op”. 
Het varken was niet van de zwaarste soort, circa dertig 
pond en was ongeveer acht maanden oud. 
Hoewel de eigenaar onmiddellijk aangifte van de, dief-
stal bij de politie heeft gedaan, is het tot op heden niet 
mogen gelukken de(n) dader(s) te pakken te krijgen.”1414 

Burgemeester? Kruidenier!

Vanwege het almaar schaarser worden van levens-
middelen ging de regering over tot distributie.  
Gemeentebesturen en vooral burgemeesters werden 
daardoor verantwoordelijk voor de levensmiddelen-
voorziening. Zij konden wat zij voor hun ingezete-
nen nodig hadden bestellen bij de regering! Ook in 
Ameide werd door de gemeenteraad in juli 1916 een 
zogenaamd levensmiddelenbedrijf opgestart:  
“Ameide en Tienhoven, 25 Juli. De burgemeester 
dezer gemeenten heeft een commissie van 5 ingeze-
tenen uitgenodigd hem te dienen van advies bij de 
levensmiddelenvoorziening. De commissie bestaat uit 
de heeren G. de Kiefte, A.P. De Jong en K. den Boer te 
Ameide en IJ van Middelkoop Mz. en J.T. Van Hoff te 
Tienhoven.”15 

Bedoeling was niet alleen om de schaarse hoeveel-
heid levensmiddelen op deze manier eerlijk over het 
land te verdelen, maar ook om als gemeenten de prij-
zen van noodzakelijke levensbehoeften kunstmatig 
laag te houden, zodat iedereen ze betalen kon. Het 
verschil werd betaald uit leningen die gemeenteraad 
daarvoor aanging:  
Ameide, 2 Juli. Het nadeelig slot van het levensmid-
delenbedrijf in deze gemeente over 1917 beloopt f 
4179,75, waarvan 9/10 door geldleening mag worden 
gedelgd en 1/10 terstond moet worden aangezuiverd; 
de totale uitgaaf van het bedrijf gedurende voornoemd 
jaar is f 56628,78, waaronder de brandstoffenvoorzie-
ning niet is begrepen.”16

Op burgemeesters legde dit bezig zijn met zorgen 
voor de eerste levensbehoeften van hun ingezeten 
zoveel werk en zorgen op, dat zij aan hun andere be-
zigheden niet of nauwelijks toekwamen. In een ge-
dicht in onder andere de Schoonhovensche Courant 
geeft een burgervader er een levendig beeld van:

“… 
Laatst komt mij in ’t gemeentehuis 
Een bakker binnenloopen 
En vraagt me zonder veel gedruisch; 
Kan ‘k nog wat meel hier koopen? 
Iets later komt er op ’t kantoor 
Zoo’n heele dikke slager, 
Zegt: Burgemeester luister, hoor, 
Je varkens zijn te mager, 
En ‘t rundvet dat je mij verschaft 
Kan ik zoo niet verkoopen, 

14 Schoonhovensche Courant, dinsdag 30 maart 1915.
15 Schoonhovensche Courant, dinsdag 25 juli 1916.
16 Schoonhovensche Courant, dinsdag 2 juli 1918.

De menschen zijn met jou gestraft; 
Zoo gaat mijn zaak verloopen. 
Toen komt op het bureau een man, 
Zijn stem vol smaad en spot 
Zegt: Burgemeester, weet j’er van, 
Je bokkings die zijn rot! 
Een dame doet nu haar beklag, 
En zegt: Is dat uw werk, 
O, Dorpsvoogd, als ik vragen mag: 
Je boter smaakt zoo sterk. 
Dan kocht ik ook nog twee pond kaas, 
U bent de leverancier, 
Zij was, o wonderknappe baas, 
Geschikt voor mensch noch dier. 
Ik zweeg – tot zij alleen mij liet, 
En ‘k vroeg mij zelven af: 
Ben ik nu werk’lijk zoo’n bandiet? 
Dan is wel zwaar mijn straf. 
Ben ik geen Burgemeester meer? 
Vroeg ik toen aan mijn vrouw. 
Welneen, sprak zij, je bent veeleer 
Regeeringskruier nou.”17

Aardappeloproer in “klein Amsterdam”

De distributie was in de tweede helft van juni 1916 
begonnen met een telegrafisch bericht van de minis-
ter van Landbouw: 
“A a r d a p p e l e n 
De minister van Landbouw heeft alle burgemeesters 
in Nederland telegrafisch gevraagd, opneming te doen 
van den voorraad aardappelen in hun gemeenten, in 
verband met een voornemen tot inbeslagneming der 
aardappelen.”18 

De aardappel, volksvoedsel nummer één, zou vanaf 
dat moment overal, ook in Ameide, een grote rol spe-
len. Bekend uit de Eerste Wereldoorlog is het aardap-

17 Schoonhovensche Courant, dinsdag 12 september 1916.
18 Schoonhovensche Courant, dinsdag 20 juni 1916.

Vrouwen in de rij voor de aardappelhandel in Amsterdam 1917. 
Binnen een half uur is de voorraad uitverkocht.
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peloproer in Amsterdam, waar arbeidersvrouwen, 
die bijna geen aardappel meer op de borden van man 
en kinderen konden leggen, in juni 1917 een schip 
vol met aardappels bestemd voor het leger plunder-
den. Begin juli zwollen de onlusten aan en werden 
door arbeiders pakhuizen en winkels geplunderd. Op 
5 juli 1917 mondde het oproer uit in een veldslag, 
waarbij het leger het vuur opende. Er vielen 9 doden 
en 114 gewonden. In Ameide ging het rond diezelfde 
tijd een jaar eerder gelukkig heel wat vreedzamer 
toe. Hoewel het historisch bekend geworden aard-
appeloproer in Amsterdam dan nog een jaar in het 
verschiet ligt, is er rond de aardappel toch blijkbaar 
al genoeg gistende in Amsterdam om Ameide er mee 
te vergelijken: 
“Ameide, 26 Juni. Ameide lijkt nu en dan Amsterdam 
in ‘t klein. Zoo j.l. Zaterdagmorgen, toen een kleine 50 
huisvrouwen zich op den Dam verzamelden om den 
burgemeester te spreken over de levensmiddelen-voor-
ziening. Nadat aan een der vrouwen een onderhoud 
was toegestaan, gingen allen rustig huiswaarts en werd 
het gewone Zaterdagsche werk voortgezet.”19 

Daarmee was een potentieel ontvlambare situatie 
gelukkig goed afgelopen. Maar de nood was geble-
ven en het probleem niet opgelost. In november van 
dat jaar klinkt in een bericht in de Schoonhoven-
sche Courant dan ook duidelijk de klacht vanuit de 
burgemeester en het gemeentebestuur door, dat de 
bewoners geen idee hebben hoeveel moeite het kost 
om vooral in de levering van aardappels voor de in-
gezetenen te voorzien: 
“Ameide en Tienhoven, 14 Nov. Bezorgt de Distri-
butiewet zeer veel werk aan de gemeentebesturen, deze 
moeilijke taak zou toch aanzienlijk vereenvoudigd en 
vergemakkelijkt worden, indien aan de bestellingen en 
aanvragen minder papier en meer zorg besteed werd 
daar, waar men levensmiddelen aanvraagt. Inzonder-
heid is het artikel aardappelen er een, dat groote moei-
te en verdriet kost eer men het in bezit krijgt, ondanks 
allerlei beloften en berichten, dat ze op komst zijn. 
De eene gemeente schijnt daarin voorspoediger te 
zijn dan de andere. Hier hokt het echter erg, tot groot 
ongerief van de ingezetenen, die met ledige aardappel-
schotels zitten en de onmogelijkste verwijten daarover 
richten tot degenen, die tevergeefs alles in het werk 
stellen om de reeds zoo lang geleden bestelde en be-
loofde aardappels te bekomen. Jammer, dat het publiek 
van dit laatste geen ooggetuige is; men zou dan minder 
onbillijk zijn in zijn spreken en oordelen.”20

Smokkel

De regering had niet alleen iedere gemeente verant-
woordelijk gemaakt voor haar eigen voedselvoorzie-
ning, maar ook bij wet verboden dat voedsel van de 
ene gemeente naar de andere gemeente of stad zou 
worden vervoerd, anders dan met speciale goed-
keuring van de landelijke overheid, en alleen om 
overschotten van de ene gemeente op deze manier 
aan te wenden voor tekorten in andere plaatsen. Dat 
betekende ook dat je vanaf dat moment niet meer 

19 Schoonhovensche Courant, dinsdag 27 juni 1916.
20 Schoonhovensche Courant, dinsdag 14 november 1916.

aan de grens van ons land hoefde te wonen om een 
smokkelaar te worden! Je kon in Ameide wonen of 
bijvoorbeeld Langerak en voedsel jouw gemeente uit 
of juist in smokkelen! Dat heeft door heel ons land 
bijzondere tafereeltjes opgeleverd, die ook de pagina’s 
van de kranten haalden. Wel heel spectaculair was 
het verhaal van een rouwstoet ergens in het Oosten 
van het land, die door argwanende dienaren der 
wet werd aangehouden. Niet geheel ten onrechte, zo 
bleek, want in de lijkkist vonden zij wel weliswaar 
een lijk, maar dan van... een varken! 
Minder spectaculair, maar wel tekenend voor de situ-
atie toen, hieronder drie berichtjes over smokkel in 
of in de buurt van Ameide: 
“Ameide, 8 April. Door de gem. veldwachter werd in 
den avond van 3 April aangehouden een kar, welke 
juist op ‘t punt stond om over de rivier de Lek gezet 
te worden aan het Tienhovensche veer. Bij onderzoek 
bleek dat daarin werden vervoerd een zak aardappelen 
en een zak meel, welke echter onder de Secretarie al-
hier werden gebracht.”21 
“Ameide, 15 April. Door den veldwachter en den 
nachtwaker dezer gemeente werd in de nacht van 
Dinsdag op Woensdag beslag gelegd op 2 zakken 
tarwe, die vervoerd werden door den vrachtrijder H. 
uit Langerak; de tarwe is afkomstig uit de gemeente 
Buren.”22 

“Lexmond, 4 Maart. De jachtopziener V., in de buurt 
Achthoven, heeft een goede vangst gedaan. Terwijl hij 
te bed lag, hoorde hij een wagen over den dijk voort-
rollende en een oogenblik daarna weer een, die zwaar 
beladen scheen te zijn. In allerijl kleedde hij zich aan, 
ging naar buiten en fietste het voertuig achterna. Dit 
bleek acht mud tarwe tot vracht te hebben, die voor 
een naburig dorp (Nieuwland) bestemd was. 
Bij Ameide gekomen, wekte V. den gemeenteveldwach-
ter en nu kwam aan het licht, dat een zeilscheepje, het-
welk intusschen alweer in de richting van Rotterdam 
was vertrokken, die tarwe had gelost aan den Schaar-
dijk, een zeer ongewone aanlegplaats. Men is ijverig op 
zoek naar het smokkelscheepje.”23

Jutteren, poezenvlees en duurte

Het is intussen duidelijk: het was schaarste dat de 
klok sloeg. In zo’n situatie telt elk meevallertje. We 
kunnen ons dan ook niet indenken dat we ons bij 
onderstaand bericht uit Jaarsveld begin 1918 niet ook 
roeibootjes vanuit de overkant, vanuit Ameide, op de 
Lek moeten voorstellen: 
“Jaarsveld, 25 Jan. Woensdagmorgen trok het de 
aandacht, dat een aantal vaten de rivier kwamen af-
drijven; bij vier en meer tegelijk kwamen ze aanzetten, 
snel voortbewogen door den krachtigen stroom. In een 
oogenblik waren een aantal dorpelingen, tuk op een 
bergloontje, herschapen in ijverige “strandvonders” 
Den geheelen dag is men met roeibootjes, haken en 
touwen druk in de weer geweest. Vele vaten, het een 
of ander vet bevattende, zijn in veiligheid gebracht. Ze 
schijnen afkomstig te zijn van plm. 1200 stuks van een 

21 Schoonhovensche Courant, dinsdag 9 april 1918.
22 Schoonhovensche Courant, dinsdag 16 april 1918.
23 Schoonhovensche Courant, dinsdag 5 maart 1918.
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schip, dat boven Vreeswijk is gezonken.”24 

Een ander merkwaardig verschijnsel haalde in 1918 
de kranten: er verdwenen steeds meer poezen. 
Zo ook in Ameide:  
“Ameide, 15 Febr. Ook in deze gemeente wordt menige 
poes het slachtoffer der duurte van zijn of haar velletje, 
onverschillig van welke kleur dat is. In menig gezin 
wordt dit gezellig huisdier echter niet alleen noode ge-
mist, maar neemt de last der muizen en ratten merk-
baar toe; beperking van het dooden dezer dieren is dus 
wel gewenscht.”25 

Ondanks het feit dat de gemeente leningen afsloot 
om de noodzakelijkste levensbehoeften onder de 
kostprijs ook aan de allerarmsten aan te kunnen bie-
den, was het leven in zijn geheel in deze oorlogsjaren 
steeds duurder geworden. Het werd op een gegeven 
moment duidelijk dat de lonen niet konden blijven 
wat ze waren, omdat het leven onbetaalbaar dreigde 
te worden. Er kwamen in één klap flinke bedragen 
bij: 
“Ameide, 30 Nov. In de jongste raadsvergadering is, op 
voorstel van den heer C. Verheij, besloten het salaris 
van den gemeentebode, tevens schrijver, met ingang 
van 1 Januari 1917 met f 100 te verhoogen en hem 
bovendien een toeslag van f 50 toe te kennen. 
De raad besloot het bedrag voor noodzakelijk levens-
onderhoud van een gezin zonder kinderen op f 300 
vast te stellen; tot nog toe mocht f 250 afgetrokken 
worden. Voor elk kind beneden 16 jaar mag f 25 meer 
worden afgetrokken. 
De raad stelde tenslotte een verordening op het sluiten 
der drankgelegenheden bij demobilisatie vast.”26

De winter van 1917

De winter van 1917 was een echte ouderwetse. Zes 
weken achtereen vroor het. Zo goed als alle waterwe-
gen van Nederland lagen dicht. In Ameide nam de 
Rederij op de Lek de nodige maatregelen voor wan-
neer de dooi in zou treden:  
“Ameide, 12 Febr. Heden is vanwege de Reederij op de 
Lek het ijs in de rivier eenige meters boven het stoom-
bootenhoofd losgehakt van den in elkaar geschoven 
zoom langs de wal, als voorzorg tegen het vernielen der 
palen en wellicht van de geheele brug, als de rivier gaat 
kruien. Dit middel heeft weleens gunstig resultaat ge-
had, doch de omstandigheden moeten meewerken.”27 

Intussen werd vanwege gebrek aan schaarse en dure 
kolen in menig huis bittere kou geleden. 
In Rotterdam vroren in dezelfde nacht drie vrouwen 
in hun huizen dood: “– D r i e  v r o u w e n d o o d - 
g e v r o r e n – Buren hebben Zondagmorgen te Rot-
terdam dood in haar woningen te bed liggende ge-
vonden de weduwe van der M., wonende in de Dub-
belegang op de Gedempte Binnenrotte, vrouw A.H.S., 
wonende in de Breedestraat en de weduwe S., wonende 
in de Schoterboschstraat. Zaterdagavond heeft men 
deze vrouwen, die vermoedelijk allen door de koude 
bevangen zijn, nog gezien.”28 

24 Schoonhovens Courant, vrijdag 25 januari 1918.
25 Schoonhovensche Courant, vrijdag 15 februari 1918.
26 Schoonhovensche Courant, dinsdag 5 december 1916.
27 Schoonhovensche Courant, vrijdag 16 februari 1917.
28 Schoonhovensche Courant, vrijdag 9 februari 1917.

Artsen wezen de bevolking via de kranten op nog 
een ander gebruik dat zij ‘s nachts in deze bitter kou-
de dagen van dit medium konden maken:  
“– T e g e n  d e  k o u d e  o p  b e d. – Van medische 
zijde wordt er aan herinnerd, dat het warmtebewarend 
vermogen van het dek zeer kan worden verhoogd door 
tusschen de dekens kranten te leggen. Wie dus ‘s nachts 
last hebben van de kou, kunnen zich daartegen wape-
nen door krantenpapier te bezigen (N.R.C.).”29 Deze 
winter bracht ook verder mensen aan het denken. 
In juni 1917, de kou van het begin van dat jaar nog 
goed in gedachten, begon men in de waarden al een 
creatieve oplossing te zoeken voor het te verwachten 
brandstofgebrek in de aankomende winter. Vanuit 
Willige-Langerak, vanuit Lekkerkerk, vanuit de Bin-
nenwaard kwamen berichten van boeren die hun 
sloten aan het uitbaggeren waren, “ met het doel zelf 
baggerblokjes te vervaardigen. Verscheidene duizenden 
heeft men reeds op den kant liggen.”

Uitvoerverbod manden

Een maatregel in 1917 die Ameide zwaar trof was het 
verbod op de uitvoer van manden. Wat er precies de 
achtergrond van was – er wordt wel op gehint in het 
bericht zelf – en hoe lang het heeft geduurd is mij 
onbekend. Waarschijnlijk vrij kort, anders zou het 
protest er tegen en de gevolgen er van wel vaker en 
langer de krant hebben gehaald. Nu betreft het de 
volgende twee berichten:  
“Ameide en Tienhoven, 27 April. Wat als het gevolg 
van het verbod van uitvoer van manden te vreezen 
stond, is geschied: de mandenfabrieken alhier zijn ge-
deeltelijk reeds stopgezet of zullen spoedig stopgezet 
worden, waardoor honderden gezellen werkloos wor-
den. 
Te hopen is, dat zij die dit hebben gewenscht en bevor-
derd, voornamelijk de groentenkweekers, thans zulke 
groote order zullen geven aan de mandenfabrikanten, 
die daarom verzoeken, dat de werkloosheid van zeer 
korten duur is, of dat de Minister van Landbouw de 
noodige uitvoerconsenten verleent.”30 

“Ameide en Tienhoven, 30 April. In de mandenfabrie-
ken alhier is heden het werk hervat; echter niet volop, 
er is taak gegeven.”31

Ameide binnen de Nieuwe Hollandse  
Waterlinie

Bijna aan het eind van dit artikel, hebben we het nog 
steeds niet gehad over een wel heel ingrijpend ge-
volg van de oorlogsdreiging gedurende de jaren van 
Nederlands neutraliteit: de maar voortdurende mo-
bilisatie. Ook in Ameide was, als overal, menige plek 
leeggevallen omdat bijvoorbeeld de bakkersknecht, 
de schoolmeester, menig gezel elders in het land zijn 
plicht vervulde als gemobiliseerd soldaat of officier. 
Dat is ingrijpend in een dorpssamenleving. Kost-
winners kregen echter soms voor een jaar, met kans 
op verlenging, of soms definitief vrijstelling wegens 

29 Schoonhovensche Courant, vrijdag 9 februari 1917.
30 Schoonhovensche Courant, vrijdag 27 april 1917.
31 Schoonhovensche Courant, maandag 30 april 1917.
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kostwinnerschap. Zo bijvoorbeeld  H. de Gans, Her-
manus Woudenberg en ook K.A. van Oort: 
“Tienhoven, 14 Juli. Aan den militieplichtige K.A. van 
Oort alhier is door Gedeputeerde Staten opnieuw voor 
den tijd van een jaar vrijstelling van den dienst ver-
leend als kostwinner.”32 

Hoewel het wachtlopen en de hele dienst van de 
gemobiliseerde soldaten vaak als oervervelend en 
slaapverwekkend werd beschreven, was het niet-
temin niet ondenkbeeldig dat Duitsland op enig 
moment zou besluiten dat het ze toch beter uitkwam 
om ons land te bezetten. De mobilisatie bleef dus. 
Het gevoel was hier en daar echter wel dat de reden 
dat men onze neutraliteit respecteerde niet zozeer in 
onze afschrikwekkendheid lag. Het leek eerder het 
feit dat onze neutrale positie, die ons toch nog enigs-
zins de mogelijkheid gaf tot wereldhandel, tussen alle 
zeemijnen, torpedo’s en Engelse controles en confis-
caties door, Duitsland toch meer opleverde dan wan-
neer zij zelf volledig door de Engelsen afgesloten aan 
de Noordzee zouden zitten. Nu was er immers een 
groot leger smokkelaars dat wat Nederland binnen-
kwam voor eigen gebruik, de grens over smokkelde 
naar Duitsland. 
Ameide kreeg op nog een andere manier te maken 
met de verdedigende maatregelen van onze regering. 
In november 1916 werden Ameide en Tienhoven 
officieel binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie ge-
bracht. De vlag ging bepaald niet uit:  
“Ameide en Tienhoven, 17 Nov. Bij Koninklijk besluit 
van 2 Nov. J.l. zijn deze gemeenten gebracht binnen de 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Groote aanplakbiljet-
ten verkondigen dat den volke, doch men wordt door 
den maatregel niet erg bewogen. Intusschen moet er 
heel wat papier voor vuil gemaakt worden en kunnen 
er tijden komen, dat er vrij wat lasten voor de inge-
zetenen uit voortvloeien. Mogen we er voor bewaard 
blijven!”33 

Wie de beelden voor zich ziet van een verdronken 
waard, aan het begin van de 80-jarige oorlog in op-
dracht van Willem van Oranje onder water gezet om 
de Spaanse troepen uit onze omgeving te krijgen en 
te houden, die kan niet anders dan zich aansluiten bij 
deze laatste verzuchting.

De Spaanse griep

In mei 1918 in Spanje begonnen, had de Spaanse 
griep zich binnen een jaar over alle continenten ver-
spreid. Ook onze streek werd er zwaar door getrof-
fen. In een ingezonden stuk in de Schoonhovesche 
Courant heet het: “Dag aan dag hooren wij in onze 
omgeving de doodsklok kleppen ten bewijze, dat weer 
een leven werd afgesneden en aan den schoot der 
aarde toevertrouwd... Men gevoelt zich moe. De koort-
sen overvallen plotseling en berooven van alle kracht 
en voeren binnen enkele dagen of uren iemand naar 
het rijk van den dood. Duizenden bij duizenden wor-
den weggeraapt en vooral jongeren. Niets of niemand 
wordt ontzien.”34 

32 Schoonhovensche Courant, vrijdag 14 juli 1916. 
33 Schoonhovensche Courant, vrijdag 17 november 1916.
34 Schoonhovensche Courant, dinsdag 12 november 1918.

A.M de Jong beschrijft deze periode in Frank van 
Wezels Roemruchte Jaren: 
“... Een vage angst joeg door de mensen. Vreselijke 
namen werden gemompeld. Dit was geen griep... dit 
was longenpest... oude verhalen leefden op, fantastiese 
verhalen van afschuwelijke epidemieën, die hele steden 
hadden ontvolkt, ganse volken gedecimeerd. Wonder-
lijke verklaringen gingen er in als koek: de smetstof 
kwam van de slagvelden over de wereld aangewaaid... 
de grond kon die afgrijselijke mest van tienduizenden 
lijken elke dag, niet meer verwerken. Giftige dampen 
stegen uit de bodem, woeien rond, verspreidden ziekte 
en dood over de landen, ver van de fronten... De we-
reld liep op een eind...”35 

De scholen worden overal in de waarden vanwege 
besmettingsgevaar voor enige tijd gesloten. Vanuit 
Lopik meldt men: “Maandag zou de school op het 
dorp weer worden geopend, doch van de 90 leerlingen 
verschenen er slechts 8. Verscheidene sterfgevallen ko-
men hier reeds voor.”36  
Vanuit Jaarsveld: “Vooral jonge menschen worden in 
de eerste plaats door deze ziekte aangetast...zoals ge-
meenteontvanger en brievengaarder Kentie (46), en 
de heer P.C. van den  Dool, in leven hoofd der open-
bare school (46 jaar): Bijzonder treffend is dit sterf-
geval als men weet, dat de vorige week een broer, deze 
week een zwager en nu hij zelf aan deze gevaarlijke 
ziekte is bezweken.”37 

Toen de griepepidemie in Nederland in het voorjaar 
van 1920 uitgewoed was, had hij zo’n twintigduizend 
dodelijke slachtsoffers geëist...Naar schatting zijn we-
reldwijd tussen de twintig en vijftig miljoen mensen 
aan de ziekte bezweken.

Elektrische verlichting

Het zou tot na de Eerste Wereldoorlog duren eer dat 
Ameide de zo vurig verlangde elektrische verlichting 
kreeg. Al in 1916 stelde het gemeentebestuur pogin-
gen in het werk om op het Dordtse elektriciteitsnet 
te worden aangesloten, maar door – alweer – de 
schaarste van bijvoorbeeld koper en staaldraad, dat 
vanuit Duitsland nog maar beperkt werd ingevoerd, 
was dat toen veel te duur: 
“Ameide, 22 Aug. Het antwoord van B. en W. van 
Dordrecht op de aanvraag van het gemeentebestuur 
alhier om stroomlevering voor electrische verlichting 
dezer gemeente, behelst o.m., dat het voornemen be-
staat met de electriciteitsvoorziening van verschillende 
daarvoor in aanmerking komende gemeenten voort te 
gaan, zoodra de prijzen der materialen normaal zijn 
geworden. 
Intusschen zal vanwege het electriciteitsbedrijf daar ter 
stede in verschillende gemeenten, waaronder Ameide, 
een onderzoek worden ingesteld, in hoeverre de aan-
sluiting dier gemeenten aan het Dodrechtse kabelnet 
uitvoerbaar is. Na de uitkomst van dat onderzoek 
zal zoo spoedig mogelijk worden beslist of deze ge-
meente kan worden aangesloten en zoo ja, op welke 

35 Paul Moeyes, Buiten Schot, pag 425, citaat uit A.M. De Jong, Frank van 
Wezels Roemruchte Jaren, pag 441-2.

36 Schoonhovensche Courant, dinsdag 5 november 1918.
37 Schoonhovensche Courant, dinsdag 5 november 1918.
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voorwaarden.”38 

Twee jaar later, in September 1918, is er nog niets 
gebeurd en lijkt er bovendien een kink in de kabel te 
zitten: 
“Ameide en Tienhoven, 12 Sept. De op touw gezette 
voorbereidende maatregelen tot electrificatie dezer 
gemeenten verkeeren thans in een stadium van groote 
kans op niet slagen, wat zeer te bejammeren zou zijn; 
niet het minst voor de werklieden in de hoepel-, man-
den- en teenfabrieken en voor den landbouwenden 
stand, wier arbeid in najaar en winter, zoowel ‘s mor-
gens als des avonds niet kan stilliggen.”39 

Eind november van dat jaar, nadat op 11 november 
de Eerste Wereldoorlog is beëindigd,  moet men zich 
nog steeds behelpen met carbid:  
“Ameide en Tienhoven, 26 Nov. Eindelijk, na veel 
vragen en lang wachten, zullen deze week ook deze 
gemeenten met carbid worden geholpen en zal aan 
de geweldige duisternis, waarin de ingezetenen eenige 
weken waren gehuld, een einde komen; vooral man-
denmakers en hoepelmakers zullen deze lichtgrondstof, 
ondanks de duurte, met blijdschap begroeten.”40 
Buurgemeente Lexmond krijgt het om een of andere 
reden datzelfde jaar nog wel voor elkaar: 
“Lexmond, 6 Dec. Niet slechts, dat wij thans in de blij-
de verwachting leven welhaast ons oliekruikje gevuld 
te krijgen – onze dorpskom ziet bovendien met voldoe-
ning, hoe thans met bekwame spoed aan de electrische 
voorziening wordt voortgewerkt. Het koperen net 
wordt dagelijks uitgebreid en aan de huisinstallaties 
wordt dapper gearbeid.  
Als het zoo doorgaat, kan oudejaarsavond ons nederig 
dorpje zijn electrische straatverlichting inwijden.”41 

Wel is er in Ameide al op vrijdag 30 augustus 1918 
onder leiding van burgemeester H. van Eeten een 
vergadering georganiseerd van aandeelhouders van 
de electrische verlichting. Doel is “om thans over te 
gaan tot het kiezen van een bestuur of commissarissen, 
opdat deze de zaak verder zouden regelen.”42 Maar pas 
drie jaar later, in oktober 1921, is men daadwerkelijk 
bezig met de feitelijke voorbereidingen. Ameide ligt 
op dat moment vol met “electriciteitspalen, voetan-
gels en klemmen” waar je ‘s nachts in het donker je 
benen over breekt, klaagt ingezetene P. Verheij Hz. in 
een ingezonden brief in de Schoonhovensche Cou-
rant. Hij heeft het niet zo op het electrisch licht.43  
Hij beweert daarin in Ameide ook bepaald niet al-
leen te staan. Ruim een maand later, in begin decem-
ber, blijkt zijn ongelijk:  
“Ameide, 9 Dec. De geldleening door de gemeente be-
noodigd voor de electrificatie is zonder slag of stoot in 
de gemeente volteekend. Ook wel een bewijs dat het 
nieuwe licht den ingezetenen welkom is.”44

38 Schoonhovensche Courant, 22 augustus 1916.
39 Schoonhovensche Courant, vrijdag 13 september 1918.
40 Schoonhovensche Courant, dinsdag 26 november 1918.
41 Schoonhovensche Courant, vrijdag 6 december 1918.
42 Schoonhovensche Courant, vrijdag 30 augustus 1918.
43 Schoonhovensche Courant, vrijdag 28 oktober 1921.
44 Schoonhovensche Courant, vrijdag 9 december 1921.

Conclusie

We begonnen dit artikel met het prachtige beeld van 
het hondje dat voorbij dreef op een ijsschots. 
Was dat een goed beeld van Ameide tijdens de Eerste 
Wereldoorlog? Dreef ook zo niet de eigenlijke waan-
zin, de dood, de vernietiging gelukkig aan Ameide 
voorbij? Gebeurde er iets spannenders dan de red-
ding van dat hondje? Misschien niet. De lezer kan nu 
zelf oordelen. 
Duidelijk is wel, dat ook in Ameide in die jaren ont-
bering geleden is. Lichamelijk, maar ook geestelijk. 
Het doet wat met je, wanneer je je kinderen hoe lan-
ger hoe minder (krachtig) voedsel op het bord kunt 
scheppen. Het doet wat met je, wanneer je soms in 
de verte van over de grens met België het verre ge-
donder van het geschut van de waanzin, het almaar 
duister fluitend pijpen van de dood hoort en bezig 
weet. Miljoenen jonge mannen liggen daar zo maar 
weggeworpen, als mest voor de aarde; opgeblazen, 
neergeschoten, vergast, in almaar toestromende rijen 
als halmen neergemaaid... Het doet wat met je wan-
neer je de dorpsklokken in de waard, van de overkant 
en in het eigen dorp hoort luiden, alweer, weer een 
dode van de Spaanse griep. Wanneer zijn wij aan de 
beurt? Hoe bescherm jezelf, je kinderen hiertegen? 
Het doet wat met je wanneer je je vee niet meer ver-
zorgen kunt zoals de dieren verdienen en nodig heb-
ben, omdat ook het krachtvoer niet meer voldoende 
voorhanden is:“Vele dieren kunnen niet meer rijzen en 
blijven steeds liggen. Ook worden vele noodslachtingen 
aangegeven. Te begrijpen is, dat de boeren sterk naar 
een vroegen uitgang (de wei in, ts) verlangen.”45  
In de West- Alblasserwaard, in Alblasserdam, werd 
op de dag dat aan het begin van de oorlog de mobi-
lisatie was afgekondigd ‘s avonds in de Nederlands 
Hervormde kerk een bidstond gehouden. De burge-
meester van Alblasserdam werkte aan het begin van 
die avond de raadsvergadering met instemming van 
allen zo snel mogelijk af, zodat wie wilde, die bid-
stond bij kon wonen.46 
Voor sommigen een zinloze, maar natuurlijk goed 
bedoelde geste. Voor anderen iets als de  won-
derkracht van ontroering, verheldering en nieuw 
houvast als “het nieuwe licht”, dat de schemer van 
de olielampen, ook in Ameide, kwam vervangen. 
“Een Licht, zo groot, zo schoon, gedaald van ‘s hemels 
troon..”47

Hoe dan ook, Ameide kwam door de Eerste We-
reldoorlog. Die oorlog, wier einde al het begin van 
een nieuwe, ruim 20 jaar later, in zich droeg. De 19e 
eeuw, die slaperige, optimistische, doodsaaie 19e 
eeuw, waarin nooit eens iets gebeurde, was wel echt 
ten einde! Misschien wel iets te zeer!

45 Een bericht uit Lekkerkerk in de Schoonhovensche Courant van dinsdag 9 
april 1918.

46 Schoonhovensche Courant, zaterdag 8 augustus 1914.
47 Lofzang van Simeon.



44 www.ameide-tienhoven.nl | december 2014

Jan Kijkuit

Ik ontmoet een blijmoedige, die me vertelt van dure 
stroom, slechte wegen en een verbod tot beurzen2.

Ik ontmoette op een mijner wandelingen deze 
week een man die hoorbaar liep te neuriën en in 
‘t voorbijgaan zei ik tot hem: ’Een halve toon te 
hoog!’

Hij draaide zich glimlachend om en zei: ‘Al was ‘t 
drie tonen te hoog, dan vond ik ‘t nog mooi. Boven-
dien zing ik niet om applaus of om geld, maar omdat 
ik in mijn schik ben.’
Hij kwam opgewekt naar me toe en vervolgde: ‘Dat 
zal je in dezen tijd niet veel hooren en ik moet u he-
laas zeggen, dat ‘t bij mij ook niet een dagelijksch 
verschijnsel is. Maar nu ben ik in mijn sas en ik be-
zondig me dit keer niet, als ik blij ben omdat een an-
der op zijn falie krijgt.’
‘Christelijk is dat gevoel niet,’ antwoordde ik verwij-
tend.
‘Het is geen mensch’ ging hij verzachtend voort, 
‘maar een machine om zoo te zeggen, of eigenlijk een 
fabriek.’
‘Nou ja, maar de baas van die fabriek treft ’t dan 
toch.’
‘Die fabriek heb geen baas.’
Hij zag me verrukt aan over het onbegrijpelijke raad-
sel dat hij mij daar voorlegde. Ik keek zoekend naar 
den grond en in de lucht of ik een oplossing kon vin-
den en opperde achtereenvolgens: ‘Heeft die fabriek 
dan een bazin? Is ‘t een vennootschap, is die failliet?’
En onderwijl stond de ander zich te verkneuteren 
van de pret dat ik het raadsel niet kon oplossen. ‘Ik 
zal ’t je maar zeggen ’zei hij eindelijk: ‘het is een fa-
briek van de gemeente en die heeft geen baas, omdat 
er zoveel bazen zijn, dat niemand kan zeggen wie de 
baas is. Ik heb het over de electrische centrale van 
Dordt. De directeur is geen baas, want die moet  er 
alleen voor zorgen dat de zaak loopt, maar als hij een 
loopjongen wil benoemen of ontslaan, dan komen er 
eerst alle commissies bij te pas, die voor zulke be-
langrijke dingen zijn gevormd. Verder dan: de burge-
meester is zeker geen baas en de raad ook niet en ge-

1 Dit artikel verscheen in de Schoonhovensche Courant van 12  maart  1937. 
Het artikel werd aangeleverd door Teus Schep.

2 Een ‘verbod tot beurzen’ komt aan het eind van het artikel ter sprake: ‘Nou 
hebben ze in Haastrecht toch gaan verbieden dat de mannen daar beurs 
houden, zoo gezegd een praatje met elkaar over een en ander’. Overblijfsel 
van vroeger: de zgn. klapbanken waren in het centrum opgeruimd, maar de 
mannen bleven er samenklonteren om te kletsen (klappen) en hinderden zo 
het moderne verkeer.

deputeerden niet en de minister niet. Maar als je met 
zijn twintigen of zoo baas bent is eigenlijk niemand 
’t. Nou u en dan ik weer.’
‘Ja, je hebt gelijk en gezond is zoo’n toestand niet 
voor een bedrijf, maar ik begrijp nog niet waarom u 
zoo verheugd zijt.’
‘De centrale is een halsafsnijder en ik heb nu al jaren 
lang veel te veel betaald voor de stroom, maar nu is 
er iemand gekomen en die heeft ze daar eens onge-
zouten de waarheid gezegd.’
‘Ja, dat heb ik ook gelezen. U bedoelt dat rapport van 
den ingenieur Haga, waarvan een uittreksel in de 
Schoonhovensche Courant heeft gestaan.’
‘Net zoo. Ik ben blij en daarom loop ik te zingen, dat 
er eindelijk iemand komt, die rechtuit vertelt en bere-
kent hoe wij jaar op jaar worden afgezet om de Dord-
tenaars vet te mesten. Waarom hebben ze in Zuid-
Holland ook niet een provinciale voorziening, zooals 
geloof ik alle andere provincies wel hebben. Dan zal 
je misschien nog meer winst maken dan nu. 
Maar ze zijn daar in die steden te hebberig en ze den-
ken laten die kaffers van buiten ’t maar betalen. Dat 
zie jij toch zeker ook wel aan de wegen. Kijk nu zoo’n 
weg eens aan. Is het geen schandaal? En daarvoor 
moeten wij allemaal wegengeld en belasting betalen 
net zooveel of meer als een ander die over betonwe-
gen rijdt en als we beleefd vragen: heeren, lap nu on-
ze puinhopen van wegen ook eens een beetje op, dan 
denken ze ook: goed genoeg voor die  kaffers van 
buiten.’
‘Er zal nu toch aan begonnen worden. Van Nieuw-
Lekkerland tot aan Ameide zal de dijk bestraat wor-
den.’
‘Wanneer ? Met Sint Juttemis!’
‘Nee, al voor dien datum. Er wordt in Mei begonnen 
en in November moet de dijk klaar zijn.’
‘Waarom tot Ameide en waarom niks gedaan aan die 
ongelukken makende wegen in de Krimpenerwaard?’
‘Ameide  is de eenige gemeente die niet heeft willen 
bijdragen aan de kosten en nu zal de goede weg op-
houden tussen Tienhoven en Ameide en dan begint 
de hobbelweg. Als Termei wel had meegedaan, zou 
de goede weg doorgetrokken zijn tot de Zouwendijk 
en nu heeft Termei  kans dat de menschen die vrolijk 
en genietend tot de Ameidensche grens komen, de 
gemeente gaan verwenschen, als ze dan plotseling op 
dat slechte gedeelte komen.’
‘Ik heb zoowat gehoord, dat Termei nog niet hele-
maal besloten heb om niet deel te nemen aan de ver-
betering, maar dat ze eerst het poesje uit de linde-
boom willen kijken en afwachten of ze bij geval die 
verbetering niet voor niks kunnen krijgen. En in de 

Van Rondom1

‘
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Krimpenerwaard moet daar nu maar helegaar niks 
gebeuren aan de wegen?’
‘Ja, daar zullen ze toch wat doen aan die vreeselijke 
tertiaire wegen, waar zich nooit iemand om bekom-
merd heeft. Alle wegen en dijken, die niet verbeterd 
worden, zullen worden bijgewerkt en geteerd.’
‘Met Sint Juttemis?’
‘Neen, ze beginnen in het voorjaar en volgende zo-
mer worden ze nog eens overgeteerd.’
‘‘t Is jammer dat je tegenwoordig niet meer eens ge-
zellig over die dingen mag praten. Nou hebben ze in 
Haastrecht toch gaan verbieden dat de mannen daar 
beurs houden… zoo gezegd een praatje met elkaar 

houden over ‘t een en ander. Moeten ze daar nu voor 
naar een kroeg? Wie heeft daar nu last van?’
‘Het verkeer. Het is een overblijfsel van vroeger, toen 
je in iedere gemeente een ‘klapbank’ had, gewoonlijk 
rond een boom op ’t plein .Daar kwamen dan de 
menschen met elkaar over allerlei praten. De klap-
banken zijn opgeruimd, maar de lust om elkaar te 
ontmoeten is gebleven, maar voor het verkeer moet 
alles wijken. Wij ook, want daar komt een auto aan.’
‘Dan ga ik verder, ik heb evel3 mijn tijd al verpraat, 
zonder klapbank.’

3 Streekdialect voor: ‘toch’.

Vóór 1937 was het beslist geen pretje om je over de Lekdijk te verplaatsen (zie foto boven). De foto daaronder laat zien dat de dijk 
keurig is bestraat; een grote verbetering, die lang op zich heeft laten wachten.
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Bram Provoost

Over Aart van der Zouwen, die in mei 
1943 als dwangarbeider naar Duitsland 
ging, is al eerder in het Nieuwsblad 
HVAT geschreven1. Enige tijd geleden 
kreeg ik door bemiddeling van Krijn 

van der Ham een aantal documenten tot mijn be-
schikking over het overlijden en de begrafenis van 
Aart in juli 1944 te Hof in Duitsland. Deze documen-
ten waren in het bezit van Aart Molenaar, een neef 
die naar hem vernoemd is. Zij vormen de basis van 
dit artikel.

Aart was eerst werkzaam in Berlijn, maar hij werd 
begin 1944 overgeplaatst naar Hof aan de Saale. Hij 
heeft het daar beter naar zijn zin dan in Berlijn. Op 
15 juni 1944 schrijft hij een Postkarte naar zijn zus 
Annie, die thuis woont Lekdijk C402 te Ameide. Een 
briefkaart van een optimistische Aart, die zijn zus 
zelfs wat plaagt. De tekst luidt als volgt: “Beste Annie. 
Hier is Aart weer eens met een bericht voor jouw. Mijn 
hartelijken dank voor je brief. Je had eens moeten zien 
hoe blijk ik was toen ik hem kreeg. Nu Annie bij mij 
gaat alles nog goed. Ik ben wel ver thuis vandaan en 
dan al zoo’n tijd, maar wij zullen maar hopen dat wij 
spoedig weer als broer en zuster elkaar de hand kun-
nen drukken. Ik begint naar Holland te verlangen en 
naar mijn liefling. Dat was ook gauw van elkaar he 
Annie. En jij, begint jij ook al naar lieve jongens te kij-
ken. Hier is er nog een die zou je graag met een bezoek 
vereeren. Dat is mijn beste vriend Jaap. Het werk op de 
fabriek gaat ook wel. Den gehelen dag is het nu het 
ijzerarbeiden. Voor den eersten dag was dat vreemd, 
maar nu wij een jaar verder zijn is dat wel anders. 
Thuis zal er wel veel veranderd zijn als ik weer eens 
binnen stapt. Vind je ook niet. Nu ga ik eindigen met 
de hartelijken groeten van je broer die zoo ver weg zit. 
Wij zullen maar hopen op spoedig weerzien. Je broer. 
Aart v d Zouwen”. Absender: BEI REICHERT, AART 
vd ZOUWEN, UNTERKOTZAUERWEG 25, HOF 
(a) SAALE 13A  

1 De laatste maal in Jrg. 25, no. 1, maart 2014, blz 41.
2 In 1954 werden de nummers C40/42 veranderd in Lekdijk 5. Het huis is 

inmiddels gesloopt en vervangen door een nieuwe woning.

Ook is er contact met de Hervormde Kerk in Amei-
de. Dominee J.J. Poot schreef regelmatig naar de in 
Duitsland verblijvende Ameidenaren. De laatste brief 
van Aart aan dominee Poot dateert van 20 juni 1944. 
De toon is heel anders dan die voor zijn zus Annie. 
Hij schrijft als volgt: “Geachte dominee. Heden heb ik 
het geschenk van de Gemeente Ameide ontvangen. 
Daarvoor mijn oprechten dank. Het doet mij, en ik 
hoop alle Ameidenaren die in Duitschland werken, 
goed, dat er in het Vaderland nog medeleven is. Aan 
allen mijn hartelijken dank, maar bovenal aan de Ge-
ver van alle goeds. Dat er nu maar een dankgebed ten 
hemel mag stijgen voor den Troon der Genade. Het 
leven is moeilijk, maar als wij het oog richten op Hem, 
die het licht is, dat in de duisternis schijnt, dan wordt 
het moeilijkste leven een weg, waarop wij verstaan, dat 
Hij het is, die ons nader tot Zich wil brengen. Moge 
spoedig de oorlog eindigen, en dat wij allen het Vader-
land terug mogen vinden aan den voet van het Kruis. 
Met Vriendengroet, A vd Zouwen”.

Al vrij spoedig hierna moet Aart ziek zijn geworden. 
Op 22 juli werd het bericht ontvangen: “Zoon zwaar 
ziek, in levensgevaar”. Voor vader Leendert van der 
Zouwen werd een reis naar Hof geregeld. Woensdag 
26 juli kon hij vertrekken, maar bij aankomst bleek 
Aart al te zijn overleden. De begrafenis moest nog 
plaats vinden en vader kon daarbij aanwezig zijn. 
Over het ziekbed en overlijden van Aart is verslag 

Het overlijden en de begrafenis  
    van dwangarbeider  

    Aart van der Zouwen

Stadtkrankenhaus te Hof a/d Saale, dat in 1931 is geopend.
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gedaan door zuster Marie, die hem in deze heeft bij-
gestaan. Het verslag is vanzelfsprekend in het Duits, 
maar door Ds. Poot vertaald. Zuster Marie schrijft: 
“Aan de ouders van onzen patiënt Aart v.d. Zouwen. 
Uw zoon Aart v.d. Zouwen werd den 4en Juli in het 
ziekenhuis opgenomen. Hij werd direct geopereerd. 
Zijn vriend was bij hem, ook na de operatie en heeft 
hem vervolgens elken dag bezocht. De eerste dagen 
ging het zeer afwisselend, nu eens wat beter, dan weer 
minder goed. Daar de blindedarm veretterd was en 
niet meer weggenomen kon worden, stond het al van 
het begin af zeer ernstig. Door de buikvliesontsteking, 
die al vóór de operatie was ingetreden, was de werk-
zaamheid der ingewanden heel moeilijk op gang te 
brengen en gaf dat van het begin af moeilijkheden, In 
de eerste 2 weken was de toestand afwisselend. In de 
derde week werd het van dag tot dag ernstiger. Uw 
zoon zag de ernst van de ziekte en hij gevoelde, dat hij 
niet beter worden zou. Den 20en Juli lieten zij den 
geestelijke roepen, die hem het Heilig Avondmaal be-
diende. Niettegenstaande de ernst van zijn ziekte was 
hij een geduldige, stille en steeds vriendelijke patiënt. 
Voor alles was hij dankbaar en hij zei dikwijls tegen 
mij: ‘Zuster, U bent als mijn moeder’. De laatste dagen 
waren moeilijk maar hij mocht getroost zijn, dat Jezus 
in het sterven bij hem was, ook in het vreemde land. Ik 
beloofde hem, dat ik tot zijn laatste oogenblik bij hem 
blijven zou, wat ook mij vergund is, daar hij in den 
nacht stierf. Hij was in zijn laatsten nacht tamelijk 
rustig, daar hij, tot verlichting van zijn pijn, een spuitje 
kreeg. Het sterven werd hem licht. Hij sliep in als een 
kind, den 25en Juli 1944, om half vijf. Hij wou mij dik-
wijls vertellen van zijn ouders, maar ik heb hem zoo 

slecht verstaan. Soms heeft een vriend zijn woorden 
vertaald. Ik zal dit ziekbed niet zoo spoedig vergeten. 
Het behoort tot mijn schoonste en meest dankbare er-
varingen in mijn zustersloopbaan. En ik wensch dat U 
troost moogt vinden in dezelfde gedachte, waaronder 
Uw zoon getroost werd: ‘Jezus is bij mij!’”

Vader Leen van der Zouwen was weliswaar te laat om 
Aart nog in levende lijve te kunnen zien, maar hij 
kon wel aanwezig zijn bij de begrafenis van zijn zoon 
op zaterdag 29 juli 1944. Hij keert op 2 augustus weer 
terug in Ameide en vertelt dominee Poot dat “alles 
heel netjes geregeld was. Aart zijn makkers waren er 
bij, ook andere arbeiders; een predikant leidde den 
stoet, en hield op het graf een toespraak over Psalm 23. 
Na afloop heeft hij met behulp van een tolk nog met 
dien dominee gesproken”. 

Van de begrafenis van Aart zijn er een vijftal foto’s 
bewaard gebleven. Deze foto’s laten zien  dat het een 
waardige gebeurtenis is geweest. De foto’s tonen eerst 
de opgebaarde kist bedekt met bloemen en een twee-
tal bloemenkransen die voor de baar staan. Op de 
tweede foto staat vader Leen naast de kist en op de 
derde staan behalve Leen ook zuster Marie en moge-
lijk Aarts beste vriend Jaap naast de kist. Op de vier-
de zien we dat behalve vader en Jaap ook een aantal 
andere kameraden van Aart bij de kist staan. De vijf-
de foto is vlak voor de eigenlijke begrafenis genomen. 
We zien de kist met dragers en op de voorgrond de 
predikant die de uitvaart van Aart heeft verzorgd.

Het overlijden en de begrafenis  
    van dwangarbeider  

    Aart van der Zouwen

Luchtfoto Hof a/d Saale. (1938).
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Bij thuiskomst blijkt dat zuster Marie 
ook voor moeder van der Zouwen 
nog een kaart heeft meegegeven om 
haar troost te geven. Het is de tekst 
uit Jesaja 43 vers 1: “Vrees niet, want 
ik heb u verlost; ik heb u bij uwen 
naam geroepen. Gij zijt Mijn”. Op de 
achterzijde heeft de zuster zelf het 
volgende geschreven – in de vertaling 
van Ds. Poot: “Vorenstaand woord 
zou ik graag zenden aan de moeder 
van mijn lieven patiënt Aart v.d. Zou-

wen. Aart3 heeft in dit woord nog bijzondere blijdschap en troost gevon-
den in de moeilijke uren. Gij hebt Uw zoon het beste medegegeven in 
den Bijbel, en daarin konden wij elkaar onze gedachten ook goed duide-
lijk maken, wanneer het andere niet ging. Ik mocht hem menig woord 
opslaan en hij heeft het dankbaar aanvaard. Hij ruste in den Vrede zijns 
Heeren en wij willen ons verheugen op een weerzien van hem in het Va-
derland bij Jezus. Uw zuster Marie.”

Al met al is het een goede begrafenis geweest en is aan Aart op waardige 
wijze de laatste eer bewezen. Dominee Poot schrijft op 16 augustus een 
brief met een ‘In Memoriam Aart van der Zouwen’ aan alle Ameidena-
ren in Duitsland. Ook van anderen is bekend dat zij onder de indruk 
zijn van de dood van Aart. De zussen Klazien en Jannigje en de moeder 
van Jan van der Ham schrijven erover naar hem. Jan, haast een buurjon-
gen4 van Aart, was eind mei opgepakt op zijn onderduikadres en in juni 
1944 naar een werkkamp in Duitsland gebracht. 

Herbegrafenis te Ameide in 1952

Na de oorlog worden begin jaren ’50 
pogingen ondernomen om Aart te 
begraven in Ameide, die succesvol 
worden afgerond. Op 21 februari 1952 
vindt de herbegrafenis plaats op de 
Oude Algemene Begraafplaats aan de 
J.W. van Puttestraat.

Per brief van 29 december 1954 vindt 
de erkenning plaats door de Oorlogs-
gravenstichting dat: “De overledene 
behoort tot die Nederlandse slachtof-
fers van de laatste wereldoorlog, wier 
nagedachtenis te eren als nationale 
plicht moet worden beschouwd, en de 
Oorlogsgravenstichting stelt zich voor 
deze plicht te kwijten door de zorg 
voor dit graf op zich te nemen en daar-
op een uniforme steen te plaatsen, (toevoeging met pen: “hetgeen voor 
U geen kosten medebrengt.”) Op 27 januari 1956 wordt medegedeeld 
dat op het graf van Aart van der Zouwen, geboren 21-11-1921 te Utrecht 
en overleden 25-7-1944 te Hof, een staande steen werd geplaatst.
3 Zij schrijft beide malen eigenlijk Artur! Mogelijk gebruikte Aart in  

Hof deze naam.
4 Jan van der Ham, zoon van Hannes van der Ham woonde Lekdijk C43, later Lekdijk 3. Zie ook het artikel 

“Wel uit het oog maar niet uit het hart” elders in dit Nieuwsblad.

 
Begrafenis van Aart van der 
Zouwen op 29 juli 1944 te Hof 
a/d Saale (Duitsland)

Afbeeldingen vlnr.: 
Opgebaarde kist; •	
Leendert van der Zouwen – de vader  •	
van Aart;
zuster Marie, vader Leendert  •	
van der Zouwen en een kameraad;
kameraden van Aart;•	
begrafenis van Aart met predikant.•	
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Onder: Per brief van 29 december 1954 vindt de erkenning plaats 
door de Oorlogsgravenstichting. 

Onder: Dankbetuiging familie van der Zouwen. 
Herbegrafenis op 21 februari 1952.
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Afb. 1. ‘Kometen’beker in 
diamantgravure versierd met 
een aan Antonio Tempesta 
ontleende voorstelling van een 
zwijnenjacht. Getekend  M. 
van Gelder fc. 1656. Museum 
Boymans-van Beuningen,  
inv. No. 570.

‘Kometen’ 
     bekers
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H.E. Henkes1

Onder het façon de Venise-glaswerk dat in 
de tweede helft van de zestiende eeuw en 
in de zeventiende eeuw in de Lage Landen 
werd gebruikt, komt een groep drinkbe-

kers voor, waarvan de wanden op een heel specifieke 
wijze versierd zijn (afb. 1).
Het betreft, voor zover tot nu toe is na te gaan, alleen 
cylindrische bekers van kleurloos glas, met als deco-
ratie gewoonlijk drie, soms vier gekronkelde, over-
langs geribde glasdraden die in een klauwtje eindi-
gen. De draadversiering doet sterk denken aan een 
komeet - waarvan de kop als ‘klauw’ is uitgevoerd - 
en is vermoedelijk ook als zodanig door de glasma-
ker bedoeld. De afbeelding van een komeet op een 
zeventiende eeuwse prent is hiervan een goede illus-
tratie (afb. 2).
Wanneer een bekerwand met drie ‘kometen’ is ver-
sierd, zijn deze alle drie uit een blauwe glasdraad ge-
vormd; bij vier ‘kometen’ vinden we afwisselend 
blauwe en kleurloze draden toegepast. De ‘kometen’ 
vliegen altijd naar rechtsboven. Het wandgedeelte 
waarop de decoratie is aangebracht, wordt naar bo-
ven toe begrensd door een rondom de beker lopende 
kleurloze geribde glasdraad. De punt van de kome-
tenstaart verdwijnt onder een geribde voetring van 
kleurloos glas. Dit wijst er op dat de ‘kometen’ op de 
wand zijn aangebracht voordat de bodem van de toe-
komstige beker was afgewerkt.
Enkele bekers, die wij hiervoor reeds met de term 
‘kometen’-bekers hebben aangeduid, missen de ge-
ribde voetring. Deze lage cylinderglazen - die onge-
veer even hoog als breed zijn - staan op drie gestem-
pelde braamnoppen van hetzelfde blauwe glas waar-
van bij de hoge cylindrische bekers de blauwe ‘kome-
ten’ zijn vervaardigd2 (afb.3). De lage bekers onder-
scheiden zich bovendien door het feit dat de drie ko-
meten uit kleurloos glas zijn gevormd. Eén mij be-
kende beker op standring is niet zuiver cylindrisch, 
maar loopt licht-conisch uit met bovenaan nog een 
verdere uitbuiging van de wand (afb. 4).
Slechts enkele ‘kometen’bekers zijn ongeschonden tot 
ons gekomen; verreweg de meeste behoren tot het 
archeologisch vondstmateriaal dat zich overigens 
beperkt tot de Lage Landen.
De auteur zijn tenminste 41 bekers bekend - com-
pleet dan wel fragmentarisch - die bij opgravingen in 
een groot aantal plaatsen, vooral in de Noordelijke 
Nederlanden, aan het licht zijn gekomen. In alfabeti-
sche volgorde gerangschikt, betreft het opgravings-
materiaal afkomstig uit Amersfoort, Amsterdam, 
Antwerpen, Bergen op Zoom, Beverwijk, Breda, 
Delft, Dordrecht, Gent, Groningen, Haarlem, Leiden, 

1 Dit artikel is eerder gepubliceerd geweest in "Antiek 23" (1989).
2 Van dit type zijn mij vier exemplaren bekend, waarvan drie archeologische 

vondsten: afkomstig uit Amersfoort (afb. 3) Bergen op Zoom (Gieles, zie 
noot 5) en Gent (Roeland van de Walle: Glas. In: Het rijke leven van zieke 
monniken. Twee afvalputten uit de infirmerie. 1600-1780.  De St . Pietersab-
dij te Gent , 1985. Cat. no. B74). De schilder J. J. van der Velde beeldde 
éénmaal een dergelijk laag bekerglas af. Dit schilderij, ‘Stilleven met oesters’ 
hangt in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Het is gedateerd 1663. Inv. 
no.682.

Mechelen, Nijmegen, Rotterdam en Rijswijk.  
In de meeste gevallen gaat het hierbij om fragmenten 
van één of slechts enkele bekers. Alleen in Haarlem 
zijn fragmenten van zes bekers gevonden, afkomstig 
uit één put. Ook in Delft zijn in de loop van de laatste 
twee decennia een vrij groot aantal bekerfragmenten 
te voorschijn gekomen. Dit lijkt echter eerder het ge-
volg van het onderzoek van veel beer/afvalputten dan 
van Delfts bezit aan luxueuzer glaswerk.
In tenminste drie Nederlandse musea staan ‘kome-
ten’bekers opgesteld: het Rijksmuseum3, het museum 
Boymans-van Beuningen4 en het Haagse Gemeente-
museum5. 

3 Het Rijksmuseum bezit drie gave exemplaren en één fragment, destijds te 
voorschijn gekomen bij de bouw van de Amsterdamse Bank aan de Heren-
gracht.

4 Afgezien van de Van Gelder-beker (afb. l), bezit het museum nog twee 
bekers – waarvan één fragmentarisch - afkomstig uit de bodem van Rotter-
dam. Ook in de collectie van Beuningen- de Vriese - ondergebracht in het 
museum - zijn fragmenten van drie’ kometen’bekers aanwezig.

5 Catalogus van Noord- en Zuid-Nederlands glas. Den Haag 1962, No. 6.Noord 
Nederland? (In H. E. van Gelder, Glas en Ceramiek,Utrecht 1955, wordt dit 
glas nog als Duits aangemerkt).

Boven: Afb. 2. Duitse prent, zeventiende eeuw. In: U. Müller: 
Comets caudatus vel barbatus, blz. 43. Salve Academicum, 
Schweinfurt 1987.  
Linksonder: Afb. 3. Lage cylindervormige ‘kometen’beker op drie  
gestempelde blauwe braamnoppen. Bodemvondst Amersfoort, 
zeventiende eeuw.
Rechtsonder: Afb. 4. Beker met diamant versierd. De inscriptie 
luidt: Ick leef in hoop. Ael tie lacops Van Spic 1653. Wadsworth 
Atheneum, Hartford, USA.
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Het patroon van de glasdraaddecoratie is zó ge-
lijkvormig, dat de gedachte zich opdringt, dat 
deze bekers in dezelfde regio, mogelijk zelfs in 
dezelfde glashut zijn gemaakt. Een façon de Ve-
niseglashut in de Zuidelijke Nederlanden zou 
mijns inziens als eerste in aanmerking komen, 
gezien het feit dat omstreeks het midden van de 
zestiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden 
een belangrijke glasindustrie opkomt, die geves-
tigd wordt door Italiaanse glasmeesters. De glas-
industrie in de Noordelijke Nederlanden komt 
pas in de laatste decennia van de zestiende eeuw 
tot ontwikkeling (ook weer in eerste instantie 
gevestigd door Italianen: Middelburg, l58l ), ter-
wijl het hoogtepunt pas in de zeventiende eeuw 
ligt wat de provincie Holland betreft.
De archeologische vondsten uit Antwerpen en 
Bergen op Zoom zijn te plaatsen in de tweede  
helft van de zestiende eeuw6, de overige frag-
menten komen voor zover bekend uit een zeven-
tiende-eeuwse context. Dat ‘kometen’bekers re-
latief bijzonder zijn, blijkt ook uit het feit dat ze, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld pasglazen7, 
maar zelden op eigentijdse Noord- en Zuid-Ne-
derlandse schilderijen zijn afgebeeld. Gabriël 
Metsu heeft voor zover mij bekend, een derge-
lijke beker op drie van zijn schilderstukken 
weergegeven8, maar van  de vijf andere schilders 
die ‘kometen’bekers hebben gebruikt, is mij van 
elk slechts één schilderij bekend. Dit betreft de 
schilders Hubert van Ravesteyn (afb. 5), J. J. van 
der Velde, C . Mahu, C. Stangerus en O. Beert9. 
De vroegst bekende afbeelding is die van Mahu 
uit 1632; de jongste zijn die van Van der Velde, 
gedateerd 1663 en van Stangerus (1664)10.
De ‘kometen’bekers werden -voor zover het ar-
cheologische vondsten betreft- gevonden in af-
val-en beerputten die zo goed als zeker, behoor-
den tot de meer gegoede burgerhuizen.
Ook bij de twee met de diamant gegraveerde 
bekers die gaaf bewaard gebleven zijn, moeten 

6 Antwerpen: Sabine Denissen, in: Van nederzetting tot metropool.  
Archeologisch –historisch onderzoek in de Antwerpse binnenstad. 
Catalogus van de tentoonstelling in 1982-1983 in het Volkskunde 
Museum te Antwerpen, No. 477 . Bergen op Zoom: Fons Gieles: 
Enkele unieke drinkglasmodellen uit de zestiende eeuw, in: Brabants 
Heem, 34, 1982, blz. 121.

7 Zie: H. E. Henkes: Het achtkantig pasglas, een typisch Nederlands 
bierglas uit de zeventiende eeuw. In: Antiek, 22 (1987), blz. 85-88.

8 Franklin \W. Robinson, Gabriël Metsu.  A study of his place in Dutch 
genre painting of the Golden Age. New York 1974, afb. 36 en 72. Zie 
verder de tentoonstellingscatalogus ‘Gabriël Metsu’, Leiden 1966, afb. 
53.

9 Het schilderij van Van Ravesteyn was tot 1968 in bruikleen in het 
Rijksmuseum; het is in de oude catalogus vermeld onder inv. no. 
1974. De huidige verblijfplaats is niet bekend. Voor het schilderij van 
Van der Velde: zie noot 1. Op de stilleven tentoonstelling te Brussel in 
1929 hing een schilderij van C. Mahu (cat. no.69); het was in privébe-
zit. Een stilleven van Cornelis Stangerus met een’ kometen’beker, 
eveneens in particulier eigendom, is afgebeeld door Guido Jansen: 
‘Cornelis Stangerus, an artful painter’. In:  Hoogsteder-Naumann 
Mercury, l  (1985), blz. 49. Voor O. Beert, zie: E. Zarnowska  La Natu-
re-morte Hollandaise Brussel/Maastricht,  1929, afb. 19..

10 Tijdens de correctie van de drukproef werd ik nog opmerkzaam 
gemaakt op een stilleven met ‘kometen’beker van Hendrik Andries-
sen ( ca. 1600-1655) afgebeeld bij  W. Bernt: ‘Die Niederlandischen 
Maler, des 17. Jabrhunderts’ 4. Auflage 1979, deel 1, afb. 10.

we denken aan glaswerk uit een rijk familiebezit. Het 
meest bekende ‘kometen’glas is de beker die door Marinus 
van Gelder in 1656 werd gegraveerd (afb.1); het andere is 
een beker met Nederlandse inscriptie die zich in het 
Wadsworth Atheneum in Hartfort, USA, bevindt.
Het model van deze beker wijkt iets af van de gebruike-
lijke cylindervorm, (afb.4).
Op sommige schilderijen- bijvoorbeeld op het stilleven 
van Van Ravesteyn en op dat van Van der Velde in het 
Frans Halsmuseum -  is te zien dat de beker gevuld is met 
rode wijn, mede een aanwijzing dat dit glaswerk in de ho-
gere sociale milieus is gebruikt. Toch zijn niet alle ‘kome-
ten’bekers, zeker wat de glasdraaddecoratie betreft, van 
hoge kwaliteit; ook hier kwamen duidelijke kwaliteitsver-
schillen voor. Dit zelfde is trouwens ook maar al te goed 
bekend van de zeventiende-eeuwse roemers11.
Een argument om aan te nemen dat de glasdraaddecoratie 
inderdaad geïnspireerd is door de opschudding die het 
verschijnen van een komeet in de zestiende eeuw heeft 
veroorzaakt, kan worden ontleend aan de 
zg.’kometenkoorts’, die bijvoorbeeld in 1658 - toen de ko-
meet van Halley voor de eerste voorspelde keer de aarde 
passeerde- gezorgd heeft voor de productie van een groot 
aantal verschillende juwelen geïnspireerd op deze gebeur-
tenis12.
De ‘kometen’ op de bekerglazen hebben aan het begin van 
de vorige eeuw op hun beurt weer een Engelse glasont-
werper geïnspireerd. Aan de hand van bewaard gebleven 
aantekeningen van Harry James Powell, eigenaar van een 
bekende in de achttiende eeuw in Londen opgerichte glas-
fabriek – de Whitefriars Glass Works - welke tot in de ja-
ren vijftig in bedrijf is geweest, weten we dat hij op 28 sep-
tember 1910 bij een bezoek aan het Rijksmuseum een 
schetsje maakte van een kometenbeker die opgesteld 
stond en die hij ook op een schilderij van Van Ravesteyn 
zag afgebeeld (afb. 5). De decoratie van de beker inspi-
reerde Powell tot zijn serie ‘Serpent Vases’ (afb. 6) uit de 
jaren dertig.

11 Als voorbeeld diene een extract uit een brief van P. C. Hooft aan Maria Tesselschade 
Roemer Vissers: ‘Mijn verbeiden met antwoordt is uit oorzaak dat wij niet wel 
fraaije glaazen hebben kunnen bekoomen’ (van Tricht: De briefwisseling  van Pieter 
Corneliszoon Hooft, deel III, 1630-1647 blz. 466, Culemborg, 1979).

12 Klaas Akkerman De komeet komt, in: Antiek 20 (1986), blz. 396-403.

Linksboven: Afb. 5. ‘Tabak stilleven’, Hubert van Ravesteyn (1638-
1691), ongedateerd. Op de wand van de beker zijn drie blauwe 
kometen zichtbaar. Op de kardoesverpakking van de tabak staat: 
Orientael Virginis Toback. Onder de roker staat: Tot Dordrecht, In de 
Nieustraat in Blienburg Ao 1664. In het midden is een zittende roker 
met lange pijp afgebeeld met zijn voet rustend op een tabaksrol.
Rechtsboven: Afb. 6. ‘Serpent Vases’ uit de jaren-dertig van de vorige 
eeuw. Whitefriars Glass Works, Londen.
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Bram Provoost  
(met dank aan Sam van der Ham te Giessenburg)

Van Sam van der Ham kreeg ik onlangs in-
zage in de correspondentie met betrekking 
tot zijn broer Jan, die in 1944 was opgepakt 
en als dwangarbeider naar Duitsland was 

gezonden. Moeder van der Ham schreef een viertal 
uitgebreide brieven waarin zij Jan informeert over 
het wel en wee in de familie, over gebeurtenissen in 
Ameide en hem probeert op te beuren in zijn moei-
lijke situatie. Hieronder volgt een samenvatting van 
de gebeurtenissen en de correspondentie. 

Mei 1944 sloeg het noodlot toe in het gezin Van der 
Ham op de Lekdijk C431 te Ameide. In de nacht van 
vrijdag op zaterdag 20 mei werd Jan van der Ham op-
gepakt op zijn onderduikadres in IJsselstein. Door 
het onderduiken van de 21-jarige Jan was het al een 
spannende tijd, maar Jan kwam af en toe nog thuis, 
zoals zaterdag 13 mei en ook met Pinksteren op 28 
en 29 mei hoopten moeder Maaike en vader Hannes 
dat Jan weer even thuis zou komen. Het zou anders 
lopen. Kort voor Pinksteren komt er een briefje van 
Jan – zonder datum2: “Beste Vader en Moeder Klazien 
Jannigje Maartje en Sam met deze wil ik jullie berich-
ten als dat ik het nog goed maak en hopende van jullie 
het zelfde maar ik moet jullie het treurig bericht geven 
als dat ik in handen van de vijand gevallen ben Schrik-
ken jullie er maar niet van hoor want ik kan er niets 
aan doen We zijn met 23 man gegrepen uit het lager 
van Vrijdag op Zaterdag nacht allemaal onderduikers 
We werden als beesten behandelt Zo in overval wagen 
geladen waar we bijkans bezweken van de stank en 
warmte de klep dicht net als een veewagen en toen 
naar Utrecht toe van daar worden we weer verder ge-
transporteerd maar waar naar toe weet ik niet. Zo 
doen de heb ik wel een gezellige Pinsteren in het voor-
uitzicht. Dat is de oorzaak dat ik Zondag niet thuis 
komt. Ze kwamen snachts om half 2 het hele lager 
werd afgezet het waren moffen 20 man ik vroeg of dat 
ik nog even naar de waterplaas mocht maar dat kon 
niet want we moesten … en schreven? En te keer gaan 
met de geladen spuit op je gericht in geval dat je ver-
keerd wou dan schoten ze je met een neer dus dan 

1 In 1954 werd C43 veranderd in Lekdijk 3. Het huis is inmiddels afgebroken.
2 Om de oorspronkelijkheid van de brieven te handhaven gebruik ik de letter-

lijke tekst met alle daarin voorkomende spel- en stijlfouten. Zo worden er 
nauwelijks punten en komma’s gebruikt en lopen de zinnen in elkaar over, 
vaak zonder een duidelijk begin en einde.

hoefde ik niets meer te vertellen wat of dat ik meege-
maakt heb maar Vader en Moeder zit nou over mij 
niet in de waarwar? ik zal mij eigen wel weer zien te 
redden groet verder al bekenden en vrienden en dan 
zullen we maar hopen tot weerziens. Dus moeder en 
Vader daarover niet in de war zitten hoor ik ben niet 
alleen er zein er duizende die op de bevrijder zitten te 
wachten. Dus niet in de war zitten hoor ik heb niets 
dan pech gehad zouden de jongens zeggen ik zal deze 
brief aan Gertjan meegeven en dan kan die het aan 
jullie zeggen. Verders weet ik niet veel als dat ik spoe-
dig hoop te schrijven hoe of dat ik het maak ja ik 
schrijf er raar maar dat is haast van elk ogenblik kun-
nen ze komen en dan moet ik op transport de wereld 
in. Verders de vele hartelijke groet van je liefhebben 
Zoon Jan tot weerzien”

Jan geeft de brief mee aan zijn neef Gertjan van Mou-
rik3, maar hij geeft hem ook een apart briefje mee 
met het verzoek zijn familie te waarschuwen en om 
nog wat spullen op te halen op zijn onderduikadres: 
“Beste Famieli Met deze wil ik je berichten en dat zal je 
wel gehoort hebben als dat ik ook gegrepen ben dus 
zouden de jongens hier zeggen pech gehad Gertjan ik 
wou aan je vragen of als je weer dat je zo spoedig mo-
gelijk naar ons toe wil gaan om het … aan te vertellen 
anders je weet wel hoe of dat Moeder is dan schrik ze 
zo en Gertjan ja wil je zo goed wezen om wat er ver-
ders van mij in het lager is te gaan halen met de fiets 
ook en breng het dan maar bij jullie dat is het daar 
bewaart dat plezier doen jullie mij nog wel he tot een 
weerzien …”

Het is nu in Ameide bij het gezin van der Ham dui-
delijk dat het goed mis is met zoon Jan. Waarschijn-
lijk hebben zij ook vanuit Kamp Amersfoort een be-
richt ontvangen om een koffer met kleding en andere 
zaken die Jan nodig heeft naar Amersfoort te bren-
gen. Dat lukt maar net op tijd, want de aankondiging 
van Jan dat hij spoedig op transport moet de wereld 
in wordt snel werkelijkheid. Opnieuw komt een on-
gedateerd4 briefje naar Ameide: “Beste Vader en Moe-
der Zusters Maartje en Sam mijn koffer is goed aange-
komen en nu ben ik op ogenblik op reis naar Offingen 
dat ligt aan de Zwitserse grens dus dat is een eind van 

3 Gertjan van Mourik (1913-1986) is de zoon van ‘Tante Hanna’ Cornelia 
Johanna van der Ham (1883-1951) en Johannes van Mourik (1878-1952). 
Tante Hanna woonde in 1944 met haar gezin in IJsselstein. Zij onderhielden 
waarschijnlijk contact met de ondergedoken neef Jan van der Ham. 

4 Uit de tekst blijkt dat de datum na D-day - 6 juni 1944 – is, hoogstwaar-
schijnlijk op 22 juni.

“Wel uit het oog,  
   maar niet uit het hart”

Brieven van een moeder aan haar zoon – dwangarbeider in Duitsland•	
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huis want ik zit 1 dag in de trein het is wel een reis mooie reis die ik maak maar ik wou om alles dat ik thuis was 
ik heb eerst 5 dagen in Utrecht gezeten toen in Amsterdam en toen 14 dagen in het consenstratie kamp Amers-
foort en je kan wel begrijpen dat ik ontzettent veel meegemaak heeft meer slaag dan eten ik ben tenminste mijn 
dikke hoofd voorlopig kwijt en mijn haren ook als je mij nu zag zou je raar kijken maar kop om hoog want ik 
heb zoo juist gehoord dat de invasie begonnen is want ik hoorde van de buiten wereld niets meer maar nu wij 
door de hollandse agenten weggebracht worden vertelden zij dat ons en dat was een heuglijke tijding Ja ik zou 
weleens een keertje thuis aan de tafel willen eten al waren het maar aardappel uit het water wat zou ik eten 
want wat ik in amersfoort kreeg dat was een beetje soep en daar werdt je behandeld als een beest ja ik zou je er 
veelop kunnen vertellen maar daar heb ik nu geen tijd meer voor dat hoop ik bij leven en gezontheid met de 
kersmis te komen doen in holland bedankt voor de koffer hoor er zat genoeg in en doet bekende de groeten als ik 
schrijven mag uit Duitsland dan zal ik het doen of kijk”

Tussen eind juni en half augustus 1944 is er geen schriftelijk contact tussen Jan en zijn familie. Dan wordt er 
op 15 augustus op de Lekdijk C43 een Postkarte bezorgd met als Absender Jan van der Ham Hollandslager te 
Offingen.

De tekst luidt: “Beste Vader en Moeder Ik laat jullie 
weten als dat ik nog goed gezond ben en ik hoop van 
jullie het zelfde ik hoop dat jullie mijn vorige brief ont-
vangen hebben maar ik vreest van niet maar als jullie 
deze kaart ontvangen schrijven jullie dan zo spoedig 
moogelijk en zo veel als je wilt want dat is in dit land 
de enigste troost die je heeft anders hebt je niets aan je 
leven Ik heb tot nu toe niet van jullie gehoordt ik hadt 
nog gehoopt dat er een brief in de koffer zou zitten 
maar het was niets ik heb gister heerlijk gegeten een 
stukje boter bij het stukje brood ondat het Zondag was 
en toen hadden we zwaar werk ja Zondag ken je niet 
maar we hebben goede hoop dat de krijg gauw gedaan 
is dat kan niet anders Zodra als ik maar vrij was dan 
had ik het wel beter dan kon ik   … de bergen en de 
bossen want een ding is zeker Duitsland is prachtig 

vooral waar ik zit jullie zouden je ogen uitkijken als je zag wat ik zag maar daarom evel liever thuis als ik die 
dag nog eens mag beleven dat ik naar Holland komt dat word de mooiste dag van mijn leven nu vader en moe-
der ik hoop dat jullie de kaart ontvangen Dag Sam Maartje Schrijf zooveel als levent allemaal”.

 
Informatie over Kamp Offigen (Holländerlager) te Schnuttenbach

Jan van der Ham komt in juni 1944 terecht in Offingen waar het Arbeits- und Erziehungslager (werk- en 
opvoedingskamp) in het dorp Schnuttenburg is opgericht. Offingen ligt in de buurt van de grotere Duitse 

steden Ulm en Augsburg. 

Het is dan een nieuw kamp waar ongeveer 400 dwangarbeiders worden gehuisvest, voornamelijk uit Neder-
land maar ook uit België en Frankrijk. Het kamp wordt dan ook Holländer-lager genoemd. Op maandag 19 

Het dorp Schnuttenbach. Werk- en opvoedingskamp Offingen (Schnuttenbach). 
Foto van na 1945!
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en donderdag 22 juni 1944 zijn er transporten van gevangenen uitgevoerd van Amersfoort naar Offingen/
Augsburg. De koffer van Jan is op 21 juni naar Amersfoort gebracht (zie later) en Jan schrijft onderweg naar 
Offingen dat de koffer goed is aangekomen. Hij is dus hoogstwaarschijnlijk 22 juni 1944 op transport ge-
gaan. De gevangenen moeten onderdelen maken voor vliegtuigen van de firma Messerschmitt. Een van de 
(geheime) projecten is de productie van de Messerschmitt Me 264 – de Amerika Bomber – die in staat 
moet zijn om vanuit Duitsland New York te bombarderen. Een project dat niet slaagt. 

Daarnaast moest in Offingen geprobeerd worden de jachtvliegtuigen van het type Me 262, bijgenaamd 
Schwalbe1, te voorzien van mogelijkheden om ’s nachts te vliegen.

  

Over het kamp in Offingen (Schnuttenbach) is in 2009 een documentairefilm verschenen. Hierin kijken 
oud-gevangen (waaronder de Nederlanders Leo Leever en Jos van der Hoeff) samen met kampbewakers en 
inwoners van Schnuttenbach/Offingen terug op de kampperiode (1944/45).  
Meer informatie: http://www.verborgeninschnuttenbach.de/cms/front_content.php

Het is niet duidelijk of Jan van der Ham ge-
werkt heeft in de vliegtuigfabriek. Het kan ook 
dat hij op een boerderij is gaan werken, waar-
van de mannen in 1944 naar een van de fronten 
gestuurd zijn. Dat hij het kampleven niet waar-
deerde blijkt uit een lied dat hij, volgens zijn 
broer Sam, na thuiskomst vaak zong:

 
“Wij leven in een lager en slapen op wat stro.
Het eten is zo mager en de luizen bijten zo.

Wij hebben hier een dokter en die  
heeft een fiks idee,

Hij geeft je aan je voeten een  
middel tegen diarree.

Maar eenmaal komt de dag dat  
ik weer naar Holland mag.

Holidia, Holidia, weer naar Holland mag.”

1 De Messerschmitt Me 262, bijgenaamd Schwalbe, was het eerste  
operationele jachtvliegtuig aangedreven door straalmotoren.  
Het toestel werd door de Luftwaffe in beperkte mate ingezet tijdens  
de Tweede Wereldoorlog.

Messerschmitt Me 262 – Schwalbe.               Messerschmitt Me 264 – Amerika Bomber.

Affiche documentaire 
‘Verborgen in Schnuttenbach’ 

over het leven in het kamp.
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Nu er een bericht uit Duitsland is gekomen, wordt er 
uit Ameide naar Jan geschreven. Als eerste een brief-
kaart van zijn zussen Klazien en Jannigje. Zij schrij-
ven op 15 augustus o.a. dat er in Ameide een razzia 
geweest is waarbij Peet van Toor en “een vreemde jon-
gen5 die bij Klaas van der Ham was” zijn gepakt. Zij 
melden ook het overlijden van Aart van der Zouwen: 
“Jan nu heb ik je wat ergs te vertellen Aart is ziek ge-
worden blindendarmontsteking gekregen 21 dagen ziek 
geweest en nu is hij in Duitsland gestorven en begra-
ven zijn vader heeft de begrafenis mee gemaakt dat is 
gisteren 3 weken geleden dat hij gestorven is.6 Harte-
lijke groeten Klazien en Jannigje Lekdijk C 43 Ameide”

Ook schrijft de moeder van Jan een briefkaart. Uit de 
briefkaart en de brieven die daarop volgen blijkt dui-
delijk dat moeder Maaike niet gewend is brieven te 
schrijven. Leestekens, punten en komma’s, worden 
haast niet gebruikt. Vaak is niet duidelijk waar een 
zin begint en eindigt. Er wordt van de hak op de tak 
gesprongen en het lijkt meer of ze met Jan aan de 
keukentafel zit en hem vertelt wat er in de familie en 
in Ameide is voorgevallen en geeft hem af en toe ook 
nog wat adviezen om de moeilijke tijd door te ko-
men. Het is duidelijk dat ze ‘recht uit het hart’ 
schrijft. De vier brieven, tussen 15 augustus en 15 no-
vember 1944, bestaan telkens uit vier volgeschreven 
kantjes waarbij de letters aan het eind van de brief 
steeds kleiner worden. Vervolgens worden ook de 
kantlijnen nog volgeschreven met nieuws en groeten. 
De volledige brieven vragen te veel ruimte, maar ik 
zal een aantal kenmerkende passages laten zien. Voor 
moeder Maaike lijkt de situatie in die drie maanden 
steeds moeilijker te worden omdat zij, na die ene 
Postkarte in augustus, niets meer van Jan te horen 
krijgt.

Eerst de briefkaart van 15 augustus 1944: “Beste jan 
wij maken het allen nog erg best goed en gezond en 
hopen van u het ook te mogen hooren Je moeder zal 
ook eens paar woordjes schrijven Ik was toch zoo in 
mijn schik dat de post kwam dat kun je wel begrijpen 
is het niet zoo nu Aart v d Zouwen is 4 Juli ziek gewor-
den en is toen al …7 geopereerd en is … li overleden en 
… Oome is de vrouw ….gegaan maar die heb weer 
geschreven of dat ze weer terug mag komen je zal wel 
zeggen Jan een briefkaart v moeder maar ik schrijf nog 
een brief ook nog 15 Aug het is nu tien over 8 het is 
woensdagavond Wij hebben al de groene boonen al in 
de pot gedaan voor de inmaak het is fijn dat wij weer 
land hebben pa is nog an de heidenmaatschappij dus 
die heeft gelukkig niet zonder werk geweest” Afz. Joh  
v d Ham Lekdijk  C43 Ameide.

Langs de rand: (achterzijde) “de hartelijke groeten van 
ons allen en kees Het beste hoor Jan de hartelijke groe-
ten van ons allen houd moed hoor jan” (voorzijde) “nu 
Jan ik zal nog een brief schrijven naar je hoor het beste 

5 Het betreft Anton van Houwelingen, onderduiker uit Den Haag, die na de 
bevrijding uit Duitsland terugkeerde.

6 Zie ook het artikel “Het overlijden en de begrafenis van Aart van der Zou-
wen, dwangarbeider in Duitsland”.

7 Tekst is weggeknipt met de postzegel op de voorzijde van de briefkaart.

hoor jongen je moeder en ik zal je een pakje sturen Jan 
het beste”   

Op 15 augustus 1944 wordt ook een volledige brief 
naar Jan geschreven: “Beste Jan je moeder zal nog eens 
een brief schrijven nu als ik deze brief schrijf eer dat 
deze brief in Duitsland is hoop ik dat van u Jan ook 
weer tijding hoort Nu Jan Gods onmisbaren zegen Jan 
als ik het zeggen mag ja je zit in een erg mooie streek 
heb ik gelezen ja de wereld is zoo mooi nog kunnen er 
niet bij God heb alles zoo mooi geschapen Och Jan dat 
wij er oog voor mogen krijgen dat hoop ik Jan van 
Ganser harte Och als het goed met ons staat dan zijn 
wij niet bang om te sterven Nu Jan houd goede moed” 
Dan volgt een verslagje van een bezoek aan IJssel-
stein om kleren van Jan uit het ‘lager bij Tante Han-
na’ te halen. Een aanwijzing dat Jan daar was onder-
gedoken. Daarna volgt het verhaal over de reis naar 
Amersfoort op 21 juni onderbroken door een mede-
deling over twee trouwerijen in Ameide: “Zal nog wel 
een heele sjou geweest zijn de koffer te dragen als ik 
nog wat soms vergeten heeft of als je wat noodig heeft 
Jan dan zeg je het maar hoor gerust. Nu Wim van den 
Ooven is getrouwd met Marinus van Vliet8 Wim is 28 
en Marinus 68 ja dat is een heel verschil in leeftijd is 
het niet zoo Jan En Willem Groeneveld is ook aangete-
kend die Gaat Volgende week trouwen En ik heb de 
koffer met Cees en Klazien …. 21 Juni in Amersfoort 
en toen wij op het arbeidsberow kwamen in Amers-
foort dat speet mij erg dat we zoo naar huis 9moesten 
wij hadden zoon heele reis gemaakt dat begrijp je ze-
ker wel he Jan. Wij zijn eerst met de boot naar Schoon-
hoven gegaan en toen snel met de bus naar Utrecht en 
toen met de trein naar Amersfoort maar toen wij uit-
stappen maar toen waren wij er nog niet toen heb Cees 
nog een lukse auto bestelt en toen kwamen wij er zoo 
aan” Aan het slot wordt weer het vertrouwen in God 
uitgesproken: “Nu wij zullen maar hopen dat het vre-
de en rust in de wereld mag worde God kan alles weer 
herstellen Jan als je daar op vertrouwt Jan want die 
heb je noodig in deze tijd of Hij u bewaren wil en dan 
zal je zeker niet beschaamt uitkomen  groeten van je 
liefh moeder tot weerziens”

 Langs de randen staan verschillende teksten waaron-
der: “Nu Jan dat zou ik nog vergeten wel Gefeliciteerd 
met je verjaardag” (Jan is jarig op 12 augustus) “je 
vader Jan die aan de heidenmaatschappij nog aan de 
werk die verdien 35 gulden .. week” en “Jan het is Za-
terdag de 19 Aug dan is het 14 weken dat u thuis ge-
weest ben ..t is een heele tijd geleden en het is zoo 
Kerstmis de tijd gaat hard” Dit betekent dat Jan 13 
mei 1944 voor het laatst thuis is geweest. Verder 
langs de rand: “Nu Jan nu heb uw wat te lezen als je 
tijd heb hoor je moeder” en “van je moeder en Vader 
en Klazien en Jannigje en Maartje en Sammie het al-
lerbeste wensch ik je toe je liefh moeder” en “wel uit 
het oog maar niet uit het hart”

8 Koopman Marinus van Vliet, geboren 15 augustus 1875, trouwt met Wil-
lempje van den Hoven. Hij is dan weduwnaar van Merrigje Stigter. Marinus 
is overleden te Ameide op 15 april 1945. 

9  Het is bekend dat degenen die persoonlijke spullen naar kamp Amersfoort 
brachten geen contact mochten hebben met hun gevangen genomen naaste.
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De volgende brief is van 28 
augustus 1944: “Beste Jan wij 
zijn allen nog gezond en ho-
pen u ook het is Maandag-
avond het is al laat het twaalf 
uur ik dacht ik zal maar even 
maar weer eens schrijven al-
les gaat hier nog zijn gere-
gelde gang Je vader Jan is nog 
aan de heidenmaatschappij 
aan het werk Heb je de eerste 
briefkaart al ontvangen van u 
moeder en klazien briefkaart 
…onleesbaar (B.Pr)... later 
op de post gedaan heb je die 
ook al gekregen. Het is van-
daag niet zoo warm als de 
vorige dagen het is zoo beter 
om te werken als dat het zoo 
heet is”  Na informatie over 
“Oome Pleun10” en diens 
dochter “Klazientje van 
Oome Pleun” volgen er en-
kele financiële berichten. “de 
kindertoeslag11 kunnen we morgen ook weer halen dat 
bedraagt ruim 18 gulden dat is ook weer mooi vind je 
ook niet Jan. Nu Klazien is op ’t oogenblik druk aan 
het werk Maandag gaat ze naar Sijgje Jongkind en 
Maandagmiddag naar Piet Vroon en Dinsdag heel de 
dag naar Meester Kraak en Woensdag tot na middag 
weer bij Sijgje en na de middag gaat ze bij de dijk-
meester werken van 2 tot zeven en dan heeft ze 1,50? 
die 5 uur en Donderdag gaat ze bij Meester Kraak wer-
ken en dan hebt ze 2 gulden per dag en Vrijdag voor de 
Middag gaat ze bij Sijgje werken heel de dag Vrijdag 
en Zaterdag werk ze ook bij Sijgje tot de middag en na 
de Middag gaat ze nog bij de dijkmester werken van 2 
tot 7 uur dan is de week vol dan verdien ze nu 12 gul-
den per week dat is een mooi loon Jan vind je ook niet 
en Jannigje is nog bij Hanna Plieger 2 halve dagen in 
de week”. Ook de activiteiten van de twee jongste kin-
deren komen aan bod: “Maartje gaat morgen weer 
naar school die heeft 4 weken vacantie gehad die moet 
29 Aug weer naar school en broertje Sam gaat 14 sep-
tember naar Zondagschool dan is ook weer 5 jaar de 
hartelijke groete van de twee kleintjes hebben ze gezegd 
tegen mij op de brief moest ik het schrijven zeggen ze”. 
Daarna de vraag wat Jan eigenlijk doet in Duitsland: 
“Wat voor werk doe je nu Jan ….. hijsen of baggeren 
om takken bossen opbinden wat voor werk doe je nu 
Jan of melk je ochtend en avond 14 koeien per dag” 
Tenslotte: “Nu Jan het pakje stuur ik zoo gauw als ik 
tijding van je ontvangt ik heb op heden nog een brief-
kaart van u uit Duitsland gehad Nu boven slapen ze al 
mijn brief begint vol te worden Jan Ik ben van plan om 

10 “Oome Pleun” is Pleun van der Ham, een oudere broer van Johannis, gebo-
ren te Ameide op 3 november 1888. In 1921 getrouwd met en in 1944 we-
duwnaar van Cornelia den Ouden (1889-1937). Pleun woont later in bij zijn 
broer Hannes en schoonzus Maaike, Lekdijk C43 te Ameide en overlijdt 
daar op 8 maart 1954.

11 In Nederland werd tijdens de Duitse bezetting op 1 januari 1941 een rege-
ling voor loontrekkenden ingevoerd waarbij vanaf het derde kind kinderbij-
slag werd toegekend.

Volgende week een nachtje naar Tante Elisabeth12 te 
gaan dan kan terlouw13 mij rijden dan zal ik je adres 
ook geven dan kan ze ook is een brief schrijven naar u 
toe Jan dan is het plezierig dat je wat hebt te lezen is 
het nietzoo”

Ook in deze brief zijn de randen weer volgeschreven 
met teksten die slechts gedeeltelijk te lezen zijn. Er 
staat o.a.: “kan je ook nog al slapen in den vreemde 
Jan” en “wanneer zouden wij elkaar zien ik hoop over 
van gauw Jij zeker ook Jan Nu ik gaat eindigen Jan Wel 
ter ruste Jan” en “Bid veel Jan of God je beware wil Jan 
want dat moeten wij allen doen Dat is leven en kracht 
in nood God weet het komt goed Jan”

Er komt ook de weken daarna geen tijding van Jan en 
op 11 september 1944 schrijft moeder Maaike op-
nieuw een brief naar Jan. “Beste Jan met deze brief 
laat wij  u weten dat wij allen nog gezond zijn en ho-
pen van u ook Ik ben 5 Sep verleden week een nachje 
op Noordeloos geweest met klein broertje Sammie bij 
Tante Lizabeth heb ik geslapen” Dan volgt kort het 
nieuws over de gebeurtenissen tijdens Dolle Dinsdag: 
“En met beschieting van de Rederij boot is Dokter 
Put14 ook overleden om de gewonden te helpen deed hij 
zijn plicht en Willem de Bie is ook overleden die is in 
Bergambacht het leven moeten te laten op de Boot 
Dokter Put heeft drie kinderen met vrouw laat hij ach-
ter en Willem de Bie heeft vrouw met 3 kinderen want 
een teleurstellingen op de wereld Jan”.  Thuis is het 
anders: “bij ons is gelukkig alles nog door ‘s Heeren 
goedheid alles goed hoor Jan Wij kunnen nu maar het 
beste thuis blijven Jan Ik heb ook op Noordeloos ge-
weest maar nu blijf ik maar thuis hoor Jan dat is het 
beste nog maar nu in deze tijd”. Maar er zijn toch 

12 Elisabeth van der Ham is een jongere zus van vader Hannes. Zij is in 1918 
getrouwd met Rokus den Ouden, een broer van Cornelia, de eerste vrouw 
van “Oome Pleun”.  

13 Gaat het hier om de koetsier Cornelis (Knelis) Terlouw?
14 Hiermee is natuurlijk de arts J.W. van Putte bedoeld.

Koetsier Cornelis (Knelis) Terlouw met zijn ‘Termeise taxi’.
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kleine ongemakken: “Je Vader Jan is nog voor de hei-
denmaatschappij aan het werk in de Burgggraaf maar 
de voorband van zijn fiets word zoo slecht het is toppen 
met de banden achter er om gaat het wel maar de Da-
mes fiets heb ik nieuwe Pendalen laten aandoen nu is 
hij heel wat makkelijker om er op te rijen”. Dan volgt 
een klacht dat er maar geen post van Jan komt, maar 
misschien zijn er wel bieven zoek geraakt en de me-
dedeling: “broertje is Donderdag 5 jaar ons klein broer 
hij slaapt nu alleleen Jan in n ledikant boven ik zeg nu 
moet je net zoo groot worden als je groote broer hoor 
hij zegt ja hoor moe” De brief eindigt met een lange 
bede tot God: “wij zullen hopen dat je weer gauw in 
Holland mag komen hoor Jan het is toch zoo stil en 
zoo lang dat je weg ben hoor God kan alles weer heelen 
Och dat de vrede mag komen Och Jan bid om kracht 
en sterke van Boven want denk er voor de Heer heb je 
volkomen noodig nu in dezen tijd Och ik hoop toch 
Jan dat wij elkaar nog eens mag weerzien in Holland  
maar houd goede moed hoor Jan Alles wankelt op zijn 
werken Maar Hij zelf verandert niet Och wat zou het 
een voorrecht wezen Jan als je nog in Holland kwam 
en allen zeggen kon nu weet ik waar ik heb voorge-
leefd. Och dat onze zonden ons nog is tot last mogen 
worden Jan wil het goed met ons staan Och wij hebben 
noodig die Groote God en Ontvermer je zal wel zeggen 
wat babbelt moeder nu toch maar och moeder doet het 
voor u behoud nu van allen de hartelijke groete hoor 
Jan van u liefh moeder”

Opnieuw veel toevoegingen boven, onder en langs de 
rand van de pagina’s. o.a.: “Ze leggen allen al te slapen 
zit hier  … dag Jan van allen het beste hoor en welte-
rusten hoor ik ga slapen” en een bijzondere medede-
ling: “Heb het in het vreemde land ook zoo gestormd 
de elektriese palen waar zoo maar om gewaaid in 
Meerkerksbroek wij hadden een avond heel geen licht 
maar de andere avond hadden wij weer licht het was 
weer gauw gemaakt als je wat noodig heb Nu Jan 
schrijft het dan maar hoor Jan nu de hartelijke groet 
van u liefh moeder en Vader en Klazina en Jannigje en 
Maartje en Sam” en een late klacht: “Je had zeker om 
mijn verjaardag15 niet gedacht zeker nu ik heb je het 
niet kwalijk genomen hoor U had zooveel telerstelling 
in het leven dat begrijp ik wel hoor dat het niet mee-
valt”. Ook iets dat Jan absoluut nog moet weten, hoe-
wel de brief bijna vol is: “alles gaat hier nog zijn gewo-
nen gang Je vader heb de vroege aardappels16 er haast 
al uit hij doet het ’s avonds maar het zijn maar kleine 
rikjes die je vader rooit” en een laatste afscheid: “Nu 
dag Jan het is tijd om te gaan slapen hoor de zegen van 
moeder dag Jan en welterusten hoor Jan ik hoop dat je 
ook mag slapen daar Jan” 

Tijding van Jan blijft ook nu uit en op 15 november 
1944 schrijft moeder Maaike opnieuw een brief. 
Hierbij in zijn geheel opgenomen : “15 Nov Dinsda 
Woensdagmiddag kwart voor een 1944 Beste Jan met 
deze neem Moeder de pen op en schrijf dat wij allen 
nog frisch en gezond zijn en hopen wij van u ook hoor 

15 N.B. Moeder Maaike van der Ham-Verheij was jarig op 22 juni.
16 Tegenwoordig is het rooien van vroege aardappels rond 11 september aan de 

(zeer) late kant!

Jan wij hebben de briefkaart die ik het laatst geschre-
ven heb de Veldpost zoogenaamd de Duitsche Veldpost 
meegegeven die zit in het Openbare school van Ameide 
Jan als je kan geef hem dan de Duitsche Veldpost ook 
mee dan hoor ik licht meer als nu van u hoor Jan want 
met de post hier van Holland duurt het misschien wel 
drie maanden eer dat hij hier is wij zijn allen erg ver-
langend van u wat te hooren Jan dat begrijpt je zeker 
wel he wij hebben laatst van u een briefkaartje van je 
gehad en dat was 15 Aug  sint hebben wij geen tijding 
meer gehad Dus als u gezond ben ik hoop dat van gan-
ser harte en wij allemaal natuurlijk dat is zeker maar 
u kan zeker verplaatst zijn of dat u ziek ben laat u dan 
een van u kameraden een woordje berichten als U die 
vraagt Jan wij hopen Natuurlijk allemaal dat U zelf de 
pen op kan nemen en schrijven dat is veel prettiger te 
hooren is het niet voor Jan Nu zitten al een hoop men-
shen zonder licht op Lopik en IJsselstein tante Hanna 
heb ook geen licht meer avonds dus geen Elektriesch-
licht je begrijpt me zeker wel he Jan en Maarten van 
tante Hanna licht ook al zeven maanden dus dat zal er 
zeker ook wel verkeerd afloopen17 hij krijgt nog staal 
van de Dokter nu anders kan hij er ook niets meer aan 
doen En dat is ook wat voor Tante Hanna als die zon-
der licht zit met een zieke Jongen Nu Evert die zit al 
zes weken helemaal onder de zweren nu Evert is Zon-
dagmiddag ook nog geweest die heb hij nog aardappel 
gegeten bij ons want ze hebben zelf geen aardappels 
dat weten je zeker ook wel he Jan dat op de bonnen is 
zoo gegeten daar heb je niet genoeg aan Krijn de 
Vroome18 vuilsboer dat kan je wel he die heeft zijn ei-
gen verdronken ook wat als je zoo oud ben he Jan En 
de Vrouw19 van Wim de Vroome is ook overleden, de 
Vrouw20 van Vreek Veldhuzen is ook overleden Grietta 
En de Kees heeft nog op 5 November ’s avonds geweest 
op Klazien verjaardag toen was het wel gezellig maar 
Jan een moeten ik missen en dat val niet mee maar Jan 
jongen hebben goede moed wij zullen maar hopen de 
Oorlog met vrede maar gauw mag komen. God Jan die 
kan alles weer wel maken Vergeet dat niet Jan dat je 
dat niet vergeten moet want dat is een taak in je leven 
dat je dat niet vergeten moet hoor Jan En Jan je vader 
die werk nog voor heidenmaatschappij … heb nog 
werk dus dat is weer prettig hij heb Vader al een heele-
tijd voor de heidenmaatschappij gewerkt en hakken 
zullen ze van de Winter niet zijn want de bazen koop-
en heelemaal niet veel meer dat nog erg kortbij is an-
ders niet Nu is het maar te hopen dat het maar geen 
strenge winter voor veel menschen met de brandstof en 
met het eten want dan zal het erg slecht uitzien het is 
te hopen dat God het maar verhoeden moed maar Jan 
het zijn allemaal oordelen die over de wereld vetrekken 
wij willen er niet aan heen Maar wij zullen ons lot ge-
willig moeten dragen Nu Jan de Zon die schijnt niet 

17 Het loopt verkeerd af, maar het duurt langer. Maarten Arie van Mourik, 
geboren te Vianen op 22 oktober 1910  overlijdt in het St. Johanniter-Zie-
kenhuis te Amerongen op 16 juni 1946. 

18 Bedoeld is Krijn Vroon die volgens aangifte van 10 juli 1944 op 4 juli 1944 te 
Lekkerkerk is overleden, 72 jaar oud. Krijn was weduwnaar van Annigje de 
Vroome, waarmee hij op 11 december 1903 was getrouwd.

19 Geertruida den Boer, overleden 26 oktober 1946, echtgenote van Wilhelmus 
Johannis Arie de Vroome.

20 Margrieta Lourina van Straten, overleden 26 oktober 1946, echtgenote van 
Frederik Alexander van Veldhuizen.
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Afbeelding op de voorpagina
De op de voorpagina afgebeelde korenmolen komt voor 
op een schilderij van de in 1896 in Ameide geboren en in 
1980 in Gorinchem overleden Petrus Antonius de Hoon. 
De kunstschilder wordt door oudere inwoners van Amei-
de en Tienhoven nog altijd “meester De Hoon” genoemd, 
omdat hij in het eerste kwart van de vorige eeuw als leer-
kracht verbonden was aan de School met den Bijbel te 
Ameide. De Historische Vereniging organiseerde in de 
periode eind april-begin mei 2005 in Ameide (het oude 
stadhuis op de Dam) en Tienhoven (Slot “Herlaer”) een 
overzichtstentoonstelling van zijn  werk. 
Het schilderij is naar alle waarschijnlijkheid zo’n zestig 
jaar oud. 

maar het is vandaag nog al niet koud En Sientje1 van 
Oome Pleun is ook overleden aan de diferitus dat weet 
je zeker wel van die briefkaart Jan heb je de briefkaart 
al ontvangen van 31 October die heb ik hem verzon-
den ik hoop van Ja hoor Jan Nu de brief raakt vol Jan 
En de Groete van Kees Drie2 en van Evert ook de groe-
te Nu de groete van Maartje die heeft ook geen school 
de openbare school ook niet Die zit vol met Duitschers 
en overal zit het vol in broek ook en Noorloos en Meer-
kerk overal heen Nu van allen de hartelijke groete van 
ons allen van u liefh moeder en Vader en Sientje en 
Jannigje en Maartje en ons lief klein broertje”.

Op het eerste blad (afb. linksboven) staat in de kant-
lijn links: “En Sammie die gaat Zondagschool Nu dag 
Jan het beste van mij van u liefh moeder Wel uit het 
oog, maar niet uit het hart” (daar zijn 3 hartjes bij 
getekend). Kantlijn rechts: ”Nu Jan het beste hoor van 
ganser harte zij ons allen u toe gewenst”.

Hoe ging het verder met Jan en Maaike  
en Hannes?

Jan komt na de bevrijding in 
1945 terug naar Ameide en  
trouwt in 195? met A. Bakker. Zij 
vestigen zich in Schoonhoven en 
krijgen vier kinderen. 

Jan overlijdt op 1 juli 1978 te 
Schoonhoven, slechts 55 jaar 
oud. Hij wordt in Schoonhoven 
begraven.

Vader Hannes van der Ham is op 
15 mei 1951 te Rotterdam over-
leden. Moeder Maaike van der 
Ham – Verheij is dan weduwe 
en blijft nog tot 1954 op de Lek-
dijk wonen. Zij trouwt voor de 
tweede maal met de in Sliedrecht 
wonende heer G.W. Zanen. Na 
diens overlijden trouwt zij voor 

1 Klazina van der Ham is op 26 oktober te Meerkerk overleden. Zij was toen 
16 jaar oud.

2 Volgens Sam van der Ham gaat het hier om Kees de Rie. Mij (B.Pr) is niet 
duidelijk om wie het gaat en wat zijn relatie met de familie van Jan van der 
Ham is. Hij komt in meerdere brieven voor.

de derde maal met de heer J. Bakker. Maaike Verheij 
is overlijden te Sliedrecht op 11 september 1975, 77 
jaar oud.

Als Jan van der Ham na de bevrijding terugkomt in 
Ameide, toont hij na zijn thuiskomst zijn grote waar-
dering voor moeder. Volgens zijn broer Sam zong hij 
dan vaak het volgende liedje:

“Lieve moeder als ik  
eenmaal weer aan tafel zit.

Weet voor zeker dat ik nooit meer  
op uw doen en laten vit.

Want ik heb hier in den vreemde,
Door ervaring steeds geleerd,

Dat ik al uw goede zorgen,
Nooit genoeg heb gewaardeerd.”

Het gezin Van der Ham – Bakker omstreeks 1960.

Links: Eerste blad 
van de brief.

Reschts: Maaike 
Verheij, weduwe 
van Hannes van der 
Ham, echtgenote 
van G.W. Zanen, 
omstreeks 1955-
1960?
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De korenmolen 
   van Ameide

Winter 1954
Velen zullen zich de koude winter van 1954 nog herinneren.  
In Tienhoven reden auto’s vanaf de veerstoep over de bevroren rivier. 
Op de foto zien we hoe veerman Janus van den Berg twee dames 
(links Wijna van den Berg, midden ? ) veilig naar de overkant brengt. 


