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Van de (nieuwe)

hoofdredacteur
Hoofdredacteur Bram Provoost.

Beste leden en meelezers van het Nieuwsblad,
Het december 2015 nummer van het Nieuwsblad is
het eerste blad dat is samengesteld door de nieuwe
hoofdredacteur, Bram Provoost. Op verzoek van het
Bestuur van de HVAT heet hij heet deze taak op
zich genomen. Het is en blijt de bedoeling om ieder
kwartaal een blad te brengen waarin voor ieder lid
iets te genieten valt. De nadruk ligt natuurlijk op de
historie van Ameide en Tienhoven, zoals de naam
van de Vereniging al zegt. Die historie kan betrekkelijk kort geleden zijn, zoals de recente aandacht voor
de neringdoenden in de vorige eeuw, maar ook veel
verder teruggaan in de tijd.
De Historische Vereniging telt momenteel 645 leden
en iedereen tevreden stellen valt niet mee. Daarom
wil ik u allen vragen om na te denken over onderwerpen waar u graag iets over zou willen lezen. Misschien wilt u wel eens proberen om zelf een
artikel(tje) schrijven. Ik ben benieuwd! Misschien
staat er nog een schoenendoos op zolder met documenten die de moeite waard zijn om onderzocht te
worden en waar mogelijk ook iets over te schrijven is.
Ga eens op zoek. Ik nodig u allen uit om mee te werken om de kwaliteit van het Nieuwsblad te handhaven. Suggesties en Ideeën zijn welkom. Schrijf, bel of
mail naar mij: Bram Provoost, Voorstraat 10, 4233
EA Ameide, tel. 0183 601568, mobiel 06 22393710 en
e-mail bram.provoost@kpnplanet.nl. Ik zie het met
belangstelling tegemoet!
In dit nummer komen verschillende onderwerpen
aan de orde. De Reactie van lezers laat zien dat onze
leden meeleven met wat er in het Nieuwsblad staat.
Zij vullen aan of geven verbeteringen. Het Verenigingsnieuws staat nog grotendeels in het teken van de
laatste succesvolle tentoonstelling in de Sionkerk. De
regionale pers gaf ruime aandacht hieraan en we kregen veel reacties en verbeteringen op de teksten bij
de foto’s in het vorige Nieuwsblad. We schenken aandacht aan de Terugkeer van de Termeise Torenklok en
er wordt een lezing aangekondigd op 26 februari
2016 in het Stadhuis te Ameide.
We brengen natuurlijk weer een aantal originele artikelen. De “Oorlogsherinnering van Jan Stuurman”,
worden hier gedeeltelijk ‘naverteld’. Vooral de beschrijving van de ‘hongertocht’ eind 1944, maakt die-

pe indruk. Samen met zijn zus Dina kwam hij te voet
van Delt naar Opa en Opoe Versluis – op Sluis/
Achthoven om eten te halen.
In het artikel “Stadsrechten van Ameide – feit en ictie”, wordt ingegaan op vragen van meerdere leden
en op de onzin die hierover op een aantal websites
staat. Daar sluit “Een eeuw lang in het stedelijk bestuur van Ameide” bij aan. Een genealogie van het
geslacht de Bruijn, dat in de 16de en 17de eeuw 100
jaar lang als schout, burgemeester of schepen actief is
geweest in het stadsbestuur van Ameide.
Heel anders zijn de twee artikelen over “De Stoofpeer
Brederode”, een (bijna) vergeten ras. Zij zijn op verzoek van Herman Beckmann geschreven door pomoloog Jan Veel, een deskundige op het gebied van
oude fruitrassen. Verder brengen we aanvullende
informatie over Het Leesgezelschap ‘Tot nut en genoegen’, dat in het artikel over Dries van Bruggen in het
vorige Nieuwsblad (september 2015) wordt vermeld.
Van de hand van Herman Beckmann is er nog het
laatste deel van het vierluik over Jheronimus Bosch,
ter voorbereiding op de grote tentoonstelling in ’sHertogenbosch volgend voorjaar.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Met vriendelijke groeten,
Bram Provoost

Kruiend ijs langs de rivier bij Ameide, foto gemaakt in 1929.
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Oorlogsherinneringen
van Jan Stuurman
‘naverteld’ door Bram Provoost

D

e afgelopen maanden is de redactie van dit
Nieuwsblad enige malen in Meerkerk op
bezoek geweest bij de nu 86-jarige Jan
Stuurman. Jan is de zoon van Arie Pieter
Stuurman (Ameide, 10 augustus 1902 – Delt, 9 augustus 1973) en Teuntje Versluis (Ameide, 6 september 1906 – Delt, 1997). De grootouders van vaderskant waren Arie Stuurman (Bergambacht, 26 augustus
1862 – Meerkerk, 7 maart 1940) en Goverdina de
Bruin (Ameide 23 augustus 1869 – Ameide, 6 februari 1912). Arie en Goverdina trouwden te Ameide op
7 januari 1889, maar gingen in Ammerstol wonen
waar Arie riviervisser was. Zij kwamen in 1899 naar
Ameide waar zij op de Achterweg gingen wonen. Na
het overlijden van Goverdina in 1912 verhuisde Arie
in 1913 naar Tienhoven, waar hij werkzaam was als
visser en veerman. De grootouders van moeders kant
waren Jan Versluis (1876-1962) en Adriana Josina
Rietveld (1879-1953). Opa en Opoe Versluis woonden
op Sluis/Achthoven in het met riet gedekte huis(je) bij
de gemeentegrens tussen Ameide en Lexmond.

De ouders van Jan woonden na hun huwelijk op
Achthoven, iets verderop richting Lexmond. Daar
zijn Jan Stuurman en zijn 11 maanden oudere zus
Dina in 1928 geboren. Arie Pieter Stuurman, de vader van Jan, leerde al op jonge leetijd manden maken, zoals te zien is op een foto gemaakt rond 19151920. Hij woonde toen nog bij zijn vader in Tienhoven. Gedwongen door de crisis in de mandenmakerij
verhuisde het gezin Stuurman-Versluis in 1930 naar
Delt. Daar in de buurt (het Westland) was nog werk
te vinden voor een mandenmaker. De moeder van
Jan leed erg aan heimwee en slaagde er in, ondanks
de schaarse inanciële middelen, af en toe van Delt
via Rotterdam naar Ameide te komen met een boot
van de ‘Reederij op de Lek’.
Jan heet zijn werkzame leven doorgebracht in verre
oorden. Enkele jaren geleden is hij teruggekeerd naar
zijn geboortestreek. Hij vertelt enthousiast over zijn
leven en vooral over zijn herinneringen aan de oorlog, die hij ook voor zichzelf heet opgeschreven.

Mandenmakers in de buitenlucht. Geheel links A(rie) Pieter Stuurman (geb. 1902), de vader van Jan Stuurman, daarnaast C(ornelis)
Holler (geb. 1903, zoon van Arie Holler, mandenmaker Lexmond?), dan G(errit) Stuurman (geb. 1906), broer van Arie Pieter en een
oom van Jan en geheel rechts J(an) van Straten (geb. 1897, ‘Jan de Koekoek’), (Uit: Kent U ze nog … de Ameidenaren, door H. van
den Heuvel, 1972). De foto zal gezien de leetijden ca. 1915-1920 genomen zijn.
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Wij mochten hiervan gebruik maken en zullen hieronder enkele verhalen navertellen.

Meidagen 1940
Bij het uitbreken van de oorlog was Jan 11 jaar oud
en voor een jongen van die leetijd zijn de gebeurtenissen vooral als
spannend en niet als
gevaarlijk ervaren.
We laten Jan zelf aan
het woord: “Het was
nog vroeg in de ochtend, maar begin Mei
word het al vroeg dag,
speciaal als het een
mooie dag is met een
bijna wolkeloze hemel.
We werden wakker
van de voor ons onLigging van de vliegvelden rondom bekende geluiden van
vliegtuigen en schieDen Haag ten opzichte van Delt.
ten. De radio aangezet gaf ons het dramatische nieuws – ‘We zijn in oorlog met Duitsland. De
Duitsers hebben onze grenzen overschreden met pantsertreinen en veel vliegtuigen. Elke soldaat, die niet bij
zijn onderdeel is, moet zich onmiddellijk melden daar’.
We woonden in Delt, aan de noordkant, op de Oranje
Plantage – vlak bij de Koepoortbrug – en hadden dus
een vrij zicht. Ik was 11 jaar oud en stond buiten en
zag die groepen van Duitse Junker 51/52 vliegtuigen
in westelijke richting vliegen, en elk vliegtuig dropte
zo’n 20 tot 30 parachutisten over de polders richting
Nootdorp en het vliegveld Ypenburg. Pa, die lid was
van de Burgerwacht, trok zijn groene uniform aan en
ging naar de stad. Hun hoofdkwartier was in de Korenbeurs op de Voldersgracht. De buren kwamen ook
buiten en we stonden daar op een gevaarlijke plaats.
De soldaten hadden een machinegeweer opgezet in
het parkje langs het kanaal. De wegversperring op de
Oostsingel werd gesloten en de Koepoortbrug omhoog
gezet om de ingang tot de stad af te sluiten. Terwijl we
daar stonden sloeg een 20 mm kogel in de muur vlak
bij ons, zo de buren zeiden laten we maar naar binnen
gaan. Toen stonden we voor het raam boven, een goed
uitzicht, maar niet veel veiliger.”
Via de radio en geruchten die rond gingen in de
buurt werden zij op de hoogte gebracht van de oorlogsgebeurtenissen. “Na de eerste dag werden we
verteld dat de Grebbelinie stand gehouden had. Met
de parachutisten in een totaal onverwachte aanval,
had onze Waterlinie niet kunnen voorkomen dat veel
belangrijke bruggen in Duitse handen waren. Het
bleek ook dat het plan was om het vliegveld Ypenburg
aan de oostkant, Valkenburg aan de noordkant en Ockenburg aan de zuidkant te veroveren – dan was Den
Haag omsingeld. De Koningin en de Regering konden
dan gevangen genomen worden en een capitulatie
afgedwongen worden. Het plan ging bijna goed, maar
ondanks primitievere wapens en training zag men
kans om Valkenburg en Ypenburg terug te veroveren.”

Ook de vader van Jan kreeg een belangrijke taak. “Pa
kwam even langs, hij had z’n geweer bij hem. De functie hun toebedeeld was om eventuele parachutisten die
in de stad kwamen te arresteren of te schieten wanneer
zij hun wapens gebruikten. Ik dacht, als jongen zijnde,
je hebt een geweer, je kan makkelijk op die parachutisten schieten die aan die chutes hingen te bungelen’. De
toestand bleef ook de volgende dag onrustig, met veel
geruchten over oprukkende troepen, hulp van Engelsen
in Zeeland en Duitse Messerschmitts en Stukas die
rondvlogen. Maar het dagelijks leven ging door. “De
winkels waren open, dus moest je wel naar de bakker,
de groenteboer en wat nog meer nodig was van andere
winkels. M’n broertje Piet, geboren in Februari, werd
in de veiligste plaats beneden neergezet, ver van ramen
die eventueel konden breken. Er was niet echt een gevoel van gevaar in Delt.”
Wel kwam er via de radio nieuws over Koningin Wilhelmina. “Via een uitzending van Londen hoorden we
dat de Koningin goed in Engeland was aangekomen,
maar weinig ander nieuws. En na een andere onrustige nacht ging de derde dag in, 13 mei. Sommige mensen mopperden over het vertrekken van de Koningin,
ze was gevlucht zeiden ze. Maar foto’s werden verspreid van de Koningin en er op een gedicht. Ik heb de
foto1 bewaard.”

13 Mei 1940
Neen, ’t was geen vlucht, die U deed gaan.
Maar volgen, waar God riep;
‘k Vroeg niet wat in U is doorstaan,
Een strijd hoe zwaar hoe diep.
Wij knielen naast en met U neer
Tot God de blik, de hand;
Geef Neerland aan Oranje weer,
Oranje aan Nederland
En kom dan wat komen mag,
W’aanbidden, zwijgen stil
De nachtzij zwart, omloerst de dag
Geschiede Heer, Uw wil.

1 Een andere versie van deze kaart is afgedrukt in het artikel; “Ameide en
Tienhoven tijdens blijde en benauwde tijden A.D. 1935-1945” van de hand
van Paul Will. Nieuwsblad HVAT, 2008, Jrg. 19, nr. 2, blz. 8-11.
december 2015 | www.ameide-tienhoven.nl
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Lekboot Ameide, 1937. Moeder
Stuurman kwam in de dertiger
jaren vaak uit Delt met deze
boot naar Ameide om haar
familie te bezoeken, evenals in
Mei 1940.

“Toen bleek dat ondanks alles Nederland niet van plan
was te capituleren, bombardeerden de Duitsers het
centrale deel van Rotterdam, en kwamen met het ultimatum dat andere steden het lot van Rotterdam zouden delen als Nederland de capitulatie zou uitstellen.
De dag van het bombardement (14 mei 1940) is in m’n
geheugen gegrit. Ik had die groepen Duitse bommenwerpers zien vliegen de kant van Rotterdam uit. Niet
veel later begon een zwarte wolk van rook op te stijgen,
die de lucht verduisterde. Daarna begon een asregen
waarin verkoolde bladzijden van boeken en brieven
waren. Nog wat later begon een stroom vluchtelingen
in Delt te komen. Velen hadden alles verloren, sommigen hadden nog wat kunnen redden en hadden het
maar bij elkaar gebonden in een laken.”
Kort daarna was de capitulatie een feit, de Nederlandse troepen moesten de wapens neerleggen en
zich overgeven, ook in Delt. “Ik herinner op de Nassaulaan dat honderden soldaten al hun wapens op een
hoop gooiden, maar dat de enige Duitsers waren er
twee met een motor met zijspan met een mitrailleur
die daar langsreden. Als jongen dacht ik, waarom geven ze op? Waarom schieten ze die twee niet? Op dat
moment leek het 100 tegen één, dat moet je kunnen
winnen! De grote intocht kwam later, met hun tanks
en artillerie. ”

Rotterdam, enkele weken na het bombardement van
14 mei 1940.
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Bij Jans moeder sloeg de heimwee weer snel toe. Ze
wilde zo snel mogelijk met eigen ogen zien hoe de
familie in Ameide er aan toe was. Zodra het kon reisde de familie Stuurman van Delt naar Rotterdam en
daarna door met de ‘Lekboot’ naar Ameide. Jan
schrijt: “Moe wilde zo gauw mogelijk naar Ameide
om uit te vinden hoe haar familie door de oorlogsdagen waren gekomen. Ik herinner me dat nog. Een week
of wat na het einde gingen we naar Ameide. Rotterdam was onherkenbaar, er lagen nog rokende puinhopen, sommige straten waren niet toegankelijk. De
Laurenskerk was zwaar beschadigd, ook de toren was
grotendeels verwoest. Het Stadhuis was één van de van
de weinige grote gebouwen die gespaard bleven. Het
bekende ‘Witte Huis’ wat betegeld was met witte tegels
stond er ook nog, maar bijna alle tegels waren kapot.
Ik weet niet meer hoe we in Rotterdam waren gekomen, maar voor een jongen van nog geen twaalf
maakte het op mij een diepe indruk.
In Ameide was alles goed afgelopen. M’n Opa was zijn
militaire training niet vergeten en had in de dijk een
heel goede schuilplaats gebouwd. Keurig, zoals geleerd
in zijn diensttijd.”

Het “Witte Huis” – relatief onbeschadigd na het bombardement
op Rotterdam.

Ambachtsschool en Leerlingwezen
(vanaf 1941)
Na de capitulatie ging het leven verder. Jan zegt
daarover: “Voor jongens is het allemaal interessant.
We snoepten door loopgraven rond Ypenburg. Je vond
alle mogelijke interessante dingen. Eigenlijk kwam
het gewone leven weer vlug op gang. Behalve de SS
stoottroepen vonden we de rest niet bepaald moeilijke
soldaten. Wel werden op elke hoek van straten orders
en bevelen aangeplakt voor wat wel en niet mocht. Pas
later begonnen er meer veranderingen te komen.” Jan
ging natuurlijk ook naar school. Eerst nog een jaar de
lagere school, en dan naar het voortgezet onderwijs:
“In 1941 begon ik op de Ambacht School voor Delt en
Omstreken m’n tweejarige cursus voor Electricien. Gebrek aan materiaal voor praktijk werd merkbaar, ook
moest je een vergunning hebben om schriten en andere dingen voor de cursus te kunnen kopen. De kwaliteit
van het papier werd slecht. Na twee jaar eindigde ik
met m’n eerste diploma voor Electricien. In 1943 begon
ik met werk en een twee-jarige avondschool voor meer
Electrotechniek. Onder het z.g. Leerlingstelsel was mijn
eerste baan bij de ENRAF, de Eerste Nederlandsche
Röntgen Apparaten Fabriek. De fabriek was overgenomen door de Duitsers en fabriceerde Röntgenapparaten voor veldhospitalen. De avondschool was niet
makkelijk, je moest lopen door een totaal donkere stad.
Delt met al z’n grachten was niet ongevaarlijk. Soms
waren er razzia’s en straten waren afgezet.
Gezien je 13 was wilde je ook roken, dat was normaal,
iedere jongen deed dat. Ik ging met Bertus Mol naar
school, z’n vader had een sigarenwinkel, met surrogaat
sigaren. Tabak was niet verkrijgbaar, dus liepen we
met zo’n stinkstok te roken. Op de zwarte markt kon je
eigenteelt tabak cigaretten kopen, maar die waren niet
goedkoop.”
In de loop van de oorlog werd de kans groter dat
de geallieerden ook in Nederland fabrieken zouden
gaan bombarderen. Wegens het toenemende gevaar
verliet Jan de ENRAF en ging hij verder als leerling
bij een elektriciteitszaak. Dat zorgde niet alleen voor
werk, maar soms ook tot wat extra’s zoals eten. “Op
m’n werk hadden we een windgenerator voor verlichting via een grote batterijenbank geïnstalleerd in een
boerderij in Overschie. De bazen van de zaak werden
in natura betaald, zakken aardappels, enz. Toen de
bakiets vol was werden we, een andere leerling en ik,
gezegd dat we wel naar Delt konden gaan. Zij hadden
nog wat te bespreken met de boer. We zeiden dat wij
ook wel in natura betaald wilden worden. Dat kon niet
werd er gezegd. Toen besloten we, voor de eerste keer
van m’n leven in staking te gaan, en zeiden dat ze de
bakiets zelf naar Delt moesten rijden. Eén baas, een
dritkop, begon direct al te dreigen met ontslag, maar
we gaven niet in. De andere baas kwam er aan te pas
en suste het argument door te zeggen dat we ook een
zak aardappels zouden krijgen. In plaats van één van
de zakken die al opgeladen waren, ging hij de schuur
in en stool twee zakken voor ons. Hij was de dief, ik
niet, dus reden we maar zoo gauw mogelijk weg. Gezien we het niet vertrouwden brachten we onze zakken
eerst naar huis toen we in Delt waren.

Maar de nasleep daarvan was, dat ik twee keer per
week op een gammele iets naar Overschie moest om
vijf literlessen melk te halen. Ook daarvan kon ik
niets krijgen. Na verloop van tijd dacht ik daar moet je
wat aan doen. Ik ging eerste thuis langs, goot een kopje
vol melk uit elke les en vulde de les met water. Op die
manier kreeg ik zo’n halve liter melk. Moe was het er
eerst wel niet mee eens (het was stelen), maar gezien
melk niet meer verstrekt werd en ik haar kon overtuigen dat ik het verdiende, werd het geaccepteerd. De
baas liep nogal eens te kankeren, van die boer geet me
afgeroomde melk. Ik weet van niks hoor!”

Voedselgebrek en Hongertochten
(Winter 1944/45)
“In September 1944 met de Operatie Market Garden,
de luchtlandingen bij Arnhem en Oosterbeek, dachten we dat de Invasie was begonnen. Een groot aantal
C47 Dakotas, veel met zweefvliegtuigen erachter vlogen in oostelijke richting over Delt. De ondergrondse
strijdkrachten dachten dat hun tijd gekomen was en
verschenen in hun blauwe overals, helm op met hun
Stenguns. Ze wilden de Duitsers in en rond Delt gevangen nemen of bevechten. Sommige mensen staken
de vlaggen uit. Het was een verwarde situatie.”
Een deel van Nederland was bevrijd, Limburg, Noord
Brabant en een deel van Zeeland, maar in de rest van
Nederland en vooral in het Westen werd het steeds
slechter. Zo ook in Delt. De situatie wordt nog moeilijker. De broers Jan en Argo, dan 15 en 11 jaar oud,
gaan op strooptocht om eten en brandstof te zoeken.
“De omstandigheden werden slechter. Rantsoenen op
distributiebonnen werden kleiner of waren er niet. In
1944 werd het half-rotte aardappels en suikerbieten.
Met Argo samen liepen we overal rond met de standaard uitrusting, een zak met bijl, mes en schep, om te
zien of er ergens wat te eten of te branden was. Er was
geen elektriciteit, gas of kolen meer, dus moest je iets
vinden. Ook dikwijls in spertijd. We woonden dicht
bij de rand van de stad, dus waren we uit het zicht in
het donker ’s ochtends vroeg. We trokken zelfs hout uit
de schuilplaatsen door de Duitsers gebouwd langs de
rijksweg om hun trucks in te verschuilen.”

Uitdelen van ‘soep’ bij een centrale keuken – zgn. gaarkeuken
(najaar 1944).
december 2015 | www.ameide-tienhoven.nl
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Op zoek naar voedsel op het platteland (winter 1944).

Al snel bleek dat er ook in Delt en naaste omgeving
onvoldoende voedsel beschikbaar was om de bevolking te voeden. Mensen ging op zoek naar voedsel.
“Het was nu de tijd van de hongertochten. Onafzienbare kolonnes van mensen met oude ietsen, kinderwagens, en alles wat maar rijden kon, liepen van de steden naar het platteland om te proberen wat eten te
krijgen. Geld had weinig waarde, mensen ruilden hun
juwelen en trouwringen voor voedsel. Ik maakte drie
tochten, maar we hadden een doel, familie op het platteland, die ons konden helpen. De eerste keer met Kees
Brakel, die met mij werkte. We leenden een bakiets
van de zaak. Het was storm en regen voor dagen. Helaas was de bakiets bijna aan z’n einde toen we eindelijk weer in Delt terug waren. De tweede liep ik met
Argo, die toen pas 12 was, met een goede handwagen
naar Alblasserdam om wat aardappels van oom Janus
te krijgen.”
Eind 1944 maakte Jan de laatste en moeilijkste hongertocht met zijn 16-jarige zus Dina lopend van Delt
naar Ameide, twee dagen heen en twee dagen terug.
Jan heet deze tocht twee maal uitvoerig beschreven
in zijn herinneringen. Hier volgt een combinatie van
die twee verhalen: “Met de handwagen liepen we de
eerste dag, 30 december, naar Stolwijk, waar tante
Pietje woonde. We bleven van de hoofdwegen af en
gingen binnendoor via landwegen. Dat was veiliger
omdat de kolonnes mensen bij slecht zicht soms voor
militairen werden gezien en beschoten werden door
vliegtuigen. Het was midwinter met ijs en sneeuw. We
gingen dus binnendoor via Delfgauw, Pijnakker, Berkel-Rodenrijs en om Gouda. De volgende dag binnendoor via Cabauw, Lopik en Jaarsveld. Dat bracht ons
tegenover Achthoven aan de andere kant van de Lek,
waar we moesten proberen de rivier over te steken. De
rivieren waren ‘Spergebied’ – grenzen, daar mocht je
niet over. Duitse boten gingen regelmatig de rivier op
en neer.
Die dag vergeet ik nooit, het was mijn 16de verjaardag,
31 december 1944. Er was veel ijs in de rivier, het motregende en de temperatuur was om het vriespunt. Nadat we de wagen bij een boer in een lege hooischuur
gezet hadden gingen we de uiterwaard op met een oud
stuk vloerkleed. Het kleed werd stijf van de ijsvorming,
maar we zaten eronder, te denken hoe we naar de andere kant konden komen. Na enige tijd hoorden we
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een roeiboot, hoorbaar vanwege de ijsschotsen op de
rivier. We vonden de persoon en vroegen hem om, als
hij terug ging, bij Jan Versluis (Opa) op Achthoven te
zeggen dat we er waren. We waren nogal koud toen ze
ons een tijdje later kwamen ophalen.
Na twee dagen om wat bij te komen moesten we terug.
Twee ooms, oom Jan en ik denk oom Jacob, hielpen ons
om de zakken met aardappels en wat meer door
de
brede uiterwaard naar de roeiboot te brengen. Alles
ingeladen, met ons en de twee ooms, die mee moesten
om te helpen die zakken op de dijk te krijgen in Jaarsveld. Ik kon toen nog geen halve zak tillen. Toen alles
in de boot was lagen we nogal diep in het water. Met
de ijsschotsen erbij was ik soms bang dat we het niet
zouden maken. Maar we kwamen aan de andere kant
(de rivier is daar bijna 400 metr. breed). De ooms
sjouwden alles de dijk op, terwijl ik de wagen ophaalde. Alles werd opgeladen en gecamouleerd met takkenbossen en het oude vloerkleed. We begonnen de
terugtocht naar Delt langs dezelfde landwegen. Die
stalen banden van de wagen, die nu dus ook veel
zwaarder was, veroorzaakte dat we steeds begonnen te
slippen naar de lage kant van de weg. Die binnenwegen zijn niet erg vlak en er was intussen nog meer ijs
en sneeuw bijgekomen. Dina liep voor de wagen te
trekken met een touw en ik moest proberen het ding op
de weg te houden met m’n halbevroren handen. Misschien heb ik wel eens wat ruwe taal gebruikt om Dina
aan te sporen te trekken; rechts, links, enz. maar goed
we kwamen weer in Stolwijk bij tante Pietje. Kregen
daar wat goed eten en rust, om de volgende dag door
te gaan naar Delt. We gingen langs Gouda toen het
rangeerterrein van de trein gebombardeerd werd. We
waren daar niet ver vandaan en dat was wat zorgwekkend. Daarna komend vanonder een viaduct onder de
hoofdweg naar Gouda werden we plotseling geconfronteerd met twee man van de Feldgendarmerie. Ze stopten ons en vroegen waar we vandaan kwamen en waar
we naar toe gingen en wat er in de wagen was. We vertelden ze dat we ‘kartolen’ hadden en een familie in
Delt die op ons wachtte. Ze bleken toch nog menselijk
te zijn. Ze waren daar meer om deserteurs en verzetsmensen te pakken en wij zagen er niet bepaald uit om
tijd aan te verknoeien. ‘Heutenabond do bist zu hause
mit kartolen, anfaren!’. Pa had die middag kennelijk
vrij en intuïtie moet hem naar Pijnacker gestuurd hebben om te zien of wij misschien daar waren. Toen Dina Pa zag, ging ze zowat door haar knieën. En zo kwamen we weer in Delt.”
Ondanks de ‘hongertochten’ werd de situatie voor
het gezin Stuurman in Delt onhoudbaar. Omdat de
voedselsituatie in Ameide (veel) beter was dan in
Delt werden Dina en Argo in 1945 uitbesteed naar
Ameide. Jan schrijt: “Daar waren ze beter af omdat
ze grote tuinen hadden met aardappels en groente.
Ook hadden ze geiten voor melk. Gezien de Duitsers
veel land onder water gezet hadden om eventuele
luchtlandingen te voorkomen, waren er veel eenden
daar. Eenden, eieren en vis was niet moeilijk om aan
te komen.
Dat gaf ons wat extra distributiebonnen en wat meer
van de gaarkeukens. We moesten elke dag met een

→
Een luchtfoto van een deel van Sluis/Achthoven. Jan en Dina kwamen op 31 december 1944 vanuit Jaarsveld de Lek over om bij Opa
en Opoe Versluis aardappels te halen. Die woonden in het met riet gedekte huis(je), links in het midden.

pannetje naar de gaarkeuken, waar je voor elk lid van
de familie een schep groene of grijze soep kreeg. Wat er
in zat weet ik niet, maar een hoge voedingswaarde had
het zeker niet. Er waren ook altijd argumenten over de
hoeveelheid uitgereikt. Het zogenaamde brood waarvan je een klein stukje per persoon per dag kreeg was
klef en was niet meer dan 70 mm hoog.”

die daadwerkelijke vrijheid op 8 mei2, toen Canadese soldaten de stad bereikten en ‘innamen’. Daarna
barstten de bevrijdingsfeesten los.

Bevrijding 1945
Ze moeten het met z’n vijven, vader, moeder, Jan (16
jaar), zus Adrie (8 jaar) en broertje Piet (4 jaar) nog
vier maanden volhouden tot de bevrijding in mei
1945. Op 4 mei 1945 accepteerde de Britse veldmaarschalk Bernard L. Montgomery de onvoorwaardelijke militaire overgave voor alle Duitse strijdkrachten
“in Holland, in Noordwest-Duitsland inclusief de
Friese eilanden en Helgoland en alle andere eilanden,
in Sleeswijk-Holstein en in Denemarken, ….. alle
marineschepen in deze gebieden inbegrepen”. Toen
bekend werd dat Duitsland had gecapituleerd betekende dat niet dat heel Nederland nu bevrijd was. In
West-Nederland waren overal nog Duitse soldaten
gelegerd die de orde moesten (en wilden) handhaven.
Dat gold ook voor Delt. Pas nadat geallieerde soldaten een stad of dorp bereikt hadden en de Duitse
soldaten zich lijfelijk hadden overgegeven, was er
daadwerkelijk sprake van vrijheid. Voor Delt kwam

Intocht van de bevrijders op de Markt van Delt.
Foto: Tiemen van der Reijken.
2 Ook Ameide werd op die dag ‘lijfelijk bevrijd’, door Belgische militairen.
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weken. Er waren verschillende, sommige waren Soya
biscuits, maar als je honger hebt smaakt alles goed.
Van lege blikken kon je mooi vlotten maken om mee
door de gracht of in het kanaal te varen. Blikjes met
Meat – and Vegetablehash vond ik geweldig, je hoefde
ze voor mij niet eens op te warmen. Of blikjes met
Soya worstjes, je moest even wennen aan de onbekende
smaak, maar eten wat de moeite waard was hadden
we voor een lange tijd niet gehad. Wat een bijzondere
tijd, niet langer bezet en wat te eten. WE WAREN
WEER VRIJ!”
Kort na de bevrijding kwamen Dina en Argo terug in
Delt. In 1946 wordt nog een zusje geboren, Cornelia
(Corrie) Stuurman, die nu in Leerdam woont. Jan
gaat na de oorlog werken bij de Koninklijke Marine,
als Radio- en Radar-technicus. Na zijn afzwaaien
trouwt hij in 1952 met Neeltje (Nel) Kasimier. Zij
trekken de wijde wereld. Jan is als technicus werkzaam in verre landen als Australië, Papoea-Nieuw
Guinea en de Solomons-eilanden. Af en toe bezoeken zij hun familie in Nederland. Na een huwelijk
van 58 jaar is Nel in 2010 overleden. Twee jaar later
keert Jan deinitief terug naar zijn geboortestreek. Hij
woont nu in Meerkerk in een ruim appartement dat
vol hangt met herinneringen aan de plaatsen waar hij
gewerkt en gewoond heet.
Jan Stuurman in zijn appartement in Meerkerk, te midden van
herinneringen aan zijn verblijf in exotische oorden.
(Oktober 2015).

Jan schrijt over de bevrijding van Delt het volgende:
“Wij waren in afwachting van de aankomst van onze
bevrijders. Argo en ik verwachten dat ze van de zuidkant Delt binnen zouden komen. Plotseling waren
daar de eerste scoutcars en gevechtswagens. Het waren
Canadezen en ze vroegen ons waar zijn de Duitsers?
We klommen aan boord en zeiden: ‘we vertellen je wel
waar te gaan’. We gingen in de richting van de Wippolder, naar de Universiteitsgebouwen waar we wisten
dat daar Duitsers in zaten. Maar toen ik door het
man-gat van de gevechtswagen keek, zag ik dat de
vloer beneden vol lag met pakjes cigaretten, chocolade
en dergelijke. Ik liet me naar beneden zakken naar
binnen. De chaufeur had geen bezwaar en daar kreeg
ik m’n eerste echte Engelse cigaretten en chocola voor
het eerst voor een lange tijd. Aangekomen bij de gebouwen waar Duitsers in verbleven werden die gevangen
genomen.
Maar buiten werd er een grote keuken opgezet. Een
lange rij van frames met daarop roesvrij stalen potten
die daar op pasten. Ze werden gevuld en daarna werd
er een vlammenwerper achter gezet, die een grote vlam
onder de hele rij door schoot. In de kortst mogelijke
tijd stond alles te koken. Het rook lekker. Een kist werd
opengebroken, ’t leek een theekist, maar het bleek een
groot blok Cheddarkaas te bevatten. Wij keken door
het hek wat er allemaal gedaan werd. Een van de soldaten deelde brokken kaas uit. Er werden ook blikken
opengemaakt. Dat waren allemaal biscuits, waar we
ook een handvol van kregen. Ik denk dat ze die wel
graag kwijt waren, dat was waarschijnlijk voor hun al
een lange tijd in plaats van brood gegeten. Deze biscuits weren voor ons in Nederland standaard eten voor
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Tot slot nog een aantal gegevens over familieleden
van Jan, van wie er enkele in zijn verhaal voorkomen.
Naast Corrie (Cornelia, geboren op 7 mei 1946 te
Delt) is er nog een zus van Jan in leven, Adrie (Adriana Josina, geboren op 14 augustus 1936 te Delt), die
ook in Meerkerk woont. Ook zijn broer Piet (Willem
Pieter, geboren op 7 februari 1940 te Delt) leet nog
en woont in Delt. Zijn zus Dina (Goverdina, geboren op 15 januari 1928 te Lexmond) en zijn broer
Argo (Arie Govert, geboren op 15 december 1932 te
Delt) zijn beiden enkele jaren geleden overleden.
Dina op 19 februari 2012 te Leerdam, 84 jaar oud en
Argo op 1 april 2014 te Dordrecht, 81 jaar oud.

Familie van vaders kant
De grootouders van Jan van vaderskant waren Arie
Stuurman (Bergambacht, 26 augustus 1862 – Meerkerk 7 maart 1940) en Goverdina de Bruin (Ameide
23 augustus 1869 – Ameide, 6 februari 1912). Goverdina was de dochter van Govert de Bruin en
Willempje Kentie die op 8 maart 1867 te Ameide
getrouwd waren. Arie en Goverdina trouwden te
Ameide op 7 januari 1889, maar gingen wonen in
Ammerstol. Arie was daar ‘vissscher’ van beroep. Ze
kregen er vijf kinderen, van wie er drie op jonge leeftijd overleden. Arie en Goverdina verhuisden in 1899
met twee kinderen naar Ameide waar zij op de Achterweg No. 150 gingen wonen. In Ameide werden
nog eens vijf kinderen geboren waarvan er één jong
overleed. Binnen Ameide verhuisden zij nog naar de
Prinsengracht Westzijde No. 82. Na het overlijden
van Goverdina in 1912, 42 jaar oud, verhuisde Arie

•
•

Zegenvisserij op de Lek bij Tienhoven.
Vier “Wolga-vissers” van de enige (in 1935 overgebleven) zalmvisserij in Nederland, de irma ‘De Koekoek’ te Tienhoven.
Zij trekken een 300 meter lange zegen (treknet).

Stuurman met zes jonge kinderen naar Tienhoven,
waar hij als (rivier/zalm)-visser en veerman werkzaam was3.
De 10 kinderen (de zes langer overlevende kinderen
zijn vet gedrukt) van Arie Stuurman en Goverdina
de Bruin waren:
† Pietertje Stuurman, geboren 1891, overleden 1891.
3 In het Nieuwsblad HVAT 2008, jrg. 2008 nr. 1, blz. 26-42 wordt aandacht
geschonken aan de zalmvisserij in het algemeen en die op ‘De Koekoek’ in
Tienhoven in het bijzonder.

† Arie Pieter Stuurman, geboren 1892, overleden
1897.
† Willempje Stuurman, geboren 1895, overleden
1896.
(1) Pietertje Stuurman, geboren te Ammerstol op 29
februari 1896. Zij trouwde op 30 april 1920, toen zij
in Tienhoven woonde, met Nicolaas van Middelkoop, 24 jaar oud, werkman, geboren en wonende te
Tienhoven. Het echtpaar is in Stolwijk gaan wonen
en aldaar overleden. Pietertje op 8 november 1971,
75 jaar oud, en Nicolaas op 17 februari 1979, 83 jaar
december 2015 | www.ameide-tienhoven.nl
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oud. Zij was de tante Pietje in Stolwijk, waar Jan en
Dina op hun hongertocht eind 1944 bleven overnachten.
(2) Govert Stuurman, geboren te Ammerstol op 15
september 1897 en overleden op ?. Hij is op 8 april
1920 te Meerkerk getrouwd met Jacoba Albertha
Verschoor (1900 - ?).
† Willempje Adriana Stuurman, geboren op 6 juli
1899, overleden 22 maart 1902.

(1) Cornelia Versluis, geboren te Lexmond op 4 september 1900. Zij is ongehuwd overleden op 9 november 1971. Begraven te Ameide.
† Jacob Versluis, geboren te Ameide 15 oktober 1901,
overleden 4 november 1901.
† Jacob Versluis geboren te Ameide 22 sep. 1902,
overleden 19 april 1903.

(2) Jacob Versluis (Oom Jacob), geboren te Ameide
op 13 september 1903 en overleden op 19 februari
1992, 88 jaar oud Hij was getrouwd met Merrigje
(3) Arie Pieter Stuurman (de vader van Jan), gebo- Versluis (1907-1988). Beiden zijn begraven te Ameiren op 10 augustus 1902, overleden te Delt 9 augusde.
tus 1973.
† Jan Versluis, geboren te Ameide op 8 augustus
1904, overleden 2 maart 1905.
(4) Willem Adrianus Stuurman, geboren op 14 juli
†Teuntje, geboren te Ameide op 23 november 1905,
1904 en overleden op 28 mei 1979, 74 jaar oud. Hij is overleden 23 december 1905.
op 20 juni 1930 te Meerkerk getrouwd met Metje
(3) Teuntje Versluis (moeder van Jan), geboren te
Vuurens (1909-1984). Beiden zijn begraven te Meer- Ameide 6 september 1906, overleden 1997.
kerk
† Jan Versluis, geboren te Ameide op 23 november
1907, overleden 8 september 1908.
(5) Gerrit Stuurman, geboren op 14 november 1906 † Jan Versluis, geboren te Ameide op 22 november
en overleden op ?. Hij op 2 januari 1930 te Kedichem, 1908, overleden 18 januari 1910.
getrouwd met Pieternella Vink.
(4) Geerit Cornelis Versluis, geboren te Ameide op
(6) Teunis Stuurman, geboren op 20 september 1908 2 december 1909, overleden op 5 oktober 1994, 74
en overleden op 30 april 1996, 87 jaar oud. Hij is op 7 jaar oud.. Getrouwd met J.M. Groeneveld (1914juni 1929 te Meerkerk, getrouwd met Teuntje
1995) Zij woonden in 1953/4 Zouwendijk C 88 (nu
Vuurens (1910-1977). Beiden zijn begraven te Leer29). Beiden zijn begraven te Ameide.
dam.
† Jantje Versluis, geboren te Ameide op 13 mei 1911,
overleden 31 maart 1912

Familie van moederskant
De grootouders van moederskant, Opa en Opoe Versluis waren:
(Opa) Jan Versluis, geboren 13 september 1876,
overleden 2 maart 1962. Zoon van Jan Versluis en
Cornelia Vroon.
(Opoe) Adriana Josina Rietveld, geboren te Lexmond 24 mei 1879, overleden 14 april 1953. Dochter
van Jacob Rietveld en Teuntje Vroon.
Zij trouwden op 25 mei 1900 te Lexmond. Zij woonden op Sluis/Achthoven, het eerste huisje vanaf
Lexmond. Zij waren ingeschreven in het bevolkingsregister van Ameide, met als ‘Huizing’ de woning
op Lekdijk No. 358. Ook alle daar tussen 1901 en
1919 geboren kinderen worden ingeschreven bij de
Burgerlijke Stand in Ameide. Tussen 1919 (geboorte
Janna Johanna) en 1923 (geboorte Catharina) verandert de geboorteplaats van Ameide naar Lexmond.
Het adres wordt Achthoven No. 89 (Lexmond), maar
post Ameide. Heet hier een grenscorrectie plaatsgevonden? Zo ja, wanneer precies en waarom?
Opa en Oma Versluis – Rietveld waren zeer kinderrijk. Na hun huwelijk op 25 mei 1900 tot september
1923 zijn maar liefst 18 kinderen geboren, waarvan
er 9 op jonge leetijd zijn overleden, meestal binnen
een jaar. De jongste, Catharina Versluis, is geboren
op 9 september 1923. Deze tante was dus maar 5 jaar
ouder dan haar neeje Jan Stuurman. De 18 kinderen (de negen langer overlevende kinderen zijn vet
gedrukt) van Jan Versluis en Adriana Josina Rietveld
waren:
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(5) Jan Versluis (Oom Jan), geboren te Ameide op 8
mei 1912. Hij is ongehuwd gebleven en overleden op
12 maart 1970, 57 jaar oud. Begraven te Ameide.
(6) Adrianus Versluis (Oom Janus), geboren te
Ameide op 12 april 1913. Getrouwd op 3 augustus
1933 met Lena Roodnat (geb. 29 april 1910) uit Alblasserdam. Overleden (datum onbekend). Dit was
Oom Janus in Alblasserdam, waar Jan en Argo tijdens de eerste hongertocht naar toegingen.
† Gerrigje Cornelia, geboren te Ameide op 2 april
1914, overleden 22 augustus 1914
(7) Gerrigje Cornelia Versluis, geboren te Ameide
op 24 september 1915, overleden 18 mei 2000, 85
jaar oud. Getrouwd met Isaac Lakerveld (1910-1963).
Zij woonden in 1953/4 Zouwendijk C87 (nu 31).
Begraven te Ameide.
† Johanna Versluis, geboren te Ameide op 7 januari
1917, overleden 16 mei 1917.
(8) Janna Johanna Versluis, geboren te Ameide op
19 juli 1920, overleden 17 december 2003, 82 jaar
oud. Getrouwd op 23 december 1948 te Lexmond
met Hendrik den Toom (1919-2004). Beiden zijn
begraven te Sliedrecht.
(9) Catharina Versluis, geboren te Lexmond op 9
september 1923, overleden 3 oktober 2000, 77 jaar
oud. Getrouwd op 14 april 1949 met Adrianus de
Kruijk (1917 – 2002). Beiden zijn begraven te Ameide.

Het Leesgezelschap

‘Tot nut
en genoegen’
Enkele aanvullingen op het artikel over
Dries van Bruggen

Bram Provoost

I

n het Nieuwsblad van september 2015 is een
artikel over Dries van Bruggen van de hand van
Pieter Kerkwijk overgenomen uit "De Wegwijzer" van juni 1975. Hierin staan een paar zaken
die enige correctie behoeven. Verder enkele aanvullingen ter verduidelijking. In een alinea staat: “Ook
weet hij te melden dat Ameide al heel vroeg een bibliotheek bezat met welgeteld tien leden. Zijn kleinzoon
toont een boekje (Jufrouw Lina van Marcellus
Emants) waarin ‘alle deelnemers’ van ‘het leesgezelschap onder de spreuk: tot nut en genoegen’ zijn genoteerd. In het ‘leesjaar’1918 vindt men ook nu nog bekende namen zoals Kruyt, van Staveren, van Kekum
(in die tijd de mandenmakers baas) en de weduwe van
de vroegere burgemeester.”
Tot zover het citaat. Het betret hier geen bibliotheek
met tien leden, maar een leesgezelschap.
Een leesgezelschap is een particuliere vereniging die
zich ten doel stelt om uit de door de leden betaalde
contributies en andere inkomsten boeken en tijdschriten aan te schafen en deze onder de leden ter
lezing te laten circuleren. Het lidmaatschap en de
verplichtingen van de leden werden nader geregeld.
Contributie, een boetestelsel en de uiteindelijke verkoop van de eerder aangeschate boeken (meestal aan
de leden zelf) verschaten het geld voor nieuwe aankopen. De oorsprong van deze gezelschappen ligt in
de tweede helt van de 18de eeuw toen ze over geheel
Noordwest-Europa en de Verenigde Staten verspreid
voorkwamen. Het lezen stond aanvankelijk centraal.
Het ging noodgedwongen, vanwege het rouleersysteem, om kleine, 10 tot 15 leden tellende leeskringen.

De trouwe lezer van het Nieuwsblad is dit leesgezelschap – onder een iets andere naam - al eens eerder
tegengekomen. In juni 20091 schreef Gert Groenendijk over het ‘Leesgezelschap, onder de Zinspreuk:
Tot nut en vermaak, te Ameide – 1834’. Het leesgezelschap uit 1918 heet als zinspreuk: ‘Tot nut en genoegen’. Het kan bijna niet anders dan een voortzetting
van het gezelschap uit 1834 zijn. Alleen het woord
‘vermaak’ is veranderd in het wat modernere synoniem ‘genoegen’. Mocht het inderdaad een voortzetting zijn, dan zou dat leesgezelschap in 1918 tenminste 84 jaar oud zijn. In 2009 werd door Gert Groenendijk opgemerkt: “Wanneer het leesgezelschap ‘Tot
Nut en Vermaak’ te Ameide is opgericht is (nog) niet
bekend. Ook niet hoe lang het gezelschap bestaan
heet”. Wanneer het is opgericht weten we nog steeds
niet, maar het lijkt er op dat het – met een kleine
naamsverandering – misschien wel een eeuw bestaan
heet. Er is in ieder geval nog een duidelijke verandering. In 1834 bestond de naamlijst uit een 12-tal ‘notabele heeren’, maar in 1918 waren naast acht heren
ook drie dames opgenomen in het leesgezelschap.
Misschien staan er ergens in Ameide nog meer boeken in een kast met daarin een formulier van het
leesgezelschap. Mocht een van onze lezers nog iets
hierover vinden, dan zou de redactie dat graag horen.
Dit zou meer inzicht kunnen geven in de geschiedenis van dit toch wel bijzonder gezelschap.
Het roulatie-formulier van het Leesgezelschap bevat
inderdaad ‘ook nu nog bekende namen’, maar enkele
personen zijn toch anderen dan hierboven beschreven. Om te beginnen Mevr. VAN KEKEM-POSTMA. Inderdaad was Willem Adrianus van Kekem
(1865-1940) koopman en mandenmakersbaas, maar
op de lijst staat zijn echtgenote Klazina Egberdina
1

Nieuwsblad HVAT, 2009, jrg 20 (2) blz. 37-40.
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Postma (1867-1959). Het huwelijk tussen hen werd
voltrokken te Ameide op 7 augustus 1895. Haar
naam is nog te vinden op een datumsteen in de voorgevel van Voorstraat 1, het voormalige woonhuis van
het echtpaar Van Kekem-Postma. Daarop staat: DE
EERSTE STEEN IS GELEGD DOOR K.E. POSTMA,
9 APRIL 1895.
Klazina Egberdina was de dochter van Eize Sipkes
Postma (1843-1916) en Baukje de Hoog (1846-1900).
Zij is op 25 augustus 1867 geboren te Geesteren, en
kwam in juni 1893 met haar ouders naar Ameide.
Haar vader was van 18 juni 1893 tot 2 juni 1901 predikant van de Ned. Herv. Gemeente Ameide -Tienhoven. Haar moeder is op 20 oktober 1900 te Ameide
overleden. Het echtpaar Van Kekem-Postma kreeg
tussen 1896 en 1907 zeven kinderen: vijf zonen Arie
(1896), Eize Egbert (1897), Willem Adrianus (1901),
Sippo Adrianus (1903) en Adrianus Josinus (1907) en
twee dochters Aalbertha (1899) en Baukje (1905).

A(drianus) van Staveren (1852-1928) was tijdens
zijn leven jarenlang werkzaam op de secretarie van
de gemeente Ameide en Tienhoven, o.a. als gemeenteontvanger. Daarnaast was hij ook actief in het verenigingsleven van Ameide en Tienhoven.

Vervolgens staat er ‘de weduwe van de vroegere burgemeester’. Dat is vreemd, want in 1918 was Hendrik
(Henri) van Eeten (de nog levende) burgemeester
van Ameide en Tienhoven en hij staat zelf als H.
VAN EETEN op de leeslijst. Daarnaast is hij nooit
getrouwd geweest en kan er dus ook geen weduwe
van hem zijn. Mevr. de Wed. J.C. VAN EETEN was
wel de schoonzus van de burgemeester. Zij was de
weduwe van Johannes Christofel van Eeten (18571917), een oudere broer van Hendrik. Haar meisjesnaam was Aaje Borst, geboren te Lopik op 1 april
1875 en overleden te Oudewater op 3 juni 1950. Zij
woonde in 1918 (nog) in Jaarsveld, waar haar man op
10 december 1917 was overleden. Over de familie
van Eeten is vaker geschreven in het Nieuwsblad, o.a.
Maart 2013, Jrg. 24, nr. 1, blz. 8-9; Juni 2013, Jrg. 24,
nr. 2, blz. 10-15;

A(ndries) P(eter) de Jong (1877-1927), beter bekend
als Dries de Jong. Hij was de zoon van de ‘bakker op
de hoek’ uit die tijd, Cornelis de Jong Jansz2. (18411906) en bakkersdochter Cornelia van Kesteren
(1842-1907). Aanvankelijk is Dries ook bakker in de
zaak van zijn oudere broer Jan de Jong, die de bakkerij op de Dam bestierde. Na het overlijden van Jan
wordt de bakkerij verkocht aan Toon Langerak3 en
verhuisde Dries naar een andere woning op de Dam.
Hij wordt buurman van kruidenier Lee de Jong. Hij
trouwde op 18 november 1920 met de Meerkerkse
Jannigje Boon. Hij is dan ‘zonder beroep’, maar in
1921 volgt hij het vertrokken schoolhoofd P. Lycklema op als kassier van de “Coöperatieve Boerenleenbank” Ameide. Na zijn overlijden op 13 juli 1927, 49
jaar oud, wordt buurman Lee de Jong de nieuwe kassier. Aangevers bij het overlijden van Dries waren de
buren Leonard de Jong en Antonie Hansum. De weduwe De Jong-Boon bleef op de Dam wonen. Eerst
was het huisnummer Dam 7, later Dam A6 en in
1954 wordt het Dam 5 (dan tussen P.G.J. de Jong en
B. Crezée). Zij is op 20 augustus 1966 overleden.

Tot zover wat correcties, nu nog enkele aanvullingen.
Wie gaan er schuil achter de andere namen op de
ledenlijst uit 1918?

Mej. A.C. de Jongh. Wie zij was, is niet met zekerheid te zeggen. De enige A.C. de Jongh die te vinden
is in de Burgerlijke Stand van Zederik is Anna Cornelia de Jongh. Zij is geboren op 21 december 1833
als dochter van Cornelis de Jongh Czn (korenmolenaar, wonende nr. 126 op Sluis) en Anna Uittenbogaard. Op de naamlijst van het leesgezelschap staat
dat zij van 13 juli tot 20 juli 1918 het boek ‘Jufrouw
Lina’ ter lezing had. Anna Cornelia is echter op 18
mei 1918 te Ameide overleden, ongehuwd, 85 jaar
oud. Verder staat vermeld, dat zij in Apeldoorn
woonde. Het blijt dus een vraag of zij de Mej. A.C.
de Jongh van het leesgezelschap is.

C(ornelis) Nugteren (1869-1920) was lange tijd
dijkopzichter van het Hoogheemraadschap ‘De Alblasserwaard’ en bewoonde het dijkhuis Voorstraat 5.
Mej. G(rietje) Weidema, geboren te Harlingen op 25
juli 1864. Zij komt in 1894 naar Ameide als Onderwijzeres voor de Openbare Lagere School. Zij blijt in
Ameide wonen als kostganger op diverse adressen
(o.a Fransestraat, Prinsegracht en Voorstraat), tot
haar vertrek naar Baarn in 1921.
J(elle) Bijlsma (1889 - 1960), was huisarts in Ameide van 1 augustus 1916 tot 15 oktober 1921. Hij is op
26 oktober 1916 te Krommenie getrouwd met Emma
Voor het Huis te Jaarsveld poseren hier verschillende leden van
de families Van Eeten, Graswinckel en Vaillant. Deze foto zal
begin 1900 zijn gemaakt. Uiterst links staat Johannes Christofel
van Eeten en naast hem zit gehurkt zijn echtgenote Aaje Borst.
Voor meer gegevens over de afgebeelde personen zie: http://
ameide-tienhoven.nl/families-jaarsveld/
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2 Een korte genealogie van deze familie de Jong staat in het artikel van Herman Beckmann: ‘Dr. Pieter de Jong, de enige Ameidenaar die de Servische
Sint Sava-orde ontving’ in het Nieuwsblad HVAT 2009, jrg. 20, nr. 2, blz.
41-43. De KNO-arts Pieter de Jong (1885-1939) was de jongste broer van
Andries Pieter.
3 De historie van de bakkers Langerak en Van der Zijden is beschreven door
Krijn van der Ham in het Nieuwsblad HVAT 2013, jrg. 24, nr. 2, blz. 46-50.

2

1

Geboortehuis (1) en latere woonhuis (2) van A.P. (Dries) de Jong op de Dam te Ameide.

Schots. In Ameide worden twee kinderen geboren.
Op 19 mei 1917 een dochter Jetske en op 20 april
1919 een zoon Martinus. Het echtpaar woonde in het
doktershuis, Voorstraat 4.

(later Dam 4) te Ameide. Zo als hiervoor is gezegd
werd hij in 1927 ook kassier van de Coöperatieve
Boerenleenbank Ameide als opvolger van zijn overleden buurman Dries de Jong.

A Kruijt is zeer waarschijnlijk A(drianus) Kruijt
(1872-1950) maar zou ook zijn oudere broer
A(albert) Kruijt (1859-1948) kunnen zijn. Aan het
geslacht Kruyt is ruime aandacht besteed in het
Nieuwsblad HVAT 2014, jrg. 25 (2) blz 22-31. Adrianus (Janus) Kruijt was stichter van de graanhandel en
malerij aan de Benedendamschestraat en behoorde
in 1918 tot de oprichters van de Coöperatieve Boerenleenbank Ameide.

Tenslotte nog een laatste aanvulling. De laatste zin
van het artikel over Dries van Bruggen luidt: “Als
Dries zo door gaat kan hij wel honderd worden”. Dat is
er niet van gekomen. Dries is overleden op 9 februari
1978, 91 jaar oud. Hij is begraven op de Oude Algemene Begraafplaats aan de J.W. van Puttestraat, waar
zijn echtgenote Antje van Bruggen – Boogaard, die
op 4 september 1957 was overleden, al eerder begraven was.

L(eonard) de Jong (1881-1967),
beter bekend als Lee de Jong.
Hij was de zoon van Pieter Gerardus Johannis de Jong, tabakshandelaar en Susanna Adriana
Versteeg. In 1926 was hij kruidenier en handelaar in tabak,
sigaren en drogistartikelen. Deze zaak heette toen L. de Jong
v/h P.G.J. de Jong op de Dam A5
Een klassenfoto van de Openbare
School Ameide rond 1921, met tweede
van rechts jufrouw Grietje Weidema.
Deze foto is mogelijk genomen vlak
voor haar vertrek naar Baarn. Grietje
was toen 56 jaar oud en al ruim 25
jaar werkzaam als onderwijzeres in
Ameide. Voor meer gegevens over
de afgebeelde personen zie: http://
ameide-tienhoven.nl/openbareschool-rond-1921/
december 2015 | www.ameide-tienhoven.nl
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VERENIGINGSNIEUWS
Ereprijzen

D

e benedenverdieping van het oude stadhuis
op de Dam in Ameide begint aan de kant
van de vroegere smederij van Van Woezik meer en meer te lijken op een verzamelplaats
van edele metalen. In de daar opgestelde vitrines
bevinden zich sinds begin november van dit jaar
namelijk niet alleen de eerder aan onze vereniging geschonken prijzen van de muziekvereniging
”Unie”, die in het verleden jarenlang kleur gaf aan
het culturele leven in Ameide en Tienhoven, maar
ook elf medailles, negen lauwertakken en vijf lauwerkransen van het Christelijke Mannenkoor “De
Lofstem”, dat al bijna vijtig jaar niet meer bestaat.
Het eremetaal werd, samen met drie notulenboeken, overgedragen door ons lid Henk Manschot uit
Ameide, die tot de laatste zangers van het koor
behoorde. Hij deed dit mede op aanraden van zijn
buurtgenoot Gilles Langerak, die in december
2013 nauw betrokken was bij de schenking van de
attributen van de “Unie”.
Het behoet geen betoog dat het bestuur wederom
zeer ingenomen is met de aanwinsten.
In een volgende editie van het Nieuwsblad zal, aan
de hand van de inhoud van de ontvangen notulenboeken, uitgebreid aandacht worden besteed aan
de geschiedenis van “De Lofstem”.

▲ Henk Manschot (links) en Gilles Langerak (rechts) in de
raadszaal van het oude stadhuis op de Dam.

Ontwikkeling ledenbestand
Sedert de publicatie van de vorige editie van het
Nieuwsblad is één lid van onze vereniging overleden,
mevrouw Pia Schrijvershof-de Bie. Ze woonde aan de
Prinsengracht in Ameide.
In dezelfde periode zijn niet minder dan dertig nieuwe leden ingeschreven, wat onmiskenbaar verband
houdt met de uitstraling van de expositie over de
vroegere winkelstand in Ameide en Tienhoven en de
restyling van de website www.ameide-tienhoven.nl
Het gaat in alfabetische volgorde om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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mevr. M.C. van Bergeijk-Streekerk, Lexmond
G. de Bie, Ameide
J.G. Diepenhorst, Hoogvliet
mevr. A. Disco-Verhoef, Lienden
W. van Dijk, Ameide
mevr. T. van Drie, Eelde
A.O. van der Grijn, Ameide
G.D. Lakerveld, Gorinchem
J.H. van Leer, Ameide
R. van Leeuwen, Ameide
www.ameide-tienhoven.nl | december 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mevr. A. Mesker, Ameide
A. Mesker, Schoonhoven
P. Mesker, Ameide
W. Molenaar, Ameide
mevr. G. van Mourik-de Vroome, Noordeloos
C.J.N. Osseweijer, Gorinchem
N. den Oudsten, Alblasserdam
P.F. van Putte, Harmelen
C. Rietveld, Ameide
K.N. Schrijvershof, Vianen
A. Slob, Ameide
P.W. Stuurman, Delt
N. Terlouw, Ameide
R. van Veen, Grave
A.F. Verduin, Ameide
mevr. G. Verheij-de Vroome, Lexmond
mevr. A. Voordendag-van Straaten, Dordrecht
W.J. Versluis, Ameide
J. Westerhout, Ameide, en
E. de Wit, Ameide

Naar de stand van heden telt de vereniging 645 leden.

Reacties van lezers

Reacties van lezers (2)

Boerderijnamen

Nog een honderdjarige

In het Nieuwsblad van juni 2015 is op blz. 5 een oproep geplaatst om ons te informeren over de ‘raadselachtige boerderijnamen’, die voorkomen op een kaart
van Tienhoven uit 1881. Deze oproep is op 25 september 2015 geplaatst op de facebook-pagina van de
Historische Vereniging - https://www.facebook.com/
HVAmeideTienhoven .

Op het artikel ‘Een eltal 100-jarigen in Ameide en
Tienhoven’ in het Nieuwsblad van juni 2015 is een
reactie ontvingen van Gert Groenendijk. Tijdens een
bezoek aan de weduwe van Klaas Heijboer in Lelystad heet hij een foto gemaakt van een krantenknipsel over de 100ste verjaardag van Jannigje HeijboerLakerveld in Open Vensters te Ameide.

Het aantal reacties is tegengevallen. Er kwam slechts
één e-mail, van Ben Remie, trouw lid en auteur van
vele artikelen. Hij stuurde de kadastrale gegevens van
de boerderijen omstreeks 1830. In volgorde van west
naar oost (dus vanuit Langerak gezien) zijn dat:

Jannigje Lakerveld is geboren te Tienhoven op 7
februari 1904. Zij is een dochter van Arie Lakerveld (geboren Tienhoven, 1 maart 1877 – overleden
Tienhoven, 10 september 1928) en Aantje de Groot
(geboren Lexmond, 6 december 1874 – overleden
29 april 1955). Arie en Aantje zijn op 20 mei 1903
getrouwd te Lexmond. Op 9 oktober 1925 trouwt
Jannigje, 21 jaar oud, te Nieuwpoort met de 24 jarige
Cornelis Heijboer. Hij is sigarenmaker in Nieuwpoort, geboren op 16 april 1901 in Langerak en een
kleinzoon van Pieter Johannes Heijboer, die in 1875
in Tienhoven het nieuwe Veerhuis Welgelegen heet
laten bouwen.

Zelden tijd zonder strijd: kadastraal gemeente Tienhoven, sectie A nr. 209 bis, huis, erf en schuur staat
omstreeks 1830 op naam van Jacobus van Lomwel,
bouwman te Tienhoven. Het betret hier m.i. het
pand getekend onder Zelden enz.
Hoop doet leven: kadastraal gemeente Tienhoven,
sectie A nr. 206, huis, erf en schuur staat omstreeks
1830 op naam van Hermen Vermaat, bouwman te
Tienhoven.
Op hoop van zegen: is in 1830 m.i. nog boomgaard
kadastraal gemeente Tienhoven, sectie A nr. 201 en
eigenaar Jacobus van Lomwel, bouwman te Tienhoven.
Doe wel en zie niet om: kadastraal gemeente Tienhoven, sectie A nr. 197, huis, erf en schuur staat omstreeks 1830 op naam van Johannes van Es en consorten, bouwman te Tienhoven.

Het echtpaar Heijboer-Lakerveld gaat in Nieuwpoort
wonen, waar Cornelis op 1 december 1967 is overleden. Jannigje heet haar man ruim overleefd en
heet op 4 februari 2004 in Open Vensters te Ameide
haar 100ste verjaardag kunnen vieren, met de warme
belangstelling van burgemeester J.F. (Frank) Koen.
Slechts enkele maanden later is zij op 28 augustus
2004 aldaar overleden, 100 jaar oud. Net als haar
man is zij in Nieuwpoort begraven.

Met behulp van enkele gegevens uit de Burgerlijke
Stand van Tienhoven kan daar een huisnummer uit
die tijd (1830-1835) aan gegeven worden, terwijl met
behulp van de kaart en de nog steeds bestaande dijkpalen (nrs. 282, 283, 284) de huidige huisnummers
ingeschat kunnen worden. Dat geet het volgende
beeld:
Zelden tijd zonder strijd: Tienhoven, sectie A nr.
209 bis, huis nr. ?, nu Lekdijk 20/21
Hoop doet leven: Tienhoven, sectie A nr. 206, huis
No. 6, nu Lekdijk 24/25
Op hoop van zegen: Tienhoven, sectie A nr. 201,
huis No. 8, nu Lekdijk 26/27/28
Doe wel en zie niet om: Tienhoven, sectie A nr. 197,
huis No. 10, nu Lekdijk 29/30
Misschien inspireren deze nieuwe gegevens onze lezers om toch nog een keer te reageren met meer informatie over deze boerderijnamen..

december 2015 | www.ameide-tienhoven.nl

17

Reacties van lezers (3)
De in de editie 2015-II van dit blad gepubliceerde
artikelen over de geschiedenis van het jubilerende
familiebedrijf Van der Leeden waren voor ons immer
actieve lid Ben Remie uit Nieuwegein aanleiding om
zijn zeer omvangrijke krantenarchief te raadplegen.
Dat leverde de hieronder weergegeven artikelen op.
Opvallend is dat de toenmalige redacties van deze
nieuwsbladen nogal wat moeite hadden met de spelling van de achternamen van de Tienhovense families: Van de Grijn = Van der Grijn, van Keekum =
Van Kekem, Van Straaten = Van Straten en Wierik =
Wierks.

Zware brand te Tienhoven1

Donderdagmorgen is te Tienhoven bij Ameide brand
ontstaan in de mandenmakerij van de Gebr. van der
Leeden. Waarschijnlijk hebben vonken het rietendak
aangetast. De storm wakkerde vlammen aan, die
in de afgewerkte manden en in het droge materiaal
gretig voedsel vonden waardoor in korten tijd het
huis geheel In vlammen stond. Onder hetzelfde dak
woonden vier gezinnen wier inboedel slechts gedeeltelijk werd gered. In een op 300 meter afstand
gelegen schuur vonden de vlammen een nieuwe
prooi om volgens nog vijf woningen aan te tasten, die
eveneens abrandden. In totaal werden tien gezinnen
dakloos, wier geheele of gedeeltelijke inboedels verloren gingen. Het dorpje is door dezen brand zwaar
getrofen.

Brand maakt 10 gezinnen in Tienhoven
dakloos. Mandenmakers stookten de kachel te hard op!2
Gisterenmorgen brandden in Tienhoven 8 huizen
en 2 schuren tot de grond toe af. Tien gezinnen werden hierdoor dakloos. Door het snel om zich heen
grijpende vuur kon pratisch niets gered worden. Zes
spuiten gaven water, doch konden door de streke
wind weinig baat brengen. De huizen die afgebrand
zijn waren alle met riet gedekt.

Het begin van de ramp
Donderdagmorgen tussen 10 en 11 uur werd het
Lekdorpje Tienhoven plotseling opgeschrikt door de
kreet Brand! Spoedig bleek, dat een grote boerderij,
bewoond door drie gezinnen, het slachtofer was. De
snelheid waarmee het vuur om zich heen greep was
verbazingwekkend. De strafe Zuid-Westen wind
maakte alle blussingspogingen nutteloos. De bewoners moesten zich ijlings naar buiten begeven, zonder dat iets gered kon worden. Ook bevond zich in
dit gebouw een mandenmakers-werkplaats. Het oude
gebouw en het rieten dak waren een gemakkelijke
prooi der vlammen. De brandweer was inmiddels
gewaarschuwd, doch voordat water gegeven kon
worden, had de vuurzee zich inmiddels uitgebreid tot
andere huizen. De wind voerde de vonken over grote
afstand met zich mee. Zodoende gebeurde het, dat
1 Uit: Nieuwsblad van het zuiden, 26 april 1947.
2 Uit: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, 25 april 1947.
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Brand in Tienhoven. Foto: Nico Jesse.

een schuur, die op 300 m afstand stond van de brandende boerderij, door het vuur werd aangetast. Spoedig stond ook deze in lichte laaie. Een belendende
schuur kon niet aan de vernietigende kracht van de
vlammenzee ontkomen en brandde eveneens af. Binnen een uur tijd stonden op de hoek bij het veer, vier
huizen in brand, waaraan niets te redden viel. Intussen was de brandweer van Ameide, die ook dienst
doet voor Tienhoven, gearriveerd.. Burgemeester
Luijendijk had de leiding van het blussingswerk,
doch tegen de hoogoplaaiende vlammen was zeer
weinig uit te richten. Nuttig werk kon worden verricht door het nat houden van belendende percelen,
waardoor een nog grotere uitbreiding van de brand
kon worden voorkomen. Door de extra uitgebreide
vormen, die de brand aannam, had men om hulp
gevraagd uit andere gemeenten. Spoedig verschenen
dan Meerkerk, Lexmond en Groot-Ammers. De laatste met twee spuiten. De brandweer van Lopik was
zonder verzoek aanwezig, wat dóór de plaatselijke
autoriteiten op hoge prijs werd gesteld.
Het café van Mej. Bouter, dot tegenover de vuurhaard lag aan het Tienhovense veer geraakte in
brand, doch kon door het optreden van de brandweer behouden blijven.
Grote schade
Het is in een tijd van huizennood een dubbele ramp,
als het dak boven je hoofd wegbrandt. Tien gezinnen
zullen weer bij de rij der wachtenden geplaatst worden, Daarbij ging bij drie families de gehele inboedel
mee in vlammen op, zonder dat ook maar iets gered
kon worden. De anderen hadden evenwel ook niet
veel tijd om wat van hun bezittingen te redden, doch
konden nog het een en ander meegrijpen. Zij, die
door de brand in do boerderij dakloos gemaakt werden zijn: J. van Straaten, F. Wierik, J. van de Grijn en
A.O. van de Grijn. De andere huizen waren bewoond
door P.L. van der Leeden, F. van Keekum, J. de Gans,
R, Kouwenhoven en J. Kouwenhoven. Van de familie
De Gans was tijdens de brand niemand thuis. Bij hun
terugkomst vonden zij slechts een hoop as. De gezinnen werden ondergebracht bij plaatsgenoten.

De oorzaak
De brand was ontstaan in de boerderij, doordat
mandenmakers afval, ontstaan bij hun werk, op de
kachel gooiden. Het gevolg was dat de kachel hevig
ging branden. De wind wakkerde de zaak wat aan
en enkele ogenblikken later stond het huis in brand
met de bekende grote gevolgen. Typisch is, dat een
huisje, dat vlak bij de brandende boerderij stond,
maar met pannen gedekt was, niet door het vuur
aangetast werd en de op ongeveer 300 m afstand
gelegen huizen met rieten daken direct vlam vatten.

Reacties van lezers (4)
Het bestuur en de redactie van het Nieuwsblad van
de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven
hechten veel waarde aan precisie. Dat geldt ook
voor de registratie van de woonplaatsen van de leden van de vereniging.
Daarom is de gemeente Lekkerkerk op verzoek van
de daar wonende mevrouw Riet Noorlander-Viergever opgenomen in het in de vorige editie van dit
blad gepubliceerde “Overzicht van de woonplaatsen van de leden van de Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven”.

Reacties van lezers (5)
Van mevrouw Atie Selles ontving de vereniging
een tweetal scans van documenten, waarin werd
vastgelegd dat in de jaren twintig van de vorige
eeuw rekeningen waren betaald door de in Ameide
wonende Hendrik Vuurens, die leefde van 1875 tot
1962.
Het uit 1923 daterende bewijs van betaling was
akomstig van Cornelis Verheij, een plaatselijke
timmerman, en had betrekking op het maken van
Twee schilderijen van de hand van P.A. de Hoon, t.w.:
een doodskist voor de in 1882 geboren en in 1923
• Het Haagse Bos en
overleden Aaje van Dijk, de vrouw van Hendrik
• Gezicht op de Lek bij Ameide en Tienhoven.
Vuurens.
In het andere geval ging het om de betaling van
een bedrag van “Tien Gulden en Vijtig Cents” wegens “begrafenisrechten voor het lijk van zijn vader Reacties van lezers (7)
Arie Vuurens, oud 84 Jaren”. De kwitantie werd
Mevrouw Betsy Stijsiger-de Zwart uit Vianen biedt uit
ondertekend door Adrianus van Staveren (1852de nalatenschap van haar moeder, mevrouw Cornelia
1928), die jarenlang “Gemeente-Ontvanger“ van
Maria (Corrie) de Zwart-Westerhout, een olieverfschilAmeide was.
derij te koop aan van haar oudoom Petrus Antonius
(Piet) de Hoon, aan wiens persoon en werk al meerReacties van lezers (6)
malen aandacht is besteed in dit blad. Het gaat om het
hiernaast afgebeelde, naar alle waarschijnlijkheid ruim
In navolging van de heren De Winter, Verschoor
zeventig jaar oude gezicht op de Lek bij Ameide en
en Monshouwer (zie de edities 2013-IV en 2015Tienhoven (zie bovenstaande abeelding).
III van dit blad) biedt de in Zoetermeer wonende,
maar in Ameide geboren en getogen mevrouw Corien van der Hek een werk te koop aan van kunst- Haar telefoonnummer is 0347 372400.
schilder Petrus Antonius (Piet) de Hoon (Ameide,
1896 – Gorinchem, 1980), die overigens haar oudoom was. Het gaat om het rechtsboven afgebeelde
schilderij van het Haagse Bos.
Haar e-mailadres is corienvanderhek@gmail.com.
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Expositie
vroegere winkelstand
Ameide en Tienhoven

ONGEKEND SUCCES

A

angezien het op grond van verschillende
voortekenen in de lijn der verwachting lag
dat er heel veel belangstelling zou bestaan
voor de expositie “Neringdoenden in Ameide en Tienhoven in de vorige eeuw”, die van woensdag 7 tot met zaterdag 10 oktober werd gehouden in
de Gereformeerde Sionkerk aan de Prinsengracht in
Ameide, had voorzitter Hans van den Heuvel een –
naar hij zelf dacht – niet alleen handzaam, maar ook
feilloos functionerend systeem ontwikkeld voor het
tellen van de bezoekers. De toeloop was op de tweede
donderdag van oktober (de dag van de “vanouds bekende Termeise Paardenmarkt”) vanaf elf uur ‘s morgens echter zo groot dat zijn systeem het begaf.
Dit had tot gevolg dat het totale aantal bezoekers
uiteindelijk moest worden bepaald aan de hand van
een tijdrovende extrapolatie (een moderne vorm van
het aloude “bossen”). Het mocht de pret niet drukken: niemand had het voor mogelijk gehouden dat
de expositie in vier dagen tijd ruim 2.500 bezoekers
zou trekken. Het was dan ook geen wonder dat een
regelmatige kerkganger bij het vernemen van dit aantal de volgende verzuchting slaakte: “Was het hier op
zondag ook maar zo druk!”
Ter afronding van de expositie kwam een aantal leden van het bestuur van de Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven en de Werkgroep exposities op
zaterdag 10 oktober
aan het einde van
de middag bijeen
ten huize van vice-

Simon Muilwijk, lid
van de Werkgroep
Exposities, tijdens zijn
openingstoespraak.
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voorzitter Dout Siegersma, ofwel in het voormalige
hotel-café-restaurant " 't Fortuin". Het laat zich raden
dat de stemming in het enige Rijksmonument van de
Fransestraat in Ameide opperbest was, ook al hadden
zich bij het scheiden van de markt wat problemen
van technische aard voorgedaan bij het uit de lijst
halen van de tentoon gestelde foto's.
Men was het er over eens dat het welslagen van de
expositie – de zevende in successie – andermaal kan
worden bijgeschreven op het conto van een groep
van enkele tientallen actieve leden van de vereniging,
die gezamenlijk een hecht “collectief van individualisten” vormen. Bij deze gelegenheid werden – zonder
de anderen ook maar iets tekort te doen – de grote
verdiensten belicht van enkelen van hen, te weten:
• Anja van der Grijn-de Groot, de “lokale Hitchcock”, van wie tijdens de expositie een veertig minuten durende ilm over de ontwikkeling van het
winkelbestand in Ameide en Tienhoven in de
periode 1950-2006 werd vertoond;
• Hans van den Heuvel-van der Kooi uit Vianen,
die voor de expositie miniaturen had vervaardigd
van een oude bakkerij, een oude slagerij en de
vroegere “damesmodezaak van de Gezusters Diepenhorst” op de Dam;
• Cees van der Grijn Jacobuszoon, de eindredacteur van het Nieuwsblad van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, die maandenlang
bezig is geweest met de selectie, beschrijving en
vergroting van de tentoon gestelde foto’s en de
samenstelling en productie van de CD-ROM
“Neringdoenden in Ameide en Tienhoven in de
vorige eeuw”;
• Krijn van der Ham, naar eigen zeggen woonachtig aan de Bordenweg in Ameide-Zuid (= Meerkerk), die speciaal voor de expositie een replica
had gemaakt van de “De Verscheidenheid”, de
voormalige winkel van Klaas Verhoef op de hoek
van de Oudendijk en de Benedendam(sestraat) in
Ameide, en een “eiland” had ontworpen met
voorwerpen en materialen, waarvan eertijds in de
winkels en in de handel gebruik werd gemaakt,
en

• Krijn van der Grijn en Kees van Toor, respectievelijk 88 en 87 jaar oud, maar nog altijd steunpilaren van de Werkgroep exposities.
De namen van dit zestal circuleerden ook al tijdens
de opening van de expositie, die vier dagen eerder in
de Sionkerk plaatsvond. Het College van B. en W. van
de gemeente Zederik werd daarbij vertegenwoordigd
door burgemeester Coert van Ee, vergezeld door zijn
echtgenote Marion van Ee-van de Kant, en wethouder Arie Donker. Het gezelschap bestond verder uit
Klaas van Oort, de eerste en vooralsnog enige ereburger van Zederik, de ereleden Aldert den Oudsten
en Kees Rijnhout en zo’n vijtig andere genodigden.
Nadat Hans van den Heuvel een welkomstwoord had
uitgesproken, hield Simon Muilwijk, lid van de
Werkgroep exposities, oud-voorzitter van de Ondernemersvereniging “ACTIO Ameide/Tienhoven” en
wijd en zijd bekend als keurslager, een openingstoespraak. Hij wedijverde met de voorzitter in het vertellen van anekdotes over kleurrijke inwoners van
Ameide en Tienhoven, die in de vorige eeuw “ergens
in handelden”, waarbij het met name ging om Huib
den Boer en Jan Oosterom, beter bekend als “Huib
de Pisang” en “Jantje Tromp”, van wie de eerste “citrusvruchten uitventte” en de tweede een tabakswinkel had en “in nuchtere kalveren, konijnen en pluimvee deed”. Simon opende de expositie met de uitroep
“WOF !”, waarmee “Huib de Pisang” alias “Huib Pisang Soesoe”1 steevast eenieder begroette, ongeacht
de rang of stand van betrokkene.
Niet onvermeld mag blijven dat de in het Verenigd
Koninkrijk wonende dr. Chris van Stolk, Ambachtsheer van Ameide en zeer betrokken Beschermheer
van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, de expositie traditiegetrouw op de dag van de
Paardenmarkt bezocht.

1 *de bijnaam "Soesoe" is naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van "Soesoehoenan", de titel van de vorst van Solo of Soerakarta op Java in het voormalige Nederlands-Indië.
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Reacties op fotobijschriten
De expositie heet naast een stortvloed aan lotuitingen ook een aantal positief-kritische kanttekeningen
opgeleverd, die zonder uitzondering betrekking hebben op de fotobijschriten. Deze reacties zijn hieronder op een rij gezet aan de hand van de nummering
van de pagina’s van de vorige editie van het Nieuwsblad.
Pagina 16
In het onderschrit bij de tweede foto wordt de vraag
gesteld of het voor de supermarkt van Piet de Jong op
de Dam geparkeerde “kleine Fiatje” aan apothekersassistente Marie Beems of aan Lena Bor toebehoorde. Dat
was voor Frans van der Grijn uit Schiedam aanleiding
om zich te verdiepen in de geschiedenis van de automobielindustrie, ook al omdat zijn zuster Janny Looren de
Jong-van der Grijn “in het begin van de jaren zeventig
een donkerblauwe Fiat 600 reed”. Zijn graaf- en spitwerk bracht aan het licht dat het Italiaanse autoconcern
in de periode van 1955 tot 1972 twee modellen leverde:
“de Fiat 500 en de iets grotere Fiat 600”.
Aangezien hij “met 100% zekerheid” meent te weten
dat ze een Fiat 500 bestuurde, staat op de uit 1972 daterende foto (met daarop een Fiat 600) volgens hem
“daarom NIET het automobiel van mevrouw Beems”.
Frans van der Grijn tekent hier nog bij aan dat de auto
van de apothekersassistente “voorzien was van een “15
kilometer-bordje”, omdat zij niet in het bezit was van
een rijbewijs”.
Pagina 18
Arjan Mesker (Hogewaard, Ameide) meldt dat de
vrouw in het midden van de tweede foto niet zijn oudtante Cor Muilwijk, maar zijn grootmoeder Neeltje
Martina (Nel) Muilwijk-van Toor is, de echtgenote van
slager Aart Muilwijk.
Pagina 26
Kees de Klerk uit Ridderkerk gaat naar aanleiding van
de drie foto’s op pagina 26 in op de geschiedenis van het
familiebedrijf Van Toor, waaraan uitgebreid aandacht is
besteed in de editie 2008-IV van het Nieuwsblad. Hij is
een van de zes kinderen van de in Grote Lindt (Zwijndrecht) geboren Jaap de Klerk en de in Tienhoven (ZH)
geboren Cor van Toor, een van de acht kinderen van
Cornelis (Kees) van Toor, de grondlegger van het bedrijf, en Aletta van Toor-Bouwmeester. Zijn vader overleed in 1988; zijn moeder in 2010.
Bij overlevering weet hij dat zijn grootvader in de jaren
twintig van de vorige eeuw “met de iets langs de deur
ging om kleding en lapjes stof te verkopen. Al gauw
werd de iets vervangen door een paard en wagen, het
paard stond achter de winkel op stal.
Maar ook met paard en wagen viel het niet mee om
langs de deur te gaan. Tijdens een bezoek aan een klant
onder aan de dijk, kwam het paard van mijn grootvader
namelijk met wagen en al in volle vaart de dijk afrijden.
Het had zich los gerukt. Gelukkig stond het hek bij de
boer onder aan de dijk open en werd de vaart van het
paard hierdoor goed afgeremd in het weiland. Praktisch
zonder schade kon hij die dag verder gaan met verko-
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pen langs de deur.
Wel was dit voorval goed voor een stevig artikel in de
plaatselijke pers. Kort hierna werden paard en wagen
ingeruild voor een bestelauto, maar ook die had wel
eens kuren en was niet altijd gemakkelijk te starten.
Leve echter de vooruitgang in de jaren dertig!
Mijn grootvader is in 1947 overleden, waarna zijn zoons
Aart, Jan en Kees de zaak voortzetten. Zij waren tot in
de jaren zestig nog vaak langs de deur te vinden om
kleding te verkopen. Daarna nam het aantal winkels
steeds verder toe en ging de verkoop langs de deur hard
achteruit.
In het algemeen wordt mijn grootvader beschouwd als
de grondlegger van de winkelketen “Anna van Toor”.
Zijn vader Aart van Toor had echter al eerder een
kledingwinkel in Lopik, zodat hij misschien de echte
grondlegger is”.
Pagina 30
Op basis van informatie, die werd ontvangen van Gerrit
de Vroome (J. W. van Puttestraat, Ameide), dient bij de
derde foto het volgende bijschrit te staan:
Het is 28 maart 1985: de opening van de Doe-het-zelf
zaak van Gerrit de Vroome op de locatie van de vroegere christelijke lagere school (eerder: de School met den
Bijbel) aan de J. W. van Puttestraat. Op de foto (vlnr.):
Mar (of Marrigje) Vink (de schoonmoeder van Gerrit
de Vroome), Herman de Roos, Teuntje de Roos-den
Hartog, Jan Versluis en meester De Haan, oud-directeur
van de christelijke lagere school en destijds buurman
van Gerrit de Vroome.
De volgende opmerkingen zijn akomstig van bezoekers van de expositie.
Pagina 33 (foto 2)
De echtgenote van Aart de Wit (Molenstraat 1) heet
Jabikje de Wit-de Leeuw in plaats van Jabikje de Witvan Leeuwen. Verder staat op de foto niet Ans Zweeren,
maar Gerrie Bouter (uit Tienhoven). De foto is genomen in de bakkerswinkel van Henk de Wit (Molenstraat
17), de broer van Aart, waar Jabikje die dag inviel wegens ziekte.
Pagina 34 (foto 3)
Tussen Huibertje van der Leeden en Ries Labee staat
Eeje, de echtgenote van melkboer Hermen Streekerk.
Pagina 35 (foto 2)
De echtgenote van slager Jan Oosterom (Molenstraat
41) heette Cor Oosterom-Lok.
Pagina 36 (foto 2)
Het fotobijschrit dient als volgt te luiden:
Huishoudelijke apparaten en bromietsen en rijwielen,
Piet de Groot, Molenstraat 10. Op de foto (vlnr.): Jo
van Nobelen, Marinus van der Vliet , Piet de Groot,
Arie Kortleve (I), Arie Kortleve (II), Koos Molenaar en
Laurens Kortleve. Arie Kortleve (II) is een neef van Arie
(I) en Laurens Kortleve, beiden uit Brandwijk.
Pagina 38 (foto 1)
Ook Kees van Gent heet een groentezaak gehad in het
pand Prinsengracht 19.

Termeise torenluidklok terug...
Bram Provoost
Foto’s: Het Kontakt, Gemeente Zederik, Koninklijke Eijsbouts, Wilja Weeda en André Tukker

M

aandagochtend 19 oktober 2015 is de luidklok teruggeplaatst in de gemeentetoren van Ameide. Bij de
jaarlijkse inspectie werden problemen met de ophanging gevonden. Daardoor was het niet langer
verantwoord om de luidklok te gebruiken. De uurslagen konden wel worden uitgevoerd, omdat de
klok dan stil hangt. Reparatie van de klok was onvermijdelijk. Op 27 augustus werd de klok uit de toren gehaald en overgebracht naar de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterijen te Asten in Noord-Brabant.
De oorzaak van de schade is niet duidelijk. Het zou te maken kunnen hebben met een tweetal ‘ongevallen’ die
de klok meegemaakt heet. Tijdens de Duitse bezetting werd de klok gevorderd en werd deze op 29 januari
1943 uit de toren ‘gekieperd’. Naast de toren was een hoop mest gestort om de val te breken, maar dat was niet
voldoende om schade te voorkomen. Het was de bedoeling dat de klok omgesmolten zou worden voor de
Duitse oorlogsindustrie. Daartoe werd de klok met andere geroofde klokken naar Groningen gebracht. Toch
heet de klok de oorlog overleefd door een actie waarvan twee verschillende lezingen zijn. De een spreekt
over het zinken van het transportschip, de ander over een kapotte hijskraan in Groningen, waardoor het
transport naar Duitsland niet doorging. Eind 1945 werd de klok weer op zijn plaats gehangen.
In de nacht van 3 op 4 april 1953 viel de klok opnieuw naar beneden. Enkele uren na de avonddienst op Goede Vrijdag brak er brand uit in de Hervormde Kerk. Tegen middernacht brandde de kerk als een reusachtige
fakkel. De klokkenstoel begaf het en de luidklok stortte bij de zevende slag van middernacht op het stenen
tongewelf van de toren. De klok leek deze val onbeschadigd overleefd te hebben. September 1955 werd de
herstelde toren overgedragen aan het gemeentebestuur van Ameide en kon de luidklok haar werk weer doen.
Na 60 jaar kwam daar weer tijdelijk een eind aan, maar nu korter dan de twee eerdere perioden.
De luidklok dateert uit 1608. Op de klok is een Latijnse tekst aangebracht: VERBVM DOMINI MANET IN
AETERNVM HENRICVS MEVRS ME FECIT 1608. Dit betekent: GODS WOORD BLIJFT TOT IN DE
EEUWIGHEID HENRICUS MEURS MAAKTE MIJ IN 1608. Op de klok staat verder het wapen van Ameide, waaronder AMEYDE staat. Meer informatie over de luidklok is te vinden in het Nieuwsblad HVAT 2011,
jrg. 21, nr. 3, blz. 16-17.

Fotoreportage reparatie torenluidklok
Boven: Op weg naar de ‘klokkendokter’, 27 augustus 2015. Onder, vlnr.: De luidklok in de ziekenboeg1 - Terug bij de toren, 19 oktober 2015 - Op weg naar boven - Naar binnen - Zo die hangt weer!
1

De reparatie werd verricht door de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij te Asten.

december 2015 | www.ameide-tienhoven.nl

25

De stoofpeer

Brederode
Jan Veel1
De Brederode was in de Alblasserwaard ooit een gewaardeerde stoofpeer van zeer goede kwaliteit, die
tegenwoordig net als overal elders in Nederland vrijwel verdwenen is2. Eigenlijk moeten we het over twee
Brederodes hebben: de Zure en de Zoete. De Zure
Brederode, die het meest voorkwam, kent enkele andere benamingen: Dikkop, Echte Brederode, Groene
Brederode en Paasch Bergamotte. De Zoete Brederode heet ook wel Valse Brederode of Rode Brederode. De vruchten van beide variëteiten lijken uiterlijk
erg veel op elkaar. Het meest kenmerkende verschil
zit hem, zoals uit de naamgeving blijkt, in de smaak.
1 Jan Veel is een bekend pomoloog (kenner van fruit en fruitsoorten, ook wel
ootkunde). Hij is eindredacteur van Pomospost (http://www.npv-pomospost.nl/) de kwartaaluitgave van de Noordelijke Pomologische Vereniging, die zich inzet voor het behoud van oude fruitrassen en hoogstamfruitbomen. Hij is tevens auteur van enkele publicaties op het gebied van oude
fruitrassen.
2 In Ameide en Tienhoven zijn nog enkele Brederode-bomen aanwezig. In
Ameide op het erf van Blokland aan de Benedendam/Vaarsloot en in Tienhoven bij M. Spek op de Hogewaard.
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De Zoete Brederode is zoeter en er hoet daarom
minder suiker te worden toegevoegd bij de bereiding
dan bij de Zure, die wat meer rins is. Beide koken
fraai rood.

De naam Brederode
De herkomst van de Zure Brederode, waarschijnlijk
de oudste van de twee, is onbekend. Ze kwam waarschijnlijk al in het begin van de 19de eeuw voor. Omdat ze in de ons omringende landen nooit in de teelt
is geweest, wordt aangenomen dat ze van Nederlandse oorsprong is. Verondersteld wordt dat ze uit het
rivierengebied akomstig is. De voorkeur van de
boom voor zware kleigrond en de naam duiden er
op, want de peer kan akomstig zijn uit de omgeving
van Vianen. Het gebied rondom Vianen werd wel het
land van Brederode genoemd vanwege het oude adellijke geslacht Brederode, dat vele eeuwen, tot aan het
eind van de 18de eeuw, als heren in Vianen zetelde.
Vianen ligt op de grens van de Betuwe en het Zuid-

Hollandse rivierengebied. Het kwam wel vaker voor
dat een fruitras naar de plaats of de streek van herkomst werd genoemd.
De Zoete Brederode heet waarschijnlijk een meer
oostelijke herkomst: het land van Maas en Waal. In
de gemeente Appeltern stonden bij de blauwe Sluis in
de dertiger jaren van de vorige eeuw nog drie bomen
van ongeveer honderd jaar oud met die naam. Vanwege de grote gelijkenis van de vruchten met die van
de Zure Brederode heet ze mogelijk haar naam gekregen. Een andere verklaring van de naam kan zijn
dat die een verbastering van “brede rode” peer is. Dit
lijkt niet erg waarschijnlijk. De peren zijn weliswaar
breed van vorm, maar ze hebben meestal weinig
kleur en de oudste variëteit, de Zure Brederode, is
minder gekleurd dan de Zoete.

kwekerij Herijers-Daemen te Zundert van 1934/35
werd de Brederode bijvoorbeeld aanbevolen voor
struikvorm. Ook stond daarin dat de peer zeer goed
betaald wordt. Zo werd ze in de dertiger jaren, naast
de Kleipeer, de meest aangeplante stoofpeer in ons
land. De Zure Brederode was aanvankelijk de enige
bekende Brederode. Pas eind dertiger jaren worden
de Zure en Zoete Brederode afzonderlijk in adviezen
genoemd. In 1938 werd door de provinciale commissie der Veilingen de Zure Brederode aanbevolen voor
Gelderland, Utrecht en Overijssel, terwijl de Zoete
Brederode ‘niet algemeen wordt aanbevolen.’ Uit
diezelfde periode dateert de eerste uitgebreide beschrijving van beide variëteiten door Ir. J.D. Gerritsen in een brochure uitgegeven door de Nederlandse
Fruittelers Organisatie. Hij sprak zijn voorkeur uit
voor de Zoete Brederode boven de Zure op grond
Verspreiding
van de betere smaak, grotere vruchtbaarheid en eerdere productie.
Tot aan het begin van de vorige eeuw lijkt de Zure
In 1946 behoorde de Brederode naast de Gieser WilBrederode vooral een regionale Midden-Nederlandse deman, de St. Remy en de Winterjan tot de vier
peer geweest te zijn en was de Zoete Brederode alleen meest geteelde stoofperen in ons land. Gemeld werd
in het land van Maas en Waal bekend. De opmars
dat vooral aan de kant van de Maas in Gelderland de
van de Zure Brederode begon waarschijnlijk aan het
Zoete Brederode hoog werd aangeslagen. Zowel als
begin van de twintigste eeuw. In geen enkel handhoogstam, halfstam en zelfs in struikvorm op zwakke
boek of kwekerscatalogi uit de 19de eeuw heb ik een
onderstam bleken beide tot na het midden van de
vermelding van de stoofpeer Brederode kunnen vin- vorige eeuw goed te voldoen in de toen moderne peden. De eerste vermelding vond ik in het Nederland- renteelt. In de provincie Groningen voldeden de Brese tuinbouwblad Sempervirens van 20 Oktober 1906, derodes niet, ze bleken daar nooit goed te dragen. In
waarin voor de Zuid-Hollandse eilanden een eerste
Friesland werd de peer niet aanbevolen voor de hanprijs wordt uitgeloofd voor een inzending van 20
delsteelt. In Limburg kwam ze vrijwel niet voor.
stuks Brederodepeer. De volgende vermelding is die
in het overheidsrapport over de fruitteelt in de provincie Gelderland tussen Rijn en Maas. Daarin wordt Reden van verdwijnen
mee gedeeld dat meerdere boomgaardbezitters ‘voldaan waren’ over de Dikkop (synoniem voor Zure
Brederodes zijn zeer gewaardeerde stoofperen geBrederode) als ‘peervariëteit’ voor hoogstam. In een
weest zowel door de hoge kwaliteit als de grote hanbijgevoegd overzicht van geteelde fruitrassen worden delswaarde. Veel jonge bomen zijn vlak na de oorlog
Batenburg en Dreumel genoemd als gemeenten waar bijvoorbeeld in het boomkwekerscentrum Opheusde Dikkop geteeld werd.
den opgekweekt. Bijna 5 % van alle jonge perenboEen volgende vermelding is die in het Sortiment van men was hier in 1950 een Brederode (2.5% Zure en
appels en peren voor Nederland, uitgegeven door de 2.4% Zoete) tegen 0,2% in de rest van Nederland.
Nederlandsche Pomologische Vereniging in 1920.
Man mag aannemen dat in heel Nederland, maar
Daarin word ze gerangschikt onder de twaalf stoofvooral in het midden van het land, ze toen veel zijn
perenrassen die op half- en hoogstam worden aanbe- aangeplant. Eerst leek rond het midden van de vorige
volen. Ze behoorde in de in die tijd tot het provincieeuw de Zoete Brederode de Zure uit de teelt te gaan
aal assortiment in Gelderland voor hoog- en halfverdringen, niet alleen door haar hogere suikergestammen. Voor de provincie Utrecht werd ze niet in
halte maar ook door eerdere en meer regelmatige
het assortiment vermeld. In de eerste tien oiciële
opbrengst. Vreemd genoeg werden beide door de
rassenlijsten vanaf 1933 werd de Brederode als aanhandel even goed betaald, hoewel de consument
bevolen stoofperenras opgenomen. En in de bekende goedkoper af was met de Zoete Brederode (minder
uitgave Nederlandsche Fruitsoorten uitgegeven door suiker nodig bij de bereiding). In oiciële publicaties
de Nederlandsche Heidemij uit 1942 wordt de Brewerd eerst de Zure Brederode af geserveerd. In 1948
derode opgenomen in de lijst van zes aanbevolen
stond in de mededelingen van de directie van de
stoofperensoorten . Deze adviezen zullen ongetwijlandbouw dat de Zure Brederode aanmerkelijk minfeld opgevolgd zijn en de peer zal breder aangeplant
der is dan de Zoete Brederode. In 1954 publiceerde
zijn.
de tuinbouwvoorlichting al de verwachting dat de
Brederodes, naast enkele andere peren, niet vaak
Met Brederode werd in die tijd steeds de Zure bemeer aangeplant zullen worden. Inderdaad zijn ze
doeld. Ze werd eerst vooral geteeld in de Betuwe, het snel daarna uit de teelt verdwenen, De laagstamaangrenzende Zuid-Hollandse rivierengebied, de
boomgaarden met Brederodes zijn nu al lang geZuid-Hollandse eilanden en Noord-Brabant bezuirooid. Slechts hier en daar is nog een oude hoogden de Maas. Ze raakte ook meer en meer verspreid
stamboom in een boerenboomgaardje te vinden.
in de rest van Nederland. In de catalogus van boom- Naar de redenen van verdwijning kan men slechts
december 2015 | www.ameide-tienhoven.nl

27

gissen, want beide geven prima stoofperen, terwijl de
bomen over het algemeen goed gezond zijn en daarom weinig verzorging nodig hebben. De matige
vruchtbaarheid en vaak teleurstellende oogsten lijken
voor de telers de voornaamste reden om met de teelt
op te houden. Met het inkrimpen van het assortiment stoofperen in Nederland is de Brederode vooral
verdrongen door St. Rémy. Deze had voor de fruitteler bedrijfsmatig voordelen boven de Brederodes: ze
draagt vroeger, de teler moet daarom minder lang
wachten op inkomsten en ze is productiever door de
betere en meer gelijkmatige opbrengst. In de oiciële
rassenlijst voor fruitgewassen van 1948 werd de Brederode nog opgenomen als een aanvullend ras en in
1965 is ze afgevoerd van deze lijst.

Andere peren met de naam Brederode
Er zijn ook drie handperen bekend met de naam Brederode of die deze naam als synoniem kennen. Allereerst vermeldt Knoop in zijn Pomologia van 1758 dat
de Groene Herfstsuikerij als synoniem Brederoo
heet. Het betret een vrij kleine breed-peervormige
roestige vrucht, die slank toeloopt en een lange steel
heet. Het is een septemberpeer die kort bewaarbaar
is. Bradley in zijn Almanach der Hoveniers uit 1762
noemt een Booter Peer Brederode, deze is waarschijnlijk dezelfde. Er zijn ook twee Belgische peren
met de naam Brederode. De naam is één van de vele
synoniemen van Fondante de Bois, in Duitsland bekend als Holzfarbige Butterbirne. Het is een grote
buikige gebloste herfstpeer, gewonnen door J.M. van
Mons uit Mechelen. Daarnaast is er in de 18de eeuw
ook een andere peer met de naam Brederode gewonnen. Deze wordt door Diel (5e band, volume 15,
1823) beschreven. Ze schijnt volgens Van Mons rond
1780 te zijn gewonnen door Bisshumd te Mons (Bergen in Henegouwen). Van Mons heet deze peer in
1817 naar Diel gestuurd, die hem verder in Duitsland
verspreid heet. Dit is een lange citroengele herfstpeer, een andere dus dan de Fondante de Bois. Deze
peer lijkt in de vergetelheid verdwenen. Na de 19de
eeuw wordt deze peer niet meer genoemd.
Deze drie handperen hebben niets van doen met onze stoofpeer Brederode. Onbekend is naar welke
edelman met de naam Brederode deze peren zijn vernoemd.

Beschrijving
Bloei
De peer bloeit vroeg, de Zure Brederode is praktisch de vroegste bloeier onder de peren. Dit is een
oorzaak van de vaak slechte dracht. Door de vroege
bloeitijd is er meer kans op een geringere vruchtzetting bij minder goede weersomstandigheden, zoals
nachtvorstschade en slechte bestuiving in natte periodes. De Zoete bloeit iets later dan de Zure en draagt
daardoor waarschijnlijk beter en regelmatiger.

Bestuiving
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De Brederode levert goed
stuifmeel. De
Zure Brederode is zelf steriel
en heet een
andere perenboom als bestuiver nodig.
Beurré Hardy,
Comtesse de
Paris, Kleipeer
en Précoce de
Trévoux zijn
goed bestuivers. De Zoete Brederode is een z.g. zelbestuiver,
dus ze draagt goed zonder dat er andere peren in de
buurt staan. Wel wordt de opbrengst groter als er
andere eveneens vroegbloeiende peren in de buurt
staan. Ook kan de Zoete Brederode als bestuiver
voor de Zure dienen. Beide zijn goede bestuivers
voor andere vroege bloeiers zoals Bonne Louise
d’Avranches, Beurré Alexander Lucas, Conference,
Jut, Saint Rémy, Triomphe de Vienne. Een combinatie van Zure en Zoete Brederode is vanuit oogpunt
van bestuiving prima.

Uiterlijk van de vrucht
De peer is middelgroot en regelmatig van vorm: meer
breed dan hoog en bijna appelvormig. De Zure Brederode benadert het meest de z.g. bergamotte-vorm:
platrond, buikig, wat afgeplat van onderen en naar de
steel. Ze is dofgroen, met weinig roest en heet aan
de zonzijde soms een vage bruinrode blos. Ze kleurt
geel bij lange bewaring. De Zoete Brederode is minder
appelvormig, gemiddeld wat hoger en groter dan de
Zure, ze is groener en heet een veel duidelijkere donkere bruinrode blos. Ze lijkt wat op de Saint Rémy. De
bewaarbaarheid is wat minder, maar nog altijd goed te
noemen.
Beide hebben wat roestvlekken op de schil. De Zoete
heet vaak een blos, de Zure zelden. De blos zegt
overigens weinig om ze van elkaar te onderscheiden.
Vruchten van de Zoete Brederode die aan de binnenkant van de boomkroon hangen en geen of weinig zon
krijgen hebben geen blos. En vruchten van de Zure
Brederode, die in de zon hebben gehangen, krijgen
ook een blos. De kelk is klein en gesloten. De steel is
kort, dik, veelal scheef ingeplant, De peren hebben
meestal naast de steel een vleesheuveltje dat soms gedeeltelijk met het vruchtvlees vergroeid.

Kwaliteit
Brederodes zijn goede stoofperen, maar ongeschikt
als handpeer. Het stevige, witte en korrelig vruchtvlees kleurt na het stoven mooi donkerrood. Zoals
gezegd is de Zure Brederode rins en vraagt meer
suiker bij de bereiding. Bij voldoende toevoeging van
suiker is ze prima van smaak. De smaak van de Zoete
Brederode kan in sommige jaren - na een slechte zomer – tegen vallen.

Pluktijd en bewaring
De pluktijd ligt begin oktober, de peer kan het beste
vanaf december gebruikt worden. Beide Brederodes
zijn goed houdbaar in een koele bewaarplaats, een
kelder of koele schuur bijvoorbeeld. De Zoete is wat
minder lang houdbaar dan de Zure. Is de Zure tot
half mei bewaarbaar, de Zoete slechts tot half maart.
In koelhuizen duurt de bewaring langer, maar die
bewaring gebeurt niet meer, omdat de peren uit de
commerciële teelt verdwenen zijn.
De Zure Brederode kleurt bij bewaring mooi geel
maar krijgt dan een tere schil, waarop bij ruwe behandeling gemakkelijk zwarte vlekken komen. Ze
kent ook minder uitval bij bewaring

Opbrengst
Als hoogstam beginnen de bomen pas na vele jaren
te dragen, daarna dragen ze regelmatig maar nooit
overvloedig Ze blijven matig vruchtbaar. De Zoete
Brederode draagt eerder en heet een regelmatigere
oogst.
Soms komen er zogenaamde beurtjaren voor, dit
kan te maken hebben met slechte bestuiving in een
koud en nat voorjaar of door nachtvorstschade. Geconstateerd is dat de dracht per plaats verschilt: op
de ene plaats voldoet ze goed en op de andere zeer
teleurstellend. De oorzaken daarvoor zijn niet goed
bekend.

Groei en verzorging

De groei en de vorm van bomen verschillen weinig. De groei is matig tot goed. De Zoete Brederode
groeit iets minder sterk dan de Zure, maar toch voldoende. Beide vormen op den duur forse bomen met
een fraaie kroon van ongeveer dezelfde vorm: hoog
piramidaal met neerhangende takken en met grote
bladeren. De bomen kunnen erg oud worden. Vroeger werd de Zoete Brederode ook wel op de zwakke
onderstam Kwee MA gezet. Dat gaf een zwakke
groei, maar de peren werden groter, beter van smaak
en de bomen waren veel eerder vruchtbaar. Tegenwoordig worden de Brederodes uitsluitend op een
sterke zaailingonderstam gezet, waardoor ze op den
duur grote bomen vormen. De Zure Brederode heet
gegolfde bladranden, afstaande zeer spitse knoppen
(men kan zich er aan prikken) en bruine twijgen.
De Zoete Brederode heet gladde bladranden, ronde
stompe knoppen op paarsbruine twijgen.
Ze voldoen op alle grondsoorten zelfs op natte klei,
behalve op lichte zandgrond. In de Alblasserwaard
bleek de Zure Brederode het uitstekend op natte
gronden te voldoen, waar geen enkele appel of andere peer wilde groeien. Over de noodzaak van snoei
zijn verschillende adviezen in de literatuur te vinden.
De een stelt dat al te sterk ahangende takken af en
toe kunnen worden ingekort en dat verdere snoei
niet nodig is. Een ander stelt dat sterke snoei nodig
is. Waarschijnlijk vragen jonge bomen meer snoei
dan oude. In het algemeen moet men terughoudend
zijn bij de snoei van oude hoogstamperen. Wel is
men het er over eens dat beide gemakkelijk in de
teelt zijn.

Ziekten en beschadigingen
Beide soorten zijn over het algemeen gezond. De
meeste vruchten zijn gaaf, hoewel de bomen niet
helemaal ziektevrij zijn. Ze zijn weinig vatbaar voor
schurt. Soms worden wintervlinders of perenbloesemkevers aangetrofen, maar die veroorzaken weinig schade. Regelmatig komen er mozaiekvlekken
(op de bladeren) voor. De Zoete Brederode kan bovendien last hebben van loodglans en heet meer last
van knoprot (knopsterte) dan de Zure Brederode.
Deze sterte wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of door schimmels. Een enkele keer komt
het voor dat de bomen slecht in het blad komen,
gaan kwijnen en na enkele jaren afsterven. Daar is
niets tegen te doen. Het kan soms zo erg zijn dat 90%
van de knoppen aangetast is met alle nadelige gevolgen voor de opbrengst.

Eén of twee Brederodes?

De Zoete Brederode.

Door de globale gelijkenis van de vruchten is wel
verondersteld dat de Zoete Brederode een mutatie
is van de Zure. Maar of dat zo is, of dat het om twee
afzonderlijke stoofperenrassen gaat is niet bekend. Ik
denk dat het laatste het geval is. Want naast het uiterlijk en de smaak van de vrucht zijn er meer verschillen: in bladvorm, kleur van de takken, vorm van de
bladknoppen, groei van de bomen en houdbaarheid
van de vruchten. Ook bestuit de Zoete Brederode de
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Zure. Een DNA-analyse zou moeten uitwijzen of het
om twee rassen gaat of dat de ene een mutatie van de
andere is.

Tot besluit
Brederodes zijn prima stoofperen, die helaas vrijwel
verdwenen zijn. Ze verdienen het om opnieuw aangeplant te worden. Het zijn veel exclusievere peren
dan die van de Gieser Wildeman of Saint Rémy,
die volop in de supermarkt verkrijgbaar zijn. De
Zoete wint het in smaak en vruchtbaarheid, de Zure
in houdbaarheid. Voor particulieren voor wie de
smaak belangrijker is dan de omvang van de oogst,
verdient daarom de Zoete Brederode de voorkeur.
Gelukkig zijn er bij gespecialiseerde boomkwekers
nog jonge bomen van beide te krijgen. Wil men een
Brederode als hoogstamboom planten, dan moet
men een plantafstand minstens 7 meter ten opzichte
van andere bomen aanhouden. Voor mensen die op
natte of slecht ontwaterde grond een perenboom willen planten is een Brederode de enige keuze. Maar
ook op betere gronden geniet ze de voorkeur boven
de Gieser Wildeman en de Saint. Rémy. Dit omdat
ze minder vatbaar is voor schurt zodat ze gavere
vruchten geet. De boom is veel gezonder dan de
ziektegevoelige Gieser. De peren kleuren na het stoven veel fraaier rood dan die van de St. Rémy, die
geelroze blijt of de Gieser die bruinrood wordt. Ook
het vruchtvlees is steviger dan het zachte vlees van de
St. Rémy. Tenslotte: Brederodes zijn grote bomen, die
het landschap verfraaien.
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De Brede
als stoofpeer
Jan Veel

D

e Brederodes, zowel de Zure als de Zoete, kleuren bij het stoven het mooist van
alle stoofperen. Fraaier dan de peren
van de Gieser Wildeman die ook in de
Alblasserwaard van oudsher veel geteeld werd. De Giesers kleuren grauw bruinrood,
Brederodes daarentegen worden prachtig rood en het
vruchtvlees blijt bovendien stevig. De smaak van de
Zure Brederode is prima, mits er voldoende suiker
wordt toegevoegd. De Zoete Brederode heet minder
suiker nodig, al kan de smaak in een slecht en nat
jaar wat lauw blijven.

Stoven van peren
De ouderen onder ons herinneren zich misschien
nog het petroleumstelletje waarop zaterdag een pannetje peren urenlang zachtjes stond te sudderen. ’s
Zondags vormden ze een ware traktatie, als toespijs
bij draadjesvlees, of als toetje. Een ouderwets stoofperen ras werd gebruikt en de peertjes kleurden min
of meer rood zonder toevoeging van rode wijn of
bessensap. Lange tijd zag het er naar uit dat de rood
kokende stoofperen voorgoed uit het repertoire van
typisch Nederlandse gerechten zouden verdwijnen.
Gelukkig is niets is minder waar gebleken, want
stoofperen hebben een comeback gemaakt. Stoofpeertjes moeten voor ons gevoel wel rood kleurend
zijn, anders zijn het in onze beleving geen ‘echte’
stoofpeertjes.
Oude stoofperenrassen zijn peren die voor direct gebruik ongeschikt zijn en die dat meestal ook na een
lange bewaring blijven. Ze zijn vaak erg hard, grof en
wat stenig. De smaak is in verse toestand te wrang.
Ze rijpen laat en ze worden bijna nooit zo zacht dat

rode

ze uit de hand gegeten kunnen worden. Ze kunnen
vaak heel lang bewaard worden. Na lang koken minstens een paar uur - worden ze geschikt om
te eten, en als ze te vroeg in het seizoen gestoofd
worden, blijt de smaak te wrang.
In de winkel vinden meestal alleen nog de Gieser
Wildeman en de St. Rémy. Soms nog de Winterrietpeer. Brederodes vind je bijna nergens meer,
alleen hier en daar heet een particulier nog een
boom er van staan of een boom van een ander
oud peren ras als de Kleipeer (ook wel Winterjan
geheten), de Provisiepeer, de Pondspeer of Winterbergamot. Al deze oude soorten kleuren minder
fraai dan de Brederodes en als je ze wel even fraai
wil laten kleuren moet je die andere perenrassen
extra lang stoven, waarna ze echter onaangenaam
zacht van structuur kunnen worden. Het rood
kleuren kan dan wel met wat bessensap of rode
wijn verholpen worden. Wijn of port stimuleren
de verkleuring niet alleen door hun kleur, maar
ook door hun zuren. Maar om te vermijden dat de
peertjes tot moes gekookt worden moeten ze minder lang gestoofd worden en dan blijt de binnenzijde van de peertjes lichter gekleurd. Brederodes
hebben zulke extra toevoegingen niet nodig. Als
stoofperen zijn ze onovertrofen.

Hoe te stoven?
De warmtebron is niet zo belangrijk, als de peertjes maar op een zo laag mogelijke warmtebron, zo
nodig met een vlamverdeler onder de pan, worden gestoofd. Een petroleumstelletje of een laag
gaspitje is niet persé nodig. Ze werden ook in een

speciaal stoofpannetje of gietijzeren braadpan gestoofd.
Vroeger gebruikte men ook wel een stenen pot of ‘perenpot’, waarin de peren dan op of bij de kachel, met
een doek bedekt, uren stonden te sudderen. Een ‘perenpot’ is een ouderwetse aardewerkpot, die van oudsher
geschikt was voor alle suddergerechten.

Het basisrecept voor stoofperen
De peertjes worden geschild, in vieren of bij grote peren
in kleinere parten gesneden en worden ontdaan van de
klokhuizen. Het klokhuis kan er met een appelboor uit
worden gehaald. Ook is het verstandig beurse plekken
en harde stenige delen van het vruchtvlees weg te snijden.
De peren worden afgespoeld en in een pan met deksel
en met zoveel water opgezet dat ze net onder staan. De
peren laat men zachtjes koken tot ze mooi rozerood
van kleur zijn. Sommigen voegen suiker en eventuele
andere ingrediënten er direct aan toe, anderen doen dit
pas als de peren op kleur kwamen en lieten ze daarna
nog enige tijd stoven. Na een paar uur kan men de
smaak controleren en eventueel wat extra ingrediënten
toevoegen.
Brederodes kunnen het beste niet direct na de pluk gestoofd worden, maar pas enige maanden, vanaf december. Bij te vroeg gebruik is de smaak nog te wrang.
Na een uur of drie zijn ze rood genoeg en na nog een
paar uur zijn ze geheel op kleur. Controleer tussendoor
op smaak en stevigheid. Op een petroleumstelletje of
een spaarbrander, kunnen ze zelfs rustig ’s avonds laat
worden opgezet om ze tot de volgende morgen te laten
stoven.
Als de stoofperen voor een toetje zijn bedoeld, dan is
toevoeging van een beetje suiker en water bij de Zoete
Brederode eigenlijk al voldoende. Bij de Zure Brederode moet wat meer suiker. Ze is friszuur van smaak en
heet een iets dikker sap dan de Zoete Brederode. Als
bindmiddel is sago, maïzena of allesbinder te nemen
om het sap wat te binden.

Toevoegingen
De Zure Brederode heet geen toevoegingen nodig,
al kan men naar smaak daarmee allerlei variaties maken. De Zoete Brederode kan wat lauw zijn en vraagt
daarom eerder wat oppeppers te gebruiken, Kaneel pijpkaneel of kaneelpoeder - is tegenwoordig de meest
gebruikte toevoeging. Daarnaast kan men naar smaak
kiezen uit kruidnagel, nootmuskaat, speculaaskruiden,
een vanillestokje, een blaadje verse munt, peperkorrels,
gember, gedroogde chilipepers, piment, laurierblad, een
takje rozemarijn, steranijs of een zakje bosvruchtenthee.
Alcoholische drank kan toegevoegd worden: Port,
Madeira, Glühwein of een andere rode wijn (droog of
zoet) maar ook zoete witte wijn. Maar dat is voor de
kleuring van de Brederodes eigenlijk overbodig. Zoete
wijn zorgt er wel voor dat er minder suiker nodig is.
Verder kan cognac, kirsch, crème de cassis, perenlikeur
e.a. gebruikt worden. Persoonlijk vind ik het zonde van
de sterke drank want de Brederodes hebben uit zichzelf
smaak genoeg en hebben ook geen extra kleurstof nodig.
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Een eeuw lang
in het stedelijk bestuur van Ameide
Genealogie van het geslacht De Bruijn 1579-1679

Dr. J.H. de Bruijn en
E.M. de Bruijn-ter Denge

Inleiding
In 1579, het jaar van de Unie van Utrecht, vestigde de
toen 25-jarige Henrick Petersen de Bruijn zich als
secretaris te Ameide. Ten aanzien van zijn herkomst
bestaat geen zekerheid; een spoor leidt naar Waalwijk
of omgeving, maar door het ten gevolge van een brand
aldaar in 1824 verloren gaan van de oude archivalia, is
er geen aanknopingspunt meer te vinden. Opmerkelijk is dat daar in de tweede helt van de 17de eeuw een
geslacht De Bruijn voorkomt met veelal dezelfde voornamen als die welke men aantret in de onderhavige
genealogie. Het secretaris-, schepen-, burgemeesteren schoutambt besloeg uiteraard geen dagtaak. Sommige hierna te beschrijven leden van het geslacht De
Bruijn waren daarnaast brouwer of herbergier, terwijl
uit hun grondbezit kan worden afgeleid dat zij ruime
inkomsten genoten uit landbouw en veeteelt. Vanaf het
midden van de 17de eeuw koos men zich een ambacht
als schrijnwerker, wagenmaker, manufacturier of bakker en zwierf men uit naar Werkhoven, Lopik, Lexmond of ging men het avontuur tegemoet in dienst van
de Oost- en West-Indische Compagnie.

Genealogie

I. Peter Jacopsen de Bruijn.
Hij bezat twee akkers land, gelegen ‘binnen die Vrijheijt van Waelwijck’.
II. Henrick Petersen de Bruijn, geboren ca. 1554,
secretaris van Ameide1, † na 18 april 1628, trouwt
1e Marichgen Willems. Uit het eerste huwelijk zijn zes
kinderen bekend:
1. Andries, volgt IIIa.
2. Marichgen, † tussen 9 mei 1633 en 30 november
1636, na het passeren op 11 februari 1609 van een
akte van huwelijkse voorwaarden gehuwd met Aert
Jacopsen, brouwer, geboren ca.1582, van 1606 tot
1628 en in 1631 schepen, van 1620 tot 1628 en in
1
In dit artikel zijn de personen die een be
stuurlijke functie hebben uitgeoefend in Ameide,
Tienhoven of Lexmond vet gedrukt evenals hun
functies.
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1631 tevens burgemeester van Ameide, † tussen 26
november 1631 en 6 mei 1632.
3. Annichgen, † vóór 5 januari 1655, trouwt met Pieter Pietersen den Jongen, veerman te Nieuwpoort, in
1641 bijgenaamd ’den ouden monnick’, † tussen 12
mei en 23 november 1644.
4. Adriaentken, † vóór 14 juni 1623, trouwt met Jan
Gerritsen Spijck, wonende te Rijswijk in het land van
Altena.
5. Cornelia, trouwt met IJsaack Henricksen van Veen,
in 1631 wonende te Culemborg, in 1640 te Leerdam.
6. Peter, volgt IIIb.
trouwt 2e (ondertrouw in Gorinchem 17 november
1619) Marichgen Mathijs van Uitenbrouck, weduwe
van Henrick Jansen van Dusseldorp, brouwer te Gorinchem.
IIIa. Andries Henricksen de Bruijn, geboren ca.
1577, kapitein der burgerij, heemraad en armmeester te Ameide, † vóór 7 december 1647,
trouwt 1e Geertruijt Peters Roeck, † vóór 2 mei 1603,
dochter van Peter Claessen Roeck en Neelken Dirck
Schalks.
1. Pieter, volgt IVa.
trouwt 2e Marichgen Daems; akomstig uit Benschop.
Uit het tweede huwelijk zijn twee kinderen bekend:
2. Aelken, † vóór 8 oktober 1651.
3. Willem, volgt IVb.
trouwt 3e Geertruijt Claes, dochter van Claes Jansen
Bernetsen en Aeken Aelberts, weduwe van 1e Henrick
Jansen Stael en 2e Peter Steessen.
IVa. Pieter Andriessen de Bruijn, geboren ca. 1600,
schrijnwerker, waard, vaandrig van de burgerij,
schepen en burgemeester van Ameide, †tussen 1675
en 3 oktober 1677.
trouwt in Meerkerk 19 juli 1624 met Jannegen Jacobs
Verhoef, dochter van Jacob Govertsen Verhoef en
Ariaentgen Ariens Brouwer. Uit dit huwelijk werden
zeven kinderen geboren:
1. Adriaen, volgt Va.
2. Daem, die zich als wagenmaker te Werkhoven vestigde en van wie nakomelingen bekend zijn.
3. Hendrick.
4. Govert2, die in dienst van achtereenvolgens de

2 Deze Govert is beschreven in het artikel Oost west, thuis minder best. Het
turbulente leven van Govert de Bruijn geschreven door Dr.J.H. de Bruijn en
E.M. de Bruijn-ter Denge. Nieuwsblad HVAT, 2005, jrg. 16, nr. 3, blz.38-48.

Oost- en West-Indische Compagnie zijn fortuin
zocht.
5. Geertruijt.
6. Andries, † vóór 3 oktober 1677, trouwt in Lexmond op 9 mei 1675 Catharina de Rie, akomstig uit
Lakerveld, begraven in Ameide 1731, dochter van
Cornelis Jansen de Rie en Elisabet Goosens. Zij hertrouwt in Ameide op 14 november 1678 met Jan
Pijnsen van der A.
7. Maria, trouwt in Jaarsveld op 9 mei 1658 met Cornelis Bastiaensen Maetjen, in 1671 vermeld als herbergier van ‘De Fortuijn” te Lexmond.
Va. Adriaen of Arien Pietersen de Bruijn, schrijnwerker en armmeester te Ameide, † vóór 15 januari
1674, trouwt met Merrigen Jacobs van den Berch, †
vóór 16 mei 1702, dochter van Jacob hijmensen van
den Berch en Teuntie Jans. Uit dit huwelijk zijn acht
kinderen bekend:
1. Jan, volgt VIa.
2. Pieter, die zich als bakker te Lopik vestigde en van
wie nakomelingen bekend zijn.
3. Teuntjen, trouwt in Ameide op 25 april 1680 met
Daniël Adriaensen Cariaen, jongeman van Nieuwerkerk, gerechtsbode van Lexmond.
4. Niet bij name bekend kind, dat waarschijnlijk op
jonge leetijd overleed.
5. Niesjen, gedoopt in Ameide op 15 mei 1664 (getuige: Jannegen Jacobs Verhoef), begraven aldaar 27
juli 1734, trouwt in Ameide op 14 augustus 1692 met
Eijsbrant Maertensen Col, jongeman van Nieuwerkerk, begraven te Ameide op 9 december 1721.
6.Govert, gedoopt in Ameide op 13 december 1666, †
tussen 27 februari 1689 en 16 mei1702.
7. Jacobus, gedoopt in Ameide op 4 april 1669 †waarschijnlijk op jonge leetijd.
8. Jacobus, gedoopt in Ameide op 21 april 1671.
VIa. Jan (Johan)Adriaensen (Arisen) de Bruijn, manufacturier, begraven in Ameide 1730,
trouwt met Lijsbeth Cornelis Coppelaer, begraven aldaar 15 mei 1746, dochter van Cornelis Lubbertsen en
heuntjen Jans Boef. Uit hun huwelijk werden elf
kinderen geboren:
1.Gerbregt, gedoopt te Ameide op 9 september 1683,
begraven aldaar 7 september 1748, trouwt in Ameide op 14 juni 1711 met Fredrick Corstiaansen de
Groot, weduwnaar van Johanna van Nooijen. Fredrick, koopman van beroep, was van 1746 tot 1752,
schepen van Ameide, waar hij 4 juni 1754 werd begraven.
2. Arien, gedoopt in Ameide op 22 februari 1685,†
waarschijnlijk op jonge leetijd.
3. Teuntje, gedoopt in Ameide op 10 april 1687, begraven aldaar op 14 juli 1760.
4. Cornelia, gedoopt in Ameide op 9 juni 1689), †
waarschijnlijk op jonge leetijd.
5. Cornelia, gedoopt in Ameide op 27 juli 1690, begraven aldaar 15 februari 1771.
6. Maria, gedoopt in Ameide op 2 oktober 1692, †
waarschijnlijk op jonge leetijd.
7. Arien, gedoopt in Ameide op 20 januari 1695.
8. Maria, gedoopt in Ameide op 25 maart 1697, †
waarschijnlijk op jonge leetijd.

9. Maria, gedoopt in Ameide op 21 april 1698, †
waarschijnlijk op jonge leetijd.
10. Merrigje, gedoopt in Ameide op 8 september
1700
11. Maria, gedoopt in Ameide op 4 februari 1703, †
Lopik 16 september 1755,
trouwt in Ameide op 18 augustus 1737 met Jacobus
Borst, † Lopik 7 januari 1760, eigenaar van onder
meer de herberg ‘Den Blauwe Engel’ aldaar.
IVb. Willem Andriessen de Bruijn, geboren vóór
1612, schepen van Tienhoven, † tussen 9
mei en 17 juni 1667,
trouwt met Aeltgen Willems, † vóór 25 juli 1645,
dochter van Willem Anthonissen en Selichgen Dircks,
trouwt voor de tweede keer met Pieterken honis, †
vóór 9 september 1673.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:
1. Marichien, zij overleed vóór 4 september 1661.
2. Gijsbert, † circa september 1663.
Willem huwde voor de tweede maal, na een kerkgebod te Lopik op 27 juni 1647, te Ameide met Pieterken honis, jongedochter van ‘Den Uijtwech’ (bij Lopik), met wie hij in 1654 toetrad tot de Gereformeerde Gemeente Ameide-Tienhoven. In het lidmatenregister werd hij in 1663 vermeld als ‘afgaande diaken’.
Uit zijn tweede huwelijk zijn twee kinderen bekend:
3. Teuntgen.
4. Andries, die zich te Lexmond vestigde en van wie
nakomelingen bekend zijn.
IIIb. Peter Hendricksen de Bruijn, geboren circa
1595, secretaris van Ameide, † vóór 26 maart 1643,
trouwt met Aefgen Henricks Stael, (zij was de weduwe van Henricus Hoendrix, secretaris van Ameide, en zij trouwde na het overlijden van Peter Hendricksen de Bruijn, met Jan Jacobsen Verhoef). Uit dit
huwelijk zijn twee kinderen bekend:
1. Hendrick, volgt IVc.
2. Maria, trouwt Gerrit Hamel.
IVc. Hendrick Petersen de Bruijn, geboren circa
1628, Schout van Ameide, begraven aldaar 11 oktober 1679,
trouwt met Maeijcken Claes de Wael, dochter van
Claes Jansen de Wael, steenbakker, en Aeltken honis.
Uit dit huwelijk zijn dertien kinderen bekend:
1. Geertruijt, trad op 24 december 1675 toe tot de
Gereformeerde Gemeente van Ameide-Tienhoven,
trouwt in Ameide (ondertrouw Utrecht, 6 maart
1681) met Joannes van Suijlen, jongeman, wonende
in de Nieuwstraat te Utrecht.
2. Cornelia, trad op 24 december 1675 toe tot de Gereformeerde Gemeente van Ameide-Tienhoven,
trouwt aldaar op 5 november 1685 met Floris Vassen
Ottelander, in 1674 en 1705 vermeld als herbergier,
wonende aan het Tienhovense veer, weduwnaar van
Lijsjen Cornelis.
3. Aeltje, trad op 10 april 1680 toe tot de Gereformeerde Gemeente van Ameide-Tienhoven, trouwt
aldaar op 16 maart 1690 met Gijsbert Arisen van Benschop, jongeman.
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4. Margareta, trad op 10 april 1680 toe tot de Gereformeerde Gemeente van Ameide-Tienhoven en was
getuige bij het huwelijk van haar zuster Geertruijt.
5. Pieter, trad op 18 juni 1687 toe tot de Gereformeerde Gemeente van Ameide-Tienhoven.
6. Teuntje, gedoopt in Ameide op 13 september
1663, † vóór 19 september 1738, trouwt in Ameide
op 23 februari 1690 met Hendrick van Zijll, jongeman, houtdraaier te Lexmond, in 1701 en 1702 kerkmeester, van 1705 tot 1709 schepen en van 1711 tot
1713 heemraad aldaar, † vóór 7 november 1719.
7. Henricus, gedoopt in Ameide op 12 juli 1665, †
waarschijnlijk op jonge leetijd.
8. Maria, gedoopt in Ameide op in 1666 begraven
aldaar op 19 juni 1742.
9. Willemina, gedoopt in Ameide op 8 augustus 1669
(getuige: Aefgen Henricks Stael), † waarschijnlijk op
jonge leetijd.
10. Willemina, later Willemijntje genoemd, gedoopt
in Ameide op 26 maart 1671 trad op 2 juli 1688 toe
tot de Gereformeerde Gemeente aldaar, begraven in
Ameide op 14 februari 1759, trouwt aldaar op 14 februari 1695 met Arien Gijsbertsen Agterbergh, jongeman, begraven in Ameide in 1715.
11. Nicolaes, gedoopt in Dordrecht op 1 maart 1673,
† waarschijnlijk op jonge leetijd.
12. Nicolaus, gedoopt in Ameide op 29 november
1674, die zich in Lexmond vestigde en van wie nakomelingen bekend zijn.
13. Henricus, gedoopt in Ameide op 8 juli 1677, die
zich op Overlakkee vestigde en van wie nakomelingen bekend zijn.

Wapen De Bruijn
Met het overlijden van Hendrick Petersen de Bruijn
werd een periode van honderd jaar afgesloten, waarin leden van het geslacht De Bruijn als secretaris,
schepen, burgemeester of schout deel uitmaakten van
het bestuur van het ‘stedeke’ Ameide.

Ameide in 1647. Met zicht op de Voorstraat? Prent van Roelant Roghman (1627-1692),
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Huis met erf, 28 mei 1628 door Andries Henricksen de Bruijn bij executie gekocht
uit de nalatenschap van Dirck Aerlsen Snoecken 3 juni 1629 overgedragen aan
Willem Cornelissen Pelt.

B

Huis met schuur, berg en erf, in bezit van Gerril Cornelissen Cleijn, gehuwd met
Agaat Peters. Zij testeerden 9 okt. 1635 voor hun woning, omdat ,,Godt Almachtich
haer cumparanten mette contagiuese sieckte in huijs was besoeckenden” en
overleden vóór 4 jan. 1636”.

C

Lek

A*

Lek

Huis met erf, in bezit van Henrick de Bruijn, na diens overlijden bewoond door
zijn zoon Peter en 23 nov. 1644 door de erfgenamen overgedragen aan Henricus
Hoeiidricx,allen secretaris. Het pand werd 5 okt. 1655 door diens weduwe Aefgen
Henricks Stael overgedragen aan haar zoon Hendritk de Bruijn. schout, en 27 nov.
1672 door brand verwoest.

Voorstraat

Situatie van enkele panden aan de Voorstraat te Ameide

Erf, bebouwd met oliemolen en schuur,
van 8 okt. 1641 tot 3 juli 1644 met
pand E in bezit van Reijer Cornelissen
Verkaeijck, 3 juli 1644 overgedragen
aan Pieter Andriessen de Andriessen de
Bruijn.

Huis met erf, 28 april 1619 overgedragen
aan Henrick Cornelisssen, kleermaker,
14 sept. 1637 door zijn erfgenamen
overgedragen aan Pieter de Bruijn.

Haven

Huis met erf. 2 maart 1618 door Thomas en Dirck Aerlsen Snoeck overgedragen
aan Andries Henricksen de Bruijn.

D

E

Huis met erf en boomgaard. 10 juli 1615 door Lucas Gijsberlsen Smit overgedragen
aan Andries Henricksen de Bruijn1’’2, 27 juni 1618 overgedragen aan Peter Jansen
Neck, bakker.

F

Latere waterschapshuis, thans nog herkenbaar aan het wapen van het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en het jaartal 1760 in de gevel.

G

Haven

Hofstede met erf. 27 juni 1617 door de erfgenamen van Ocker Lauwrissen
overgedragen aan Andries Henricksen de Bruijnlee, bebouwd mei brouwerij. 8 okt.
1641 met hel achtersle deel van pand D door Andries Henrkksen de Bruijn (L/2) en
Willem Andriessen de Bruijn (%) overgedragen aan Reijer Cornelissen Verkaeijck
(*/, reeds in bezit)260, 3 juli 1644 overgedragen aan Adriaen Cornelisen Pelt1”” en
3 okt. 1647 overgedragen aan Sebasiiaen Aeri Pijnsen, schout1’1.

Voorstraat

Het pand werd door hem geëxploiteerd als herberg, genaamd „‘t Princenwapen”,
3 okt. 1677 door zijn erfgenamen overgedragen aan Govert de Bruijn en het bedrijf
voortgezet door Merrigen Jacobs van den Berch, weduwe van Adriaen Pietersen de
Bruijn. Op 3 jan. 1696 werd het namens Govert overgedragen aan Catharina de Rie,
weduwe van Jan Pijnsen van der A, eerder weduwe van Andries Pietersen de Bruijn.

* Volgens de huidige nummering: G = Voorstraat 5, F=6, E=7, D=8, C=9, B=10, A= hoek Lekdijk
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De Stadsrechten
feit en ictie
Bram Provoost1

E

nige tijd geleden werd de redactie van dit
Nieuwsblad benaderd door Walter van Zijderveld uit Lexmond, oud-voorzitter van
de Vereniging Historisch Lexmond en Heien Boeicop, met de vraag: Hoe zit dat met
de Stadsrechten van Ameide? Bij zijn vraag had hij
een document gevoegd waarin alle zin en onzin was
samengevat, die hij hierover op internet gevonden
had (zie kader 1). Hieruit blijkt dat er verschillende
jaartallen en personen in omloop zijn over het verlenen van de stadsrechten aan Ameide. Daarnaast worden er verschillende jaartallen en gebeurtenissen genoemd waarop deze rechten weer zouden zijn afgenomen, ontnomen, teruggeven, verloren, verspeeld
of kwijtgeraakt. Eén keer is er sprake van het verlies
van de stadsrechten, maar weer wel van het behoud
van ‘nog een aantal stedelijke rechten’. De redactie
heet zich hierover gebogen, het weer opzij gelegd en
alsnog weer opgepakt. Wat zijn de feiten en wat is
ictie?
1 Dit artikel is van commentaar voorzien door dr. Joost C.M. Cox. Hij is de
expert op het gebied van stadsrechten in Nederland. Hij is op 29 juni 2011
aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrit getiteld: ‘Hebbende privilegie van stede’. De verlening van stadsrechtprivileges in Holland
en Zeeland (13de - 15de eeuw). Dit is een vergelijkend geschiedkundig en
rechtshistorisch onderzoek naar de motieven en inhoud van de verleende
stadsrechten in Holland en Zeeland (13de - 15de eeuw). Hij is tevens auteur
van het “Repertorium van de Stadsrechten in Nederland” VNG Uitgeverij,
Den Haag, 2005.

www.ameide-online
‘Floris V verleende de nederzetting Ameide in een
handvest van 1277 voorrechten. Rond 1300 werden deze omgezet in stadsrechten. Tijdens de
Hoekse en Kabeljauwse Twisten heet zij haar
voorrechten verloren.’
www.goeievraag.nl
Ameide ‘heet tussen 1277 en 1527 stadsrechten
gehad. Dat deed Floris V omdat het op een strategische plaats, langs de Lek, lag. Als gevolg van de
strijd tussen de adellijke families Van Arkel en Van
Brederode verloor het die rechten weer.’
www.dbnl.org
Ameide was ‘ontstaan op een rond 1277 bedijkte
oeverwal.’ ‘Rond 1300 verleende Dirk van Herlaer
aan de nederzetting enkele stadsrechten (vernieuwd in 1433).’ ’De wallen werden vermoedelijk
al in 1527 ontmanteld.’
www.geschiedenisvanzuidholland.nl
Erfgoedhuis-ZH, Gemeente Zederik. Zelfde als
www.goeievraag.nl.
‘In 1300 kreeg de plaats stadsrechten.’
www.biax.nl

Stadsrechten Ameide

(volgens W. van Zijderveld, september 2014).

Laatmiddeleeuwse kuilen op de vindplaats Ameide.

Op Internet zijn o.a. deze gegevens te vinden (in
willekeurige volgorde):

‘In 1300 kreeg de plaats stadsrechten.’

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ameide_
(plaats)
In 1277 schonk Floris V stadsrechten aan Ameide
omdat het op een strategische plaats lag. Hierdoor
vaak strijd geleverd ‘en als gevolg van deze gevechten werden de stadsrechten verschillende keren
ontnomen en weer teruggegeven.’
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www.toeristeninformatie,nl
‘...kreeg Ameide in 1277 stadsrechten.’ ’werden
overigens in de 16e eeuw weer afgenomen.’
www.digibron.nl
Ameide kreeg vanwege de goede bereikbaarheid ‘al
in 1277, toen het op dat moment in handen van

van Ameide:
Stadszegel van
AMEIDE

Holland was, stadsrechten van graaf Floris V van
Holland.’ ’In haar glorietijd was de veste omringd
door wallen en grachten met drie toegangspoorten. Dat was ook wel nodig, want door de ligging
in het grensgebied tussen Holland en Utrecht en in
de belangensfeer van de Arkels en de Brederodes is
er menige strijd om het bezit van het stadje gestreden.’ ’Toen Ameide in 1527 door Hendrik van Brederode werd ingenomen, ontnam hij de stad haar
stadsrechten omdat ze met de vijand (de Van Arkels) heulde.’

belegerd en ingenomen door Jan van Arkel en in
1527 toen het werd veroverd door de Utrechtse
bisschop. De rond 1300 aangelegde verdedigingswerken rond Ameide werden toen geslecht om
naderhand nooit meer te worden opgebouwd.’

www.allesopeenrij.nl

Stadsrechten Ameide, 1312-1400, verleend door
Heer van Herlaer.

Stadsrechten Ameide: ‘14de eeuw (Stadsrechten in
1572 verloren)’
www.Renehoelaak.com
‘Ameide werd in 1277 de eerste stad in de Alblasserwaard met stadsrechten.’ ’Ameide raakte haar
status in 1577 kwijt door de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.’
www.Tempel-1.nl
Floris V verleende Ameide in 1277 stadsrechten.
‘In de strijd tussen de Van Arkels en De Brederodes in 1527 verspeelden ze deze weer.’
www.regiocanons.nl
Ameide: stadsrechten ‘tussen 1312 en 1400’.
www.zederik.nl

Reinout van Brederode gaf in 1433 een handvest
uit, ‘waarin hij de rond 1300 verleende stadsrechten bevestigt.’
www.stadsrechten.nl

www.Aardrijkskunde-archief.jouwweb.nl
‘Ameide had van 1277 tot 1527 stadrechten, daarna
alleen nog een aantal stedelijke rechten.’
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
A.J. van der Aa, Deel 1, Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 1839, p. 131.
Ameide: ‘Het was voorheen ene stad met poorten
voorzien en men noemt het nog de stede Ameide,
welke woorden tot heden toe op het cachet van het
gemeentebestuur, rondom het wapen, te lezen
staan, ofschoon het thans geheel ontmanteld en
het voorkomen van een d. heet. Het is niet wel te
bepalen wanneer de ontmanteling plaats gehad
heet, hoewel er redenen zijn te veronderstellen dat
de Utrechtschen dit zullen gedaan hebben, toen
deze plaats in 1527 door hen bemagtigd werd.’

‘Inventaris van de archieven van de gemeente
Ameide’ door drs.P.G.M. Diebels, november 1993,
pag. 1.: ‘Dirk van Herlaer verleende de plaats rond
1300 stadsrechten, op een moment dat Ameide een
strategische plaats innam in de voortdurende oorlogen tussen Utrecht en Holland. Deze stadsrechten heet Ameide tot op de dag van vandaag behouden, met uitzondering van perioden van oorlog en bezetting, wanneer het – vaak maar tijdelijk
– van deze rechten werd beroofd. Dit gebeurde
onder andere in 1388 toen de stad werd
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Wat is een stad en wat zijn stadsrechten?
Alvorens in te gaan op het eventueel kwijtraken van
stadsrechten zal eerst besproken worden wat een
stad en stadsrechten zijn en hoe deze rechten verkregen werden. Wat is een stad? Zowel steden als
dorpen zijn plaatsen waar mensen samenwonen.
Het onderscheid tussen een Stad en een dorp wordt
tegenwoordig meestal gemaakt op grond van het
aantal inwoners en het niveau van de voorzieningen.
Dorpen kenmerken zich door een landelijk karakter,
relatief weinig voorzieningen en een hechte gemeenschap. Steden zijn dichter bevolkt, bezitten meer
voorzieningen, kennen een minder hechte gemeenschap, die vaak op wijkniveau weer wel aanwezig is.
Het aantal inwoners als maatstaf of een plaats een
stad of een dorp is, is sterk ahankelijk van de algehele bevolkingsdichtheid van een gebied. Voor iemand
in Ameide en Tienhoven worden Vianen, Leerdam
en Gorinchem al snel gezien als steden, terwijl voor
iemand uit Utrecht of Amsterdam dat bepaald minder het geval is. Laat staan voor iemand uit New York
of uit de Aziatische steden Shanghai, Bombay en Karachi waar 12 tot 16 miljoen mensen wonen.
In het middeleeuwse Europa werd een plaats waaraan stadsrecht was toegekend in ieder geval als
een stad gezien, dat kwam dan eigenlijk neer op
een ruime mate van autonomie in de zin van zelfstandig bestuur en rechtspraak. In de hedendaagse
geschiedwetenschap wordt de middeleeuwse stad
echter omschreven als: ‘de stad is een nederzetting
met centrale functies, waaraan zij haar gediversiieerde sociaaleconomische structuur, haar relatief
dichte bevolking en geconcentreerde bebouwing en een
tegenover de omgeving afstekend uiterlijk en een eigen
mentaliteit dankt. Hoe talrijker en hoe weidser haar
centrale functies zijn, hoe belangrijker de stad wordt.’
Daarbij is dus het privilege van een stadsrecht geen
vereiste. In het bijzonder ging om het recht van de
stad op eigen rechtspraak. Aan de burgers van de
stad werd het recht verleend alleen te worden berecht
door de eigen stedelijke rechtbank, ook als zij in een
andere stad een misdrijf hadden begaan. Meestal
werd tegelijk met het stadsrecht ook tolvrijdom verleend en soms ook het keurrecht (het opstellen van
eigen stedelijke verordeningen) en het recht om de
eigen schout en schepenen te benoemen.
Stadsrecht2 was in de 13e en 14e eeuw van betekenis vanwege het feit dat men over een eigen stadsbestuur en een eigen stedelijke rechtspraak beschikt. Ook van belang is: ‘stadsrecht breekt (gaat
boven) landrecht’; dat betekent kortere, minder
omslachtige procedures, vooral van belang voor
handel en marktwezen. De burgers verkrijgen het
recht om alleen voor de eigen, stedelijke rechtbank
te worden gedaagd. Ook verkrijgt men over het
algemeen tolvrijheid in het gehele gebied van de
landsheer. Men kon ook het poorterrecht, meestal
tegen betaling – aan de landsheer en aan de stad –
2
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verkrijgen. En de burgers krijgen het recht op een
eigen zegel, symbool bij uitstek van hun autonomie. Een aantal steden verkrijgt ook de hoge jurisdictie, en zal als teken daarvan de stedelijke galg
op een duidelijke plaats buiten de stad opstellen!
Als tegenprestatie voor dergelijke voorrechten
moeten de burgers wel jaarlijks een bedrag aan de
landsheer betalen – de bede - en moeten zij met
een aantal vooraf bepaalde manschappen ter heervaart gaan als de landsheer ten strijde trekt en daar
toe oproept. Er is dus sprake van wederkerige belangen van heer en burgers.
Marktrecht was vanaf de Middeleeuwen het recht
om een jaar- of weekmarkt te houden. Het vergunnen van marktrecht was voorbehouden aan de
heer, zonder marktrecht mocht een dorp of stad
dus geen markt houden. Het verkrijgen van marktrecht is vaak een teken dat een bepaalde plaats een
bepaalde omvang heet bereikt. Het hebben van
marktrecht wil nog niet zeggen dat de plaats ook
stadsrechten had. Een plaats met stadsrechten had
meestal ook marktrecht, maar een plaats kon ook
eerst marktrecht krijgen en pas later ook stadsrechten. Dat gebeurde o.a. met Vianen, dat in 1271
marktrechten kreeg van Jan van Nassau (Bisschop
van Utrecht) en 65 jaar later in 1336 stadsrechten
van Willem van Duivenvoorde.
Stadsrechten waren een fase in de ontwikkeling van
het juridisch bestuurlijk systeem. Met het verdwijnen
van het feodaal stelsel en het toenemende belang van
de centrale (rechts-)staat kwam er ook een einde aan
het stadsrecht. In Nederland gebeurde dat vanaf
1795. In de Bataafse Republiek werd het onderscheid
opgeheven en werd naar Frans model de municipaliteit (gemeente) ingesteld, met aan het hoofd een maire (burgemeester). Lodewijk Napoleon, koning van
het Koninkrijk Holland (1806-1810), herstelde de
stadstitel zonder daaraan speciale rechten te verbinden. Door hem worden o.a. ’s-Gravenhage in 1806 dat nooit stadsrechten had gekregen – en Assen in
1809 – waar Lodewijk Napoleon grootse plannen
mee had - tot stad verheven. Na het vertrek van de
Fransen wordt er in de bestuurlijke organisatie nog
een onderscheid gemaakt tussen het bestuur van steden en besturen van ‘heerlijkheden, districten of dorpen ten platten lande’. In 1814 wordt door de Soeverein Vorst (de latere Koning Willem I) een 85-tal
plaatsen als stad aangewezen; Ameide is daar niet bij.
Dit verschil tussen stad en platteland duurt tot 1848.
In de huidige Nederlandse wetgeving komt de term
‘stad’ niet meer voor, sindsdien kennen we nog
slechts het begrip gemeente. De enige keer dat de
Nederlandse Grondwet het woord stad gebruikt, is in
relatie tot de beëdiging en inhuldiging van de Koning
in de hoofdstad Amsterdam. In de gemeentewet van
1851 worden 1209 gemeenten gevormd en zijn alle
steden en dorpen juridisch gelijk. Op 1 januari 2015
zijn er nog 393 gemeenten overgebleven.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat er een verschil is tussen wat we vroeger en nu een stad noe-

aan bisschop Frederik van Blankenheim.3 Op 21
febr. 1401 bevestigt bisschop Frederik
‘de stad Ameyde in hare privilegiën en sluit hare
inwonende burgers uit van vervolging door zijne
panders’.

men. Vroeger was dat een plaats die ooit stadsrechten
had gekregen van een landsheer (keizer, koning,
graaf, hertog, bisschop of een andere lands- of stadsheer). Tegenwoordig speelt het inwoneraantal een
voorname rol, overigens zonder dat dit een algemeen
aanvaard gebruik is.

Het oudst bewaarde handvest is van zondag 1 nov.
1433. Reinoud van Brederode, heer van Ameide,
geet dan een privilege ter vervanging van het oude
stadsrecht.4 In de aanhef staat: ‘die onse voer vaders die heere van Herlaer voertyds ghesticht ende
mit vryhede van rechten begaet hebben ghehadt’5
en ‘want die handtvesten ende brieven van der selver vryheden by quader bewaringhe ende versuyme of van outheden alsoe verdert, verwesen ende
niet van weerder gheworden syn’. Het privilege telt
63 artikelen, en is in druk uitgegeven.6
De stadsrechten zullen tussen ca. 1312 en 1400
door één der heren van Herlaer zijn verleend.
Rond 1390 is Ameide ‘een bloeiend stadje met
gracht en poorten en eigen stadrecht’.7

Heet Ameide stadsrechten verkregen?
Een uitgebreide geschiedenis over de ontwikkeling
van steden in het algemeen en over stadrechten is te
vinden in het “Repertorium van de Stadsrechten
in Nederland” geschreven door J.C.M. Cox. Hierin
worden 220 plaatsen opgenomen, binnen de huidige grenzen van Nederland. Hiervan hebben er 194
stadsrechten gekregen in de periode tussen 1068
(Stavoren) en 1672 (Blokzijl) . Daarnaast zijn er 13
plaatsen tot steden verheven tussen 1806 en 1825
door de Koning van Holland, de Keizer van Frankrijk
of de Koning der Nederlanden en zijn er 13 overige,
Friese en Groningse, plaatsen, die toch tot steden
gerekend mogen worden. Het merendeel van de
‘echte’ middeleeuwse stadsrechten is toegekend in
de periode 1300-1500. Er worden vier categorieën
stad onderscheiden. Naast de stadsverheingen en de
groep ‘overige’ worden de steden in het repertorium
onderscheiden in de categorieën Stad (159 plaatsen)
en de categorie Stede, Minderstadt en Borgmannenstad (35 plaatsen). Ameide is één van de plaatsen in
de categorie Stede.

HOOFDVAART:
raadsleden) van Vianen.8

Op de heer (en diens

OUDST BEWAARDE ZEGEL9:
tempel met vier zuilen.

1527. Ab.:

Randschrit: DIT IS DER POERT SEGHEL VAN
DER AMEIDE
LITERATUUR:

J.C.M. Cox: Repertorium van de Stadsrechten in Nederland, blz. 47
PLAATSNAAM:
DE

Ameide

DATERING:

[1312-1400].

VERLENER:

Heer van Herlaer

De Geer van Jutphaas, B.J.L. de, ‘Die handtveste
van der Ameyde’, in: VMOVR 2 (1886) p. 9-30.

STE-

BESCHRIJVING:
De oudste vermelding van ‘Ameyde’ dateert van
1266. In die periode is de heer van Herlaer vaandrager van de bisschop van Utrecht en leenheer
van Ameide en Tienhoven. Op 13 sept. 1298 legt
Diederic van Herlaer de eed van trouw af aan graaf
Jan I van Holland, en stelt hij zijn huis ter beschikking van de graaf in geval van een oorlog tegen
bisschop Willem Berthout van Utrecht. In een
Stichtse leenakte van 18 juni 1312 draagt Dirck van
Herlaer echter Ameide weer ‘ten rechten eygene’
op aan de bisschop van Utrecht, waarna de bisschop hem ‘beleende…van den voorsz. huys ende
hofstede, ende heerscap van den Ameyde, ende
van den goede, dat daertoe behoort’. Er is hierin
nog geen sprake van de stad Ameide. Het geslacht
van Herlaer stert in 1400 in mannelijke lijn uit.
Op 8 nov. 1400 dragen Hendrik, heer van Vianen,
en zijn vrouw Heylwig, de hoge jurisdictie van stad
en land van Ameide met bijbehorende rechten op

Holleman, F.A., Het octrooi tot testeeren naar Hollandsch leenrecht. Beschouwingen naar aanleiding
van een handschrit van mr. P. van der Schelling
[getiteld: Beschrijving van de heerlijkheid en stede
Ameyde…, van den huize…van Herlaar…enz.
1739], Zutphen 1945.
Verhoog, J.H., Onvoltooide roem: de Heeren van
Brederode in de Middeleeuwen: geschiedenis van
een riddergeslacht, 1203-1473, Bergen 1997.
Uit de beschrijving in het Repertorium wordt duidelijk wanneer (tussen 1312 en 1400) en door wie (de
Heer van Herlaer) aan Ameide stadsrechten zijn verleend. Is het wellicht mogelijk om deze tijdsmarge
3
4
5
6
7

De lage jurisdictie blijt aan Hendrik en Heylwig.
De Geer, ‘Handtveste Ameyde’, p. 29.
De Geer, ibid., p. 15.
De Geer, ibid., p. 15-29.
De Geer, ibid., p. 13. De Geer stelt dat het wellicht Dirk van Herlaer (begin
14e e.) is geweest die ‘aan zijne stede van Ameide het poortrecht schonk om
daar de bevolking heen te lokken en handel en welvaart te bevorderen’ (p.
11-12).
8 De Geer, ibid., p. 16; art. 4 [handvest van 1433] geet de schepenbank de
bevoegdheid om ‘waren sys niet vroed’ te ‘comen daermede by ons ende
onsen raetsluyden tot Vyanen’.
9 Over het oudst bewaarde stadzegel van Ameide is een artikel verschenen in
het Nieuwsblad HVAT 2007, Jrg. 18, nr. 1., blz. 42-46.
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nader te beperken? De Viaanse stadshistoricus J. Heniger heet in 1994 in het Nieuwsblad HVAT een artikel10 geschreven getiteld: “Hoe is Vianen vroeger
aan Ameide gekomen?”. Hij schrijt over het geslacht
Herlaar en zegt o.a.: In 1312 werd Dirk (IV ) beleend
met Ameide uit handen van de nieuwe bisschop van
Utrecht , Guido van Henegouwen11, een broer van
graaf Willem III. Het was de heer van Ameide op dat
ogenblik niet meer duidelijk, of het kasteel en de
hofstad wel leenroerig aan Utrecht waren. In een zeer
plechtige zitting van het Utrechtse hof werd Dirk
(IV) beleend met ‘ het huis , .· de hofstad en de heerschappij van der Ameide’ volgens vaanleenrecht. Dirk
(IV) was getrouwd met Heilwig van Arkel (vermeld
1326-1337), die van haar moeder de polder Grote
Waard onder Noordeloos geërfd had. De heer Heniger doet ook een uitspraak over het verlenen van
stadsrechten aan Ameide. Hij schrijt: “Het is niet
precies bekend, wanneer de stad Ameide gesticht is.
In 1351 verleende graaf Willem V van Holland tolvrijdom in zijn graafschap aan de toenmalige heer
van Ameide, Dirk IV van Herlaar, diens oudste zoon
Gerard van Herlaar en ‘en voorts alle degenen die binnen hun stad en poort van der Ameide poorters zijn’ .
De heer Cox heet deze oorkonde teruggevonden in
het Nationaal Archief12 en verklaart dat de inhoud
correct is weergegeven door de heer Heniger. Dit
wijst erop, dat stadsrechtverlening van Ameide moet
zijn geschied tussen 18 juni 1312 en 27 juni 1351.
Zoals gezegd is de originele acte niet bewaard gebleven. Toch moet er zo’n document bestaan hebben,
want in 1433 liet Reinoud II van Brederode de stadsrechten van Ameide nog eens opschrijven. Hieruit
zouden we kunnen concluderen dat de stadsrechten
van Ameide tussen 1312 en 1351 verleend zijn door
een Van Herlaar, Heer van Ameide, hoogstwaarschijnlijk was dat Dirk IV. Hij wordt genoemd als
heer van Ameide in de periode 1312-1351.
Dat een acte over stadsrechten verloren ging kwam
meer voor. Dat was bijvoorbeeld ook het geval met
Gouda, dat in 1272 stadsrechten had gekregen van de
Graaf van Holland, Floris V. Wel is er een ‘vidimus’
(wat betekent: ik heb het gezien), een verklaring van
Jan van Diest, bisschop van Utrecht, die in 1335
schreef dat hij de originele oorkonde gezien had en
dat hij er bij was toen die oorkonde letterlijk werd
overgeschreven.
Het verlenen van de stadsrechten aan Ameide tussen
1312 en 1351 betekent dat de bewering dat ze in 1277
door Floris V zouden zijn verleend onjuist is. Ook de
website die stelt: “dat Ameide de eerste stad in de Alblasserwaard is met stadsrechten’ heet het mis. Dat
is Nieuwpoort, dat op woensdag 28 april 1283 deze
rechten kreeg van Arnoud, heer van Liesveld, en
Gijsbrecht, heer van Langerak. Het jaar 1277 was
overigens wel belangrijk voor Ameide en omgeving.
10 Nieuwsblad HVAT 1994, nr. 2, blz. 12-17.
11 Guido (ook wel Gwijde) van Henegouwen (ook wel Avesnes) was bisschop
van Utrecht van 1301-1317. Hij was een broer van Jan II Graaf van Holland
(de eerste uit het Henegouwse huis) en een oom van Willem III. De heer
Heniger maakt hier een kleine fout.
12 Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 198 (Memoriale BD.), achterin bij-gebonden katern, folio 1. Het betret een afschrit van eind 14de
eeuw.
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In dat jaar werd, op verzoek - of in opdracht - van
graaf Floris V, het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard opgericht. De heer van Ameide, Dirk II
van Herlaar, was een van de betrokkenen.

Heet Ameide de stadsrechten verloren?
Ameide heet stadsrechten gekregen., maar de vraag
blijt of ze weer verloren zijn gegaan en zo ja wanneer? Daartoe heb ik contact gezocht met de heer
Cox. Op de vraag of stadsrechten in het algemeen
konden worden ingetrokken, was het antwoord: “Ja,
eenmaal gegeven stadsrechten konden worden ingetrokken. Bijvoorbeeld, de stad Alkmaar is dat zelfs
tweemaal overkomen en zelfs in één eeuw - eerst
in 1426 door Filips van Bourgondië wegens steun
door de stad aan Jacoba van Beieren. Men verkreeg
de stadsrechten pas vele jaren later weer opnieuw in
1456. In 1492 werden de stadsrechten weer ingetrokken door Maximiliaan van Habsburg na het Brooden Kaasoproer, waarbij Alkmaar een vooraanstaande
rol speelde. Die stadsrechten verkreeg men al snel
weer opnieuw verleend maar de stad moest wel de
poorten en muren abreken! Dit voorbeeld maakt
meteen duidelijk wie de macht bezat om dergelijke
privileges in te trekken: dat was dus de regerende
landsheer (graaf of bisschop), dan wel in sommige
gevallen, zoals in Ameide de stadsheer (vroeger de
heren van Herlaar, later de Brederodes). En altijd
vanwege ‘ontrouw’ aan de heer! (het verbreken van
de loyale banden door het kiezen voor een andere
partij of een gewapende opstand)”.
Kan dat ook met Ameide het geval zijn geweest? Uit
het voorbeeld van Alkmaar blijkt, dat het intrekken
van stadsrechten het gevolg kon zijn van het veroveren van een stad door een andere heerser. Maar
daarnaast moet het intrekken van de rechten ook
gedocumenteerd zijn, b.v. in een oorkonde. Een dergelijk document is voor Ameide niet bekend. Maar
wat zeggen de verschillende websites over het intrekken van de stadsrechten van Ameide? We zullen hier
de zin en vooral onzin van de verschillende opties
bekijken.

‘Tijdens Hoekse en Kabeljauwse twisten’
De Hoekse en Kabeljauwse twisten vonden plaats
gedurende een lange periode van ruwweg 1350-1490.
Tot deze twisten zou men de ruzie tussen de heer van
Arkel en de heer van Vianen in 1388 kunnen rekenen. In dat jaar is Ameide veroverd en geplunderd
door Jan van Arkel. A.J. van der Aa13 schrijt hier 450
jaar later over: “In den oorlog, ten jare 1388 ontstaan
tusschen Otto, Heer van Arkel, en Hendrik, Heer van
Vianen, ten gevolge van mishandelingen en doodslag
van vier Gorinchemsche burgers te Meerkerk bedreven,
werd Ameide door Jan van Arkel, den zoon van Otto,
geheel in de assche gelegd.14” In 1405 na het verlies van
13 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden bijeen gebragt door A.J.
van der Aa onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden, Eerste
deel A, blz. 131, Gorinchem bij Jacobus Noorduyn, 1839.
14 De gebeurtenissen in 1388 zijn uitgebreid beschreven door H.F. van Peer in
het boek “Sterke Gorcumse Verhalen”, De Groot, Goudriaan, blz. 56-60.

Hagestein door de van Arkels, komt Ameide weer in
het bezit van Hendrik van Vianen . De rechten van
Ameide worden in 1433 bekrachtigd door Reinoud
van Brederode, een kleinzoon van Hendrik van Vianen. Mochten de stadsrechten in 1388 door de Van
Arkels zijn afgenomen, dan zijn zij door Reinoud van
Brederode in 1433 weer hersteld.
'Als gevolg van de strijd tussen de adellijke families
Van Arkel en Van Brederode'. Niet erg logisch, want
in 1433 bekrachtigt Reinoud van Brederode de rechten van Ameide. Het geslacht van Arkel had in 1417
hun bezittingen verloren en was enkele jaren later (in
1428) met het overlijden van Jan V van Arkel uitgestorven.
’Toen Ameide in 1527 door Hendrik van Brederode werd ingenomen, ontnam hij de stad haar
stadsrechten omdat ze met de vijand (de Van Arkels) heulde’ en ‘In de strijd tussen de Van Arkels
en De Brederodes in 1527 verspeelden ze deze
weer.’ Dit is klinkklare onzin. In 1527 waren er geen
Van Arkels meer en in 1527 was er ook geen Hendrik
van Brederode om Ameide in te nemen. Hendrik van
Brederode – de Grote Geus – werd in 1531 geboren
en erfde Ameide in 1556 na het overlijden van zijn
vader Reinoud III.
’Ameide raakte haar status in 1577 kwijt door de
Hoekse en Kabeljauwse Twisten.’ Opnieuw klinkklare onzin. In 1577 waren er geen Hoekse en Kabeljauwse twisten meer, maar was er de Tachtigjarige
Oorlog oorlog tegen Spanje.
’werden overigens in de 16e eeuw weer
afgenomen’ Dit is natuurlijk een erg ruime tijdsaanduiding, maar die zou beperkt kunnen worden
tot het jaar 1527, een jaartal dat ook door anderen
is genoemd. Wat gebeurde er toen? In de archieven
zijn een aantal stukken te vinden over een geschil
tussen de toenmalige heer van Ameide – Walraven II
van Brederode – en de bisschop van Utrecht – Hendrik van Beieren. Zo is er een document gedateerd
24 maart 1527: De 3 Staten van Utrecht verzoeken
aan den Heer van Brederode op den vrijdag e.k. ter
kapittel-generaal te willen verschijnen, om over zijne
ingezondenen schriten, betrefende de inneming van
het huis te Ameide, te beraadslagen. De troepen van
de bisschop hadden kort daarvoor Ameide veroverd
en geplunderd. De reden daarvoor was dat Walraven in Vianen “etzelijcke hoetluyden, die ick alhier in
myne stede en vriheit van Vianen, geleide gegeven had
en hebbe”. Walraven heet in de vrijstad Vianen enkele personen toegelaten, die bisschop Hendrik graag
in zijn macht zou willen krijgen. Hij strat Walraven
of daagt hem uit door Ameide te plunderen. Walraven eist zijn bezit terug en Hertog Karel van Gelre15
wordt ingeschakeld om te ‘bemiddelen’. Dat blijkt
snel te lukken, want op 11 april 1527 deelt Karel het
volgende mee: Karel, hertog van Gelder, berigt aan
de 3 Staten van Utrecht: Wij hebben verstaen ind vernomen vwe vlijt ind nersticheit, ghij inden geschelen
tusschen onsen oehemen van Vtrecht ind onsen neuen
van Brederaide gedaen hebt, dat van onsen oehemen
15 Karel van Gelre was zelf ook min of meer in staat van oorlog met bisschop
Hendrik van Beieren, maar hij was door de Staten van Nedersticht (Utrecht)
erkend als ‘erbeschermer’. Waarschijnlijk heet hij de bisschop eenvoudig
gesommeerd om het conlict met Walraven onmiddellijk te beëindigen.

onsen neuven vurs. Restitutie des huyses ter Ameyde
gescheyn ind alle geschelen mit vruntschappen tot
ruste ind vrede nedergelacht en (zullen worden), welck
ons seer wall van v befalt, ind wij in hoigeliken danck
van v (opnemen); enz.
Ged. Wageningen 11 April 1527
Zijne Handt., lager HOLTHUYZEN
Kort samengevat betekent dit, dat het huis te Ameide
is teruggegeven en dat alle geschillen tussen die van
Utrecht (de bisschop) en onze neef van Brederode
met vriendschap tot rust zijn (zullen worden) gebracht. De vraag is of deze kortstondige bezetting en
plundering heet geleid tot het intrekken van de
stadsrechten van Ameide door de bisschop van
Utrecht? Kan hij dat en is dat vastgelegd en wordt dat
erkend? Documenten hierover zijn (bij ons) niet bekend. Gezien de positie van de heer van Brederode is
het niet aannemelijk dat hij zal erkennen dat er door
de bisschop van Utrecht iets in de positie van Ameide veranderd zal zijn.

Reconstructietekening van het oudst bewaarde stadszegel van Ameide. De tekst van het randschrit luidt:
DIT IS DER POERT SEGHEL VAN DER AMEIDE.
Het zegel is gereconstrueerd aan de hand van de twee
bewaard gebleven zegelfragmenten in het Archief
van Gouda. Beide oorkonden zijn gedateerd: A[nn]o
vijtien hondert seven en twintich den XXIIen octobrij.
Dat wil zeggen: 22 oktober 1527.
De reconstructietekening is gemaakt door Maja
Houtman, de echtgenote van Drs. Janjaap Luijt. Zij
zijn samen met Herman Beckmann de auteurs van
het artikel “Het oudst bewaarde stadszegel van Ameide.” Nieuwsblad HVAT, 2007, Jrg. 18, nr. 1, blz. 42-46.
Een aanwijzing hiervoor is ook het gebruik van het
poortzegel van Ameide later in het jaar 1527. Twee
oorkonden in het Archief te Gouda met het (oudst
bewaarde) poortzegel van Ameide zijn gedateerd:
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Het is duidelijk dat het hier om een Stadhuis gaat en
geen ‘Dorpshuis’. De heer van Ameide beschouwt
Ameide nog steeds als stad. Op de voorgevel laat hij
de familiewapens van hemzelf en zijn echtgenote
Louise van Solms-Braunfels aanbrengen, een teken
van het grote belang dat hij hechtte aan het nieuwe
Stadhuis. Het gebouw is bedoeld voor het bestuur en
de rechtspraak over de Stad en het land van Ameide.
Bijna 350 jaar zullen hier de vergaderingen van het
gemeentebestuur gehouden worden. Men zou de
bouw van het Stadhuis in 1644 ook kunnen zien als
de bevestiging van de stadsrechten van Ameide door
de toenmalige Heer van Ameide.
Hoe verging het de bisschop van Utrecht na zijn ‘ver- Ook voor de laatste twee Heren van Brederode blijt
overing’ van Ameide? Het wereldlijk gebied van de
Ameide een Stede. Johan Wolferts zoon, Hendrik III
bisschop van Utrecht bestond uit het (Neder)Sticht,
van Brederode (1638-1657), verleend op 1/11 mei16
rond Utrecht, en het Oversticht, ongeveer het huidige 1657 aan Ameide het recht om de paardenmarkt te
Overijssel en Drenthe. Het gezag van bisschop Henorganiseren. In dit document dat enkele maanden
drik van Beieren over deze gebieden raakte ernstig
voor het overlijden17 van Hendrik III is uitgevaardigd
ondermijnd – niet alleen door de heer van Brederode komt niet minder dan zes maal de verwijzing naar
– maar vooral door Karel van Gelre in de UtrechtsStede Ameijde voor. Zijn opvolger en jongere broer
Gelderse Oorlog. De bisschop moest de hulp inroeWolfert (1649-1679), geet op 19/29 oktober 1661
pen van de Habsburgers. In het Tractaat van Schoon- toestemming tot het houden van een tweede jaarhoven van 15 november 1527 werd geregeld dat zij in lijkse paarden- en beestenmarkt. Ook in dit docuruil voor deze steun de wereldlijke goederen als onment wordt zes maal verwezen naar Stede Ameijde18.
derpand zouden krijgen. Op 21 oktober 1528 vindt
Wolfert van Brederode is de laatste mannelijke Brein de kapittelzaal van de Dom in Utrecht de overderode. Hij overleed op 15 juni 1679 ongehuwd. Hij
dracht plaats aan Karel V.
vermaakte zijn bezittingen aan zijn zus Hedwig AgEen andere gebeurtenis in de 16e eeuw, die de (stads) nes, die op haar buurt ook ongehuwd overleed, en
rechten van Vianen en Ameide nog eens ernstig zou
haar bezit naliet aan haar halfzus Sophia heodora,
bedreigen vond plaats in het jaar 1567. Geen van de
gehuwd met Christiaan Albrecht, Graaf van Dohna.
websites noemt dit jaartal. Wat was het geval? HenNadat via vererving de Duitse adellijke familie Lippedrik van Brederode, een van de leiders in de opstand Detmold de soevereiniteit over de Steden en Landen
tegen Filips II en de Spaanse (Habsburgse) overheer- van Vianen en Ameide had verkregen, is de Rechtsing, wordt ter dood veroordeeld en zijn bezittingen
spraak in Ameide in stand gebleven. Het was zelfs
– waaronder Ameide en Vianen - worden verbeurd
mogelijk dat in Ameide de doodstraf werd uitgesproverklaard. Vianen en Ameide worden bezet door de
ken en voltrokken. Ter dood veroordelingen waren
troepen van de Hertog van Brunswijk. Zouden hiervoorbehouden aan een z.g. hoge heerlijkheid. Dit
bij ook stadsrechten van Ameide en Vianen afgenowijst erop dat Ameide dat nog steeds was, maar wijst
men kunnen zijn? Mocht dat zo zijn dan worden de- dit op stadsrechten?
ze bij de Paciicatie van Gent in 1576 weer hersteld.
Zo wordt in 1723 Jan Ferdinand(se) wegens manslag
De verbeurd verklaarde gebieden worden teruggege- (moord) in Ameide ter dood veroordeeld19. Het vonven en de oude privileges hersteld. Hendrik van Bre- nis uitgesproken op 25 juni luidt: “condemneren Ferderode is in 1568 kinderloos overleden en Vianen en dinandse omme gebragt te worden ter plaetse daer
Ameide worden geërfd door zijn nicht Geertruida
men gewoon is binnen Ameijde openbaere crimineele
van Bronkhorst Batenburg, een dochter van HenJustitie te doen ende aldaer andere ten exempel en afdriks zuster, Johanna van Brederode. Nadat zij in
schrik gestrat te worden met den swaerde, dat er de
1590 kinderloos is overleden komen de gebieden
dood na volgt”. Op 2 juli bevestigt de ambachtsheer
weer in handen van het Huis Brederode. Walraven III vanuit Detmold het vonnis. Voor de executie worden
van Brederode, uit het geslacht Brederode-Cloetinpersonen opgeroepen “dewelcke op Dinsdage den
gen, wordt tot 1614 de nieuwe heer van Vianen en
27en Julij 1723 des morgens ten 10 ueren moeten coAmeide. Diens neef Johan Wolfert van Brederode,
men voor ’t stadhuijs om den Ring te sluijten wanneer
heer van Vianen en Ameide van 1620 tot 1655, laat in Jan Ferdinands staet geexecuteert te worden”. Er wor1644 in Ameide een nieuw stadhuis bouwen. De eer- den 20 man opgeroepen, die tot taak hebben het
ste steen is gelegd door drossaard Hendrik van Breschavot af te schermen van de lokale toeschouwers.
derode van Bolsweert. De in de zijgevel aangebrachte
datumsteen spreekt duidelijke taal:

A[nn]o vijtien hondert seven en twintich den XXIIen
octobrij. Dus: 22 oktober 1527 en een half jaar na de
gebeurtenissen in maart/april. De tekst geet aan dat
er nog steeds sprake is van de stede Ameide. Beide
charters begint met: ‘Wij Scout, burg[e]meijsteren
en[de] scepen[en]der stede van den Ameijde doen
kondt ende certiiceren ….’, terwijl de stukken eindigen met: “soe hebben wij scout, burg[e]meijsters
en[de] scepen[en] v[oor]ss[chreven] in kennisse vandijen onse secreet poort-[sege]l van den Ameijde hijer
onder gedruckt en gegev[en] Anno [vijf]tien hondertseven en twintich den tweentwintichsten octobris.”

ANNO EEN DUSENT SES HONDERT VEERTICHEN VIER
HEEFT IOR HENDRYCK VAN BREEDRODE DROSSART ALHIER
OP DEN SEVENDEN APRIL MET SYN EDLE HANT
DEN EERSTEN STEEN VAN DIT STADHUIS SELVER GEPLANT
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16 Dubbele datum i.v.m. invoering van de Gregoriaanse kalender. 1 mei 1657
(Juliaanse kalender) = 11 mei 1657 (Gregoriaanse kalender).
17 Hendrik III van Brederode is op 1 juli 1657 te Amiens overleden aan de
mazelen, nog geen 19 jaar oud.
18 Een uitgebreide beschrijving van deze twee documenten is te vinden in het
Nieuwsblad HVAT, 2007, jrg. 18 nr. 3, blz. 10-15.
19 Teus Stahlie, Recht en Slecht in Ameide (2), Nieuwsblad HVAT, 2012, Jrg 23,
nr. 2, blz. 36-4.1.

▲De familiewapens van “Van Brederode” en
“Van Solms-Braunfels” en de karakteristieke
zwijnskoppen op de voorgevel van het Stadhuis
van Ameide (1644). Het geslacht Brederode en
hun nazaten waren van 1417 tot 1725 Heer van
de Steden en Landen van Vianen en Ameide.

◄ Reinoud II van Brederode
(1415-1473), heer van Vianen
en Ameide, die in 1433 de
stadsrechten van Ameide
bevestigde.

▲ Ameide aan de Lek, gravure van Dirk Verrijk (1734-1786).
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Uit allerlei latere documenten blijkt dat tot 1805 het
gebruik van Stede Ameide gehandhaafd blijt. Hieronder volgen enkele voorbeelden. In een serie artikelen in 2012 over de rechtspraak in Ameide20 is er
vaak sprake van het gebruik van de aanduiding Stede
Ameide: Onder meer in 1711, 1719 en 1735 is er
sprake van Willem Pieter van Laken, “drossaert en
schout der Ste(e)de ende Landen van Ameijde ende
heerlijkheijd Tienhoven”. Ook is er sprake van “Scheepenen der steede ende landen van Ameijde”. En van
“den Geregts Boode deeser steede”. In 1723 schrijt:
“Wij Simon Hendrik Adolph regeerend Graef ende
heer tot Lippe, Souverain van Viaenen ende Ameijde,
Erf-burg-graef te Utregt etc. etc. etc.” in een brief
over een persoon die “wederom vermag te komen in
onse Stad Ameijde ende sijne zaeke geregtelijk uijtvoeren”.
Na de aankoop van Vianen en Ameide in 1725 worden
de Staten van Holland en Westfriesland, de nieuwe
soeverein van Ameide. Ook zij spreken in hun oiciële
stukken nog steeds over de Stede Ameyde. Dit gaat
door tot 1795 wanneer de Bataafse Republiek ontstaat. Een van de eerste besluiten van ‘De Provisioneele
Representanten van het Volk van Holland’ gaat over de
vraag of de ‘Steden en Landen van Vianen en Ameyde’
tot Holland behoren. Die vraag wordt op 23 maart
1795 bevestigend beantwoord; ‘ten reguarde van de
Steden en Landen van Vianen en Ameyde, by deezen
worden ingelijfd en verklaard te wezen een gedeelte
van deze provintie van Holland’. Kort daarna doet het
bestuur ‘der Stede Ameyde en Dorpe Tienhoven’ nog
een verzoek aan het nieuwe provinciale bestuur: “Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het
volk …., 13 July 1795. Het Committé van Algemeen
Welzyn dient van Consideratien en Advis op de by appointement van den 19 Juny jongstleden (1795), in
deszelfs handen gesteld Requeste van Schouten, Burgemeesteren en Schepenen der Stede Ameyde en Dorpe
Tienhoven, waarby verzoeken continuatie van het in
den voorleden jaare geëxpireerde Octrooy, en mitsdien
te accordeeren de gewoone subsidie van f 946-15-13
jaarlyks, benevens het hefen der Imposten op Bieren
en Sterke Dranken; en voorts permissie om tot reparatie der Bouwvallige Predikanten en Schoolmeesters
Wooningen, te impendeeren de som van f 1535-0-0 en
nog jaarlyks f 150-0-0 tot reparatie derzelve Huizen in
plaats van f 90-:- zo als voorheen, dewyl laatstgem.
Som niet genoegzaam tot dat oogmerk wierd gevonden.
Tenslotte werd op 3 september 1805, ten tijde van het
Bataafs Gemenebest, door Secretaris Warnardus Verhagen in opdracht van het “Gemeente-Bestuur der Stede Ameide” het volgende document21 ondertekend:
“VOOR DEN ARMEN Ordonnantie op den IMPOST
der Paarden en Veulens, welke ter gelegenheid der
PAARDEN-MARKTEN, binnen of onder de Jurisdictie
der Stede AMEIDE verkocht of verruild worden”.
Het talrijke gebruik van het woord Stede wijst er op
dat men Ameide tot 1805 (nog) steeds als Stede/stad
20 Teus Stahlie, Recht en Slecht in Ameide (2), Nieuwsblad HVAT, 2012, Jrg 23,
nr.1, blz. 26-31; nr. 2, blz. 36-41; nr. 3, blz. 36-39.
21 Dit document is beschreven in het Nieuwsblad HVAT 2007, jrg. 18, nr. 3.,
blz 16-17.
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beschouwde, hoewel er nooit een echte stedelijke
ontwikkeling plaatsgevonden heet. Dit laatste geldt
overigens voor veel plaatsen in Nederland, die ooit
stadsrechten hebben gekregen. In 1806 wordt het Bataafs Gemenebest omgezet in het Koninkrijk Holland, dat in 1810 wordt opgenomen in het Franse
Keizerrijk onder Napoleon Bonaparte. Op dat moment is er slechts sprake van een Gemeente (Municipalité) met aan het hoofd een Burgemeester (Maire).
Voor de Gemeente Ameide (met inbegrip van Tienhoven) wordt de eerder genoemde Warnardus Verhagen de nieuwe Maire. Na het vertrek van de Fransen
in 1813 wordt er in het lokale bestuur een onderscheid gemaakt tussen Stad en Platteland. Tot de herziening van de grondwet in 1848 zijn er 87 zogenaamde ‘stemhebbende steden’ met een eigen vertegenwoordiging in de provinciale Staten. Met het aannemen van de Gemeentewet in 1851 worden er 1209
gemeenten gevormd, waaronder de gemeente Ameide en de gemeente Tienhoven. Gedurende 135 jaar
blijven Ameide en Tienhoven zelfstandige gemeenten. Na een gemeentelijke herindeling maken zij deel
uit van de gemeente Zederik. Momenteel worden
plannen ontwikkeld om de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen te voegen tot een nieuwe gemeente ‘Vijheerenlanden’. In deze nieuw te vormen
gemeente hebben, naast Ameide, ook Vianen, Hagestein en Leerdam ooit stadsrechten verkregen22. Voor
Vianen23 was dat op 22 september 1336 door Willem
van Duivenvoorde, heer van Oosterhout, en Heilwich, vrouwe van Vianen en Oosterhout. Hagestein
en Leerdam ontvingen tegelijkertijd hun stadsrechten. Op dinsdag 11 november 1382 worden deze verleend door Otto, heer van Arkel.
Hebben we eerder gesproken over het eventueel verlies van de stadsrechten van Ameide, hoe zit het dan
met Hagestein? Na een langdurig beleg is het slot van
Hagestein tijdens de Arkelse Oorlog in 1405 veroverd
door de troepen van de graaf van Holland, de bisschop van Utrecht en de heer van Vianen. Kort hierna is bijna alles afgebroken wat aan bouwwerken in
het Land van Hagestein te vinden was. Het gebied
werd na de nederlaag van de Arkels toegewezen aan
de bisschop van Utrecht24 en is lang een onderdeel
van Utrecht gebleven.
In de Vijheerenlanden hebben verder ook Asperen
en Heukelum stadsrechten verkregen. In de Alblasserwaard waren er naast Ameide nog twee andere
plaatsen met stadsrechten. Al eerder is vermeld dat
Nieuwpoort de oudste (1283) stadsrechten heet in
de Alblasserwaard. Op 11 november 1382 was heer
Otto van Arkel in een gulle bui. Naast Leerdam en
Hagestein heet hij op die dag ook aan Gorinchem
stadsrechten verleend.

22 Bron: J.C.M. Cox, Repertorium van de Stadsrechten in Nederland, VNG
uitgeverij, Den Haag 2005.
23 Verschillende websites melden dat Vianen al in 1261 stadrechten kreeg van
de Bisschop van Utrecht. In 2010 werd uitgebreid ‘Vianen 750 jaar’ gevierd.
Wat precies gevierd werd is mij niet duidelijk.
24 Het beleg van Hagestein en de nasleep zijn uitvoerig beschreven in het
Nieuwsblad HVAT 2015, Jrg. 26, nr. 2., blz. 6-15.

▲Joost C.M. Cox, Repertorium van de
Stadsrechten in Nederland (2005). Hierin
worden 220 plaatsen opgenomen, binnen de
huidige grenzen van Nederland.

▲Graaf Willem V van Holland (13301389), die in 1351 aan ’alle degenen
die binnen hun stad en poort van der
Ameide poorters zijn' tolvrijheid gaf.

▲Hendrik III van Brederode (1638-1657) op
10-jarige leetijd. Hij gaf in 1657, kort voor zijn
overlijden, Ameide het recht om jaarlijks een
paardenmarkt te organiseren.
Schilderij van Cornelius Johnson (1593-1661).

▼ Stad en platteland in de Middeleeuwen.
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Kaartenmaker Jacob van Deventer

J

acob van Deventer (ca. 1500 – 1575) was een kaartenmaker die in de Nederlanden werkzaam was ten
tijde van Karel V en Filips II. In 1558 werd hij gevraagd door Filips II om alle steden en hun directe
omgeving in kaart te brengen in de toenmalige Nederlanden die door Filips bestuurd werden. Deze
opdracht zou uitgroeien tot zijn levenswerk. Hij bleef er tot zijn dood in 1575 mee bezig. In vijtien jaar
maakte hij zo’n 250 à 260 stadsplattegronden over een gebied dat zich uitstrekte van Friesland en Groningen
tot het huidige Noord-Frankrijk, van de Noordzee tot het uiterste westen van Duitsland en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Allemaal op een vergelijkbare schaal (circa 1:8.000), eenzelfde oriëntatie (het noordoosten boven) en met een verblufende graad van correctheid. Het ging om een militaire opdracht en de
kaarten zijn destijds niet in druk verschenen. De kaarten zijn als atlas bewaard in de Bibilioteca Nacional in
Madrid (Spanje), waar één van de drie banden verloren is gegaan. Er zijn 179 kaarten over gebleven met 222
stadsplattegronden.
De steden in de Alblasserwaard en de Vijheerenlanden zijn afgebeeld op een viertal kaarten. Helaas zijn de
steden Ameide en Hagestein niet opgenomen. De reden zou kunnen zijn dat tijdens het maken van de plattegronden, rond 1560-1565, deze twee steden niet meer ommuurd waren. Hagestein is na het beleg in 1405
met de grond gelijk gemaakt en niet meer opgebouwd, zoals blijkt uit een plattegrond van 1583. Een eventuele ommuring van Ameide zou gesloopt kunnen zijn na de verovering door de bisschop van Utrecht in
1527. Een kaart uit circa 1650 laat zien dat er geen verdedigingswerken meer aanwezig zijn. Het ontbreken
van Ameide in de serie stadsplattegronden van Jacob van Deventer kan de oorzaak zijn dat gedacht werd
dat Ameide niet langer een stad was.

Plattegronden van Hagestein en Ameide

▲Hagestein, 1583 (Joan Berck).

► Ameide, circa 1650 (deel van rivierkaart anoniem). Het
Stadhuis op de Dam staat niet op deze kaart. Deze plattegrond
is waarschijnlijk voor 1644 gemaakt.
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Plattegronden van steden in de Alblasserwaard (Gorinchem en Nieuwpoort) en de Vijheerenlanden
(Asperen, Heukelum, Leerdam en Vianen) door Jacob van Deventer (Bibliotheca Nacional de España –
Bibiliteca Digital Hispanica, http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/2685031).

Kaart 23 Gorinchem en
Woudrichem
(Workum).

Kaart 27 Nieuwpoort en
Schoonhoven.
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Kaart 25 Asperen,
Heukelum en
Leerdam.

De plattegronden geven een
goed beeld van de betrekkelijk geringe omvang van de
steden in onze omgeving in
de tweede helt van de 16de
eeuw, d.w.z. kort voor de opstand tegen de Spaanse overheersing en het begin van de
Tachtigjarige Oorlog.

Kaart 26 Vianen.
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Dit is het vierde en laatste artikel in de serie over
schilderijen van Jheronimus Bosch, naar aanleiding
van de grote overzichtstentoonstelling van
11 februari tot en met 8 mei 2016 in ’s-Hertogenbosch

De Landloper

Paneel, achthoekig, 71 x 70,6 cm, (diameter van de voorstelling
64,6 cm,). Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen.

december 2015 | www.ameide-tienhoven.nl

49

Over een pad, dat naar een hek leidt, loopt een armelijk gekleed man op een schoen en een slof. Hij heet
een hoed met een schoenmakersels in zijn hand, en
draagt een rieten mars, waaraan een pollepel en een
kattenvel hangt, op de rug. Een hondje blat hem na.
Het hek waar hij naartoe schijnt te lopen sluit een wei
af waarin een koe en een ekster te zien zijn, en waarin een boom staat met een meesje en een loerende
uil.
Links achter de man staat een vervallen huis met een
kruik in de top. Uit het raam kijkt een vrouw naar
buiten; een andere vrouw, met een kruik in de hand,
wordt in de deuropening door een soldaat omhelsd.
Aan het dak van het huis hangt een vogelkooi, de
hoek tussen het huis en een schutting wordt door een
man als urinoir gebruikt. Op het erf voor het huis
ziet men een haan en een trog met een zeug en biggen.
De oudere literatuur noemt dit schilderij ‘De Verloren Zoon’, en door velen wordt deze betiteling nog als
de juiste aangenomen. Tolnay combineert het idee
van de Verloren Zoon, die berouwvol terugkeert, met
de levensweg van de mens tussen goed en kwaad.
Anderen spreken over de landloper of de marskramer. Bax heet in het schilderij in deze zin een uitbeelding gezien van de zwerver, die de ene zonde (de
onkuisheid) vermijdt, maar ten prooi valt aan een
andere (de drankzucht). Voor hem zwert de armzalige marskramer tussen het huis, dat herberg en bordeel is (de kan in de nok, de vrouwen, het uithangbord met de zwaan, het waterende mannetje), en het
hek waarachter de drankzucht in de vorm van koe en
ekster hem wacht.
Pigler heet het schilderij verklaard als een astrologisch tafereel, waarop een der Saturnuskinderen is
afgebeeld. Mevr. Philip voerde deze verklaring verder
door. Voor haar is de Marskramer het paneel, dat het
melancholisch temperament en het element aarde
vormde in een cyclus van vier medaillons, op de buitenzijden van twee altaar vleugels. De hoofdiguur
komt in een andere omgeving voor op de buitenzijde
van de Hooiwagen. Ook hier is de interpretatie onzeker.
Het paneel is een van de late werken van Bosch, te
vergelijken met de Aanbidding van de Koningen in
het Prado. De tegenwoordige vorm is zeker niet de
oorspronkelijke; waarschijnlijk is het paneel in de
zeventiende eeuw achthoekig gemaakt. Uit de achterkant valt af te leiden dat het paneel oorspronkelijk
dikker is geweest. Het kan dus de buitenzijde van een
aan twee zijden beschilderde altaar vleugel geweest
zijn.
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Jheronimus Bosch 500
highlights in 2016
De manifestatie Jheronimus Bosch biedt een jaar
lang boeiende culturele belevingen. Er valt voor alle
leetijden iets te genieten.

• 13 feb – 8 mei 2016

Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie
Het Noordbrabants Museum
Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch
presenteert van 13 februari tot en met 8 mei 2016
de internationale tentoonstelling Jheronimus
Bosch - Visioenen van een genie. Met naar verwachting 20 schilderijen (panelen en triptieken)
en 19 tekeningen is het de grootste overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch (ca. 1450 ’sHertogenbosch 1516) ooit. De tentoonstelling
vormt een ongeëvenaard eerbetoon aan de belangrijkste middeleeuwse kunstenaar die ons land
heet gekend: nooit eerder werden zoveel werken
van deze “duivelskunstenaar” bijeengebracht.
Eenmalig keert het leeuwendeel van zijn oeuvre
terug naar ’s-Hertogenbosch, de stad waar hij als
Jeroen van Aken werd geboren, waar hij zijn
meesterwerken schilderde en waaraan hij zijn
artiestennaam Bosch ontleende.

• 4 maart – nov 2016

Bosch Experience centrum ’s-Hertogenbosch
Bosch Experience is een ontdekkingsroute door
de stad van Bosch ontwikkeld samen met de Eteling: van een wonderlijke klim naar het dak van
de kathedraal tot een spannende rondvaart onder
de huizen van het middeleeuwse centrum, videomapping en 3D technologie: Bosch Experience is
een must see in 2016.

• 18 dec 2015 – jan 2017

Bosch Grand Tour 4 Brabantse steden
Onder de naam Bosch Grand Tour presenteren
zeven vooraanstaande Nederlandse musea uit
Brabant in 2016 een hedendaags tentoonstellingsprogramma, naast de tentoonstelling Jheronimus Bosch. Visioenen van een genie (13 februari – 8 mei 2016) in Het Noordbrabants Museum.
Een ontdekkingstocht langs actuele kunst, design
en cultuur in ‘s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven en Tilburg.

▲▲Jheronimus Bosch, Marskramer, Hooiwagen-triptiek, gesloten luiken, ca.1515.
Paneel, 147 x 112 cm. Collectie: Museo Nacional del Prado, Madrid.
▲Jheronimus Bosch, Hooiwagen-triptiek (geopend), ca.1515. Paneel, 133 x 100 cm (middenpaneel), 147 x 56 cm (zijpanelen). Collectie:
Madrid, Museo Nacional del Prado.
Voor het eerst in 450 jaar is de Hooiwagen van Jheronimus Bosch weer in de Nederlanden. Dit schilderij is t/m 17 januari 2016, samen
met de Landloper, in Rotterdam te zien in het Museum Boymans van Beuningen tijdens de tentoonstelling “Van Bosch tot Breughel – de
ontdekking van het dagelijks leven”.
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Aankondiging van een Lezing op donderdag
25 februari 2016 Stadhuis te Ameide, Aanvang 20.00 uur
Sterk Water: de Hollandse Waterlinie door Chris Will
Enkele beroemde militaire linies uit de wereldgeschiedenis zijn (gedeeltelijk) bewaard gebleven: de Chinese
Muur, Hadrians Wall en de Maginotlinie. Nederland had zijn eigen unieke manier van verdediging: de Hollandse Waterlinie. Al in de 16de eeuw bedachten de Nederlanders een bijzondere manier om hun land te verdedigen: met water als wapen. Door het polderland onder water te zetten, zorg je voor een onoverkomelijke barrière voor vijandelijke troepen. Zo kon de erfvijand van ons laag gelegen land soms ook bondgenoot worden.
Niet alleen de wapenfeiten van de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie passeren de revue. Ook de huidige herontwikkeling van het Nationale Landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie komt aan de orde.
De rijk geïllustreerde Powerpoint lezing wordt gehouden door Chris Will, wetenschappelijk adviseur bij het
Kenniscentrum Waterlinies, gevestigd bij het Waterliniemuseum Fort bij Vechten.

Verschillende waterlinies aangelegd ter verdediging van Holland,
Westelijk-Nederland en Amsterdam.

Beknopt curriculum vitae Chris Will

■ Bekende forten van de in totaal 46
verdedigingswerken in de Waterlinie.
■ Oorspronkelijke overstromingsgebieden Nieuwe
Holandse Waterlinie.

Chris Will (1953) is kunsthistoricus, met brede belangstelling voor literatuur en geschiedenis. Hij was 20 jaar
lang werkzaam bij Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam als educatief conservator. Vanaf 2007
werkt hij als kennis- en communicatie adviseur bij het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie in
Utrecht. Chris Will publiceerde onder andere diverse artikelen over militaire architectuur en de Hollandse
Waterlinie. Zijn boek Sterk Water. De Hollandse Waterlinie (inmiddels 4de druk) is het standaardwerk over wat
325 jaar lang de hoofd defensielinie van Nederland was.
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