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B e w o n e r s  v a n  d e  
P e p e r s t r a a t . . .

Op donderdag 17 november 2016 zal Drs. Luc L.M. Eekhout een 
lezing verzorgen in het Stadhuis van Ameide op de Dam
 
Aanvang 20.00 uur
  

De geschiedenis van de 
Gouden Koets

De Gouden Koets, een bijzonder 
Koninklijk rijtuig. Dit Koninklijke rijtuig 
symboliseert de optimistische en 
dynamische periode die Nederland 
aan het einde van de negentiende 
eeuw beleefde. De rijke ornamentiek 
en vele symbolen vertellen het verhaal 
van een Europese wereldmacht die 
Nederland toen was. De merkwaardige 
concurrentie met de Crème Calèche 
is nog bij weinigen bekend. Maar als 
symbool van ons Koningshuis is de 

Gouden Koets onomstreden, en het jaarlijkse feestelijke gebruik op Prinsjesdag staat bij 
iedere Nederlander op het netvlies.

Over Luc Eekhout

Luc Eekhout was achttien jaar lang directeur van het Nationaal 
Rijtuigmuseum en heeft in die hoedanigheid de catalogus van het 
Koninklijk Staldepartement samengesteld. Kasteel Heeswijk heeft een 
nauwe band met het Koninklijk Huis en heeft sinds kort een bokpaneel van 
de Gouden Koets in zijn collectie, destijds geschenk van de Amsterdamse 
bevolking aan de jonge Koningin Wilhelmina. Vanaf het begin is deze 

koets omstreden geweest, laatstelijk nog vanwege de onderdanigheid waarmee koloniale 
onderdanen zijn afgebeeld. Nu de koets in restauratie gaat geeft de directeur van het 
kasteel toelichting op dit vorstelijke staatsierijtuig.

Drs. Luc L.M. Eekhout  
Directeur Stichting Kasteel Heeswijk  
Kasteel 4  
5473 VA  Heeswijk-Dinther  
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Van de Hoofdredacteur
Beste leden en meelezers van het Nieuwsblad.

De zomer(vakantie) van 2016 is weer achter de rug, 
maar de redactie van het Nieuwsblad is actief geweest 
om het septembernummer van het Nieuwsblad van 
dit jaar af te ronden. Zoals gebruikelijk publiceren we 
in dit nummer naast het Verenigingsnieuws en de 
reacties van lezers weer een aantal artikelen over ver-
schillende onderwerpen. Deze keer geen duidelijk 
hoofdthema zoals in de vorige nummers, maar een 
mengeling van artikelen waarin iedereen wel iets van 
zijn of haar gading kan vinden.
Ons lid Machel Haag, inmiddels 91 jaar oud, stuurde 
ons zijn herinneringen aan zijn jeugd in het vooroor-
logse Tienhoven. 
Hans van den Heuvel schreef over “De geschiedenis 
van het geslacht den Hertog”. Dit naar aanleiding van 
het verschijnen van een boek met als titel “Familie 
Den Hertog, parenteel & geschiedenis” geschreven 
door Mr. Drs. Nicolaas den Hertog. Bij één van zijn 
voorvaderen was er sprake van een relatie met de 
geschiedenis van Ameide en Tienhoven. Anthonie 
den Hertog is geboren rond 1670 en in 1721 te Amei-
de begraven. Zijn naam werd ook wel geschreven als 
Den Hartog, een naam die hier nog steeds voorkomt. 
Anthonie de Hertog is in Ameide gerechtsbode ge-
weest. De bij dit ambt behorende bodebus is nog 
steeds aanwezig in het gemeentehuis van Zederik te 
Meerkerk.
Teun Bikker schreef een artikel over twee vrouwen 
uit Ameide: “De dames Kriellaart en hun erfenis”. 
Leentje en San Kriellaart waren twee ongehuwde, 
maar zeer gefortuneerde zusters, die in de tweede-

helft van de 19de eeuw een winkel in manufacturen in 
de Fransestraat hadden. Zij speelden in die tijd een 
belangrijke rol in het maatschappelijk leven van 
Ameide en Tienhoven en bleken daarnaast ook als 
lokale en zelfs regionale ‘bankiers’ te fungeren. 
Een tweetal door mij geschreven artikelen gaat over 
de Peperstraat. In het eerste wordt een antwoord ge-
geven op een herhaaldelijk gestelde vraag: “Hoe is de 
Peperstraat aan zijn naam gekomen?” In tegenstelling 
tot Voorstraat en Dam was het karakter van deze 
straat en de  bebouwing heel eenvoudig en de laatste 
jaren enorm veranderd. In een tweede artikel is ge-
probeerd te achterhalen wie er zoal in de Peperstraat 
gewoond hebben. De smeden, die zo’n 200 jaar in de 
Peperstraat hun ambacht hebben uitgeoefend, wor-
den besproken en er wordt nader ingegaan op de 
vroegere woningen en hun bewoners.
Walter van Zijderveld leverde een artikel over de au-
tobusdiensten van Gerrit en Toon Bouter, die in de 
jaren 1920 en ’30 een busdienst onderhielden tussen 
Schoonhovenscheveer en Gorcum via o.a. Tienhoven 
en Ameide. Er blijkt hierbij ook nog een band met de 
Peperstraat te zijn. Eind jaren 1920 kocht Gerrit Bou-
ter de woningen die bij de overgang van de Peper-
straat naar de Voorstraat lagen. Hij bouwde daar 
twee woonhuizen met een showroom voor auto’s en 
fietsen en een reparatiewerkplaats. Door de bouw 
van deze ‘Garage Bouter’ verdween de directe verbin-
ding tussen de Voorstraat en de Peperstraat.
Zo is de Peperstraat toch een beetje het thema van dit 
Nieuwsblad geworden. Vandaar een foto van de laat-
ste bouwkundige verandering in de Peperstraat. In 
2010 werd hier de entree van de nieuw gebouwde 
Gerrit Roodhorsthof gesitueerd op de plaats waar 
eerder een  zwarte schuur stond.

▲ De nieuw gebouwde entree (zie pijl) van de Gerrit Roodhorsthof aan de Peperstraat.

← 
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Reacties van lezers 
1.  Mevrouw Riet Noorlander-Viergever, een van de 
twee in Lekkerkerk wonende leden van onze vereni-
ging, tekent het volgende aan bij de foto op pagina 
26 van de editie 2016-I van het Nieuwsblad, die werd 
gemaakt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van 
de gemengde zangvereniging “Zanglust“ in 1934: 
“Dit is voor mij een bijzondere foto. Ik herken drie 
familieleden, die bovendien ook nog zusters van el-
kaar zijn. Op de eerste rij als derde van rechts, mijn 
tante Anna Terlouw-Langerak, op de tweede rij hele-
maal rechts, mijn moeder Teun Viergever-Langerak, 
en achter haar mijn tante To van der Zijden-Lange-
rak, in 1934 respectievelijk 22, 20 en 18 jaar oud. Op 
de in 1935 gemaakte foto (zie de editie 2012-IV van 
het Nieuwsblad) staat alleen mijn moeder nog".

2.  Naar aanleiding van het artikel “Van Kesteren en 
De Jong. Twee bakkersfamilies op de Hoek (van de 
Dam)” in het Nieuwsblad van juni 2016, schrijft Jan-
ny Kon-Stravers het volgende: “Ik wil graag reageren 
op het artikel over de familie de Jong die op de Dam 
woonde. U schrijft dat mevr. De Jong-Boon tot haar 
dood op 20 aug. 1966 op de Dam heeft gewoond, 
maar dat is onjuist. In 1957  heeft zij haar huis op de 
Dam verkocht aan Gijs en Sijgje Jongkind (broer en 
zus) die woonden aan de Zouwendijk 19. Mevrouw 
de Jong is toen gaan wonen aan de Lekdijk 28 (waar 
nu Jan de Wit woont). 
De fam. Jongkind heeft het huis en toebehoren ver-
kocht aan Dirk Versluis. Mijn vader heeft een klein 
stukje grasland naast ons huis Zouwendijk 2 (het 
kooikershuis) gekocht, die akte heb ik in mijn bezit. 
Tot  ongeveer 1964 hebben zij daar gewoond. 

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

Princsegracht Ameide in 1935 
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Toen zijn zij naar verzorgingshuizen gegaan in 
Utrecht.  Daar is Sijgje overleden op 14-12-1965 op 
de leeftijd van 83 jaar, en Gijs is overleden op 1-6-
1969 op de leeftijd van 90 jaar. Zij zijn in Ameide be-
graven. Misschien heeft u wat aan mijn informatie?" 

Correctie  
De berichtgeving over de tijdens de laatstgehouden 
algemene ledenvergadering van onze vereniging 
benoemde ereleden in de vorige editie van dit blad 
behoeft op één enkel punt correctie: Ruud Tieman 
wordt in het foto-onderschrift op pagina 4 “Ruud 
Tielman” genoemd. Gelukkig is zijn naam elders in 
het Nieuwsblad, op de oorkonde en in de desbetref-
fende editie van “Het Kontakt” steeds correct ge-
speld, zodat deze onvolkomenheid allerminst afbreuk 
zal hebben gedaan aan de sfeer in Huize Tieman in 
Meerkerksbroek.

Ontwikkeling ledenbestand 
Sinds de verschijning van de vorige editie van het 
Nieuwsblad zijn twee leden van onze vereniging 
overleden: de heren Rutger Hans van Gelderen en 
Simon Hanemaaijer. Beiden woonden in Ameide. 
In dezelfde periode hebben zich acht nieuwe leden 
aangemeld. Het betreft de dames: R. den Besten-van 
Oort (Leerdam) en B. Oudijk-van Oort (Gouds-
waard) en de heren: P. den Boer (Gouda), E. A. van 
Bonzel (Bilthoven), E. G. van der Grijn (Ameide), H. 
Korevaar (Geleen), L. Smit (Ameide) en G. A. Ver-
hoef (Apeldoorn). 
Naar de stand van heden telt onze vereniging 646 
leden.
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De Historische Vereniging Ameide en Tienho-
ven behoorde tot de personen en instanties, 
die van gemeentewege waren uitgenodigd om 

op woensdag 1 juni van dit jaar in het gemeentehuis 
van Zederik deel te nemen aan een ronde tafelge-
sprek over de plannen voor de herinrichting van de 
Prinsengracht in Ameide.
Bij die gelegenheid sprak voorzitter Hans van den 
Heuvel namens het bestuur van de vereniging de 
volgende tekst uit:

“Meneer de voorzitter,
In de eerste plaats veel dank voor de uitnodiging 
om vanavond een bijdrage te leveren aan het ron-
de tafelgesprek over de plannen voor de herinrich-
ting van de Prinsengracht in Ameide.

Het bestuur van de Historische Vereniging Amei-
de en Tienhoven heeft de plannen voor de herin-
richting van de Prinsengracht uiteraard vanuit 
historisch perspectief bezien, zonder uit het oog te 
verliezen dat we in het jaar 2016 leven. Zo is het - 
ook om redenen van financiële aard - ondoenlijk 
om ter plekke terug te keren tot de situatie in de 
jaren dertig van de vorige eeuw en de gracht in de 
oude luister te herstellen. Het bestuur heeft bij de 
meningsvorming overigens terdege rekening ge-
houden met de opvattingen van verscheidene pro-
minente leden van de vereniging. 
Uitgangspunt van het voorliggende visiedocument 
is dat de Prinsengracht de ruggengraat vormt van 
het oude centrum van Ameide, wat juist is. In de 
uiteindelijk gekozen visie is dit gegeven jammer  
genoeg zoekgeraakt in die zin dat het karakteris-

tieke profiel van de Prinsengracht teloorgegaan is. 
Daar komt bij dat sommige toegevoegde elemen-
ten nogal gekunsteld aandoen en als zodanig niet 
in een historische ambiance passen.

Dit zo zijnde geeft het bestuur van de Historische 
Vereniging Ameide en Tienhoven er de voorkeur 
aan om de bestaande situatie op en rondom de 
Prinsengracht te verbeteren door:

de beide rijbanen op een passende, klassieke •	
wijze opnieuw te bestraten;
de trottoirs waar nodig te verbreden, en•	
de groenstrook dienovereenkomstig te ver-•	
smallen.

 
Ook hecht het bestuur veel waarde aan het be-
houd van de bestaande straatverlichting.

Meneer de voorzitter,
Ik vraag tenslotte aandacht voor de wenselijkheid 
om te bewerkstelligen dat

er zoveel mogelijk samenhang wordt bewerk-•	
stelligd tussen de herinrichting van de Prin-
sengracht en de bebouwing van het gebied dat 
vrijkomt na de sloop van de vroegere meel- en 
veevoederfabriek van de firma Kruijt, en
meer bewoners van de Prinsengracht gebruik •	
gaan maken van de parkeergelegenheid voor 
het nabijgelegen winkelcentrum.

 
Het bestuur van de Historische Vereniging Amei-
de en Tienhoven wenst de leden van de gemeente-
raad veel wijsheid toe bij de verdere besluitvor-
ming over dit onderwerp.”

Prinsengracht Ameide in 2009 (Foto: Het Kontakt)

Herinrichting Prinsengracht
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Jeugdherinneringen  
van Machel Haag
Eind maart van dit jaar ontving de redactie van een 

van de oudste leden van onze vereniging, de in Elst 
wonende Machel Haag, de tekst van het hieronder 

geplaatste artikel. In een begeleidende brief complimen-
teert hij de redacteuren van het “onvolprezen Nieuwsblad 
van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven met 
hun prachtige werk, waarop wij als lezers bijzonder trots 
zijn”. 
Het spreekt voor zichzelf dat de redactie zeer ingenomen 
is met zowel de loftuitingen als het artikel van de heer 
Haag.

“Jeugdherinneringen” waren in het Nieuwsblad te lezen in 
juni 2010 van Hans van den Heuvel en in maart 2011 van 
Kees van Toor. Boeiende verhalen uit die “goeie ouwe tijd”, 
zoals men nog wel eens zegt. Voor mij kwam er veel be-
kends in voor. 
Zulke verhalen vragen om een vervolg. Vandaar dat ik 
daar graag aan mee doe. In april ben ik 91 jaar geworden, 
dus ik moet wel heel ver terug in mijn herinneringen. Het 
wordt een “praatje met een plaatje”.

Mijn verhaal begint in Nieuwland, waar ik op 23 april 
1925 werd geboren, net als mijn broer Koos, als een van 
een tweeling dus. Dat was op De Geer 48. Die mooie boer-
derij staat er nog. Nu woont mijn neef Wim er, samen met 
zijn vrouw Nel. 
Rondom die boerderij: een prachtig uitzicht op de weilan-
den met heldere sloten vol vissen en lange  rijen knotwil-
gen, waar in het voorjaar de vele eenden broeden. Grote 
bloemrijke hooilanden met klaprozen, korenbloemen en 
margrieten. En zoiets trekt ook veel vlinders aan. In ho-
gere sferen zijn vele grutto’s actief.

Hiernaast een foto, waarop mijn broer en ik op een “Vlie-
gende Hollander” zitten. Ik zit achterop. Wat een rijkdom 
om zoiets te hebben. Dat was dolle pret! In de winter 
maakten we er, op de grote deel, ook gebruik van. Daar 
was het behaaglijk, doordat de koeien op stal stonden, wat 
de nodige warmte gaf.

Op de wegen was het vrij rustig. Hier een foto van mijn 
neef, die net terug komt van het melken. Dat ging destijds 
met de hondenkar. Een melkbus er op en rijden maar. Een 
auto zag je zelden. Wel stutkarren en tilbury’s, die voortge-
trokken werden door paarden. In de verte hoorde je ze al 
aankomen door het gezellige hoefgekletter. Het ijzeren 
wielbeslag gaf een krakend geluid op het grind. Daarna 
was het weer even stil... heel stil.

In 1931 zijn we verhuisd naar Tienhoven, een klein, vrien-
delijk dorpje aan de Lek. Eerst in een heel klein huisje, dat 
vast gebouwd was aan een grote, zwart geteerde schuur, 
waar mandenbreiers hun werk deden. Er tegenover was 
het café van Marie Bouter, dat was aangebouwd tegen het 
veerhuis van Janus van den Berg. 
De plee van het kleine huisje stond erachter. Je moest vanaf 
de dijk naar beneden. Als wc-papier werden oude krantjes 
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van de “Automaat” gebruikt, die je gratis van de petrole-
umman kreeg. Er stond altijd een leuk verhaal in, dat 
steeds afsloot met de woorden: “Hoe het verder met PIJPJE 
DROP vergaat... lees je in de volgende AUTOMAAT”.

Maar het huis was te klein voor ons. Na een jaar gingen 
we verhuizen naar een van de drie gemeentewoningen, 
die net voorbij de kerk aaneen waren gebouwd. Wij kwa-
men in de eerste woning (aangegeven door een pijltje). 
De huur was f. 2,50 in de week. Mijn vader verdiende per 
week f 10,-.

Naast ons woonden Thomas en Pieter van ’t Hof. Door de 
lage ligging van de huizen kon je bij sneeuwval gemakke-
lijk de sneeuwballen door hun schoorsteen naar binnen 
gooien. De gebroeders van ‘t Hof hadden ook een plee 
buiten (zie het zwarte pijltje op de foto, tussen het raam-
pje en de boom).

Op de foto hiernaast de achterkant van ons huis met het 
pad naar de Lek. Bij hoog water, soms drie of vier keer 
per jaar, stond het pad onder water tot vlak bij ons klom-
penhok. Dan was de plee ook niet meer bereikbaar, dus 
moesten we tijdelijk “op de pot”. 
We gingen meestal via het klompenhok naar binnen. 
Vandaar kwam je in een heel klein keukentje, met aan-
sluitend een berghok, waar opslag was voor kolen, aard-
appelen, winterperen en wortels. Er stonden tevens drie 
grote Keulse potten met inmaakgroenten in de pekel. Zo 
werd witte kool zuurkool. 
Een trap naar boven en je was in de woonkamer, met uit-
zicht op de dijk. Ik weet nog goed dat mijn vader  
's avonds een pijp zat re roken en mijn moeder tot diep in 
de nacht sokken stopte en kleding herstelde. Met zeven 
kinderen was er altijd wel wat te doen. Van alles was er 
vaak maar één, dus wat stuk was, moest gelijk weer her-
steld worden.

Ook kan ik me nog goed herinneren dat mensen een 
rouwband droegen wanneer er een familielid overleden 
was. Echt een opvallend verschijnsel dat je nu niet meer 
ziet!

Doordat we aan de Lek woonden, hadden we een groot 
“zwembad” achter het huis. Hier maakten we in de zomer 
heel veel gebruik van. Bij laag water moest je overigens 
eerst door een modderlaag van enkele meters heen. 
Tienhoven had niet meer dan één klein winkeltje, be-
heerd door de dames Mina en Alida. De dames konden je 
maar van enkele levensmiddelen voorzien. Voor stroop 
moest je een lege jampot meebrengen. De meeste bood-
schappen haalden we dan ook in het gezellige stedeke 
Ameide, waar we ook naar school gingen. Had je het ge-
luk dat er een tilbury aan kwam, dan kon je daar achterop 
springen en was je eerder thuis.

De uiterwaarden waren voor ons één grote speeltuin. Je 
kon er zo fijn vliegeren met zelf gemaakte bouwsels. De 
hoge oevers van de Lek werden bewoond door tientallen 
oeverzwaluwen, die met grote snelheid over het water 
scheerden en insecten verschalkten. En dan weer terug 
naar de nesten- lange, diepe gaten in de rand van de oe-
ver. De diepte kon je niet zien, maar als je je oor voor zo’n 
opening hield, dan kon je de jongen horen piepen. Daar 

Herinneringen 
        aan Tienhoven 
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genoten we van. 
Op de uiterwaarden stonden heel veel meidoorns, 
waarvan de geurige bloesems in de maand mei mei-
kevers aantrokken. We namen er wel eens enkele mee 
naar school en lieten ze dan los in de klas. De meest 
meisjes waren er bang voor. Op andere dagen ging je 
in de uiterwaarden een poosje op je rug liggen om te 
genieten van de wolkenluchten, waaruit je talloze 
figuren kon fantaseren.

In de winter vroor de Lek af en toe dicht. Zo erg 
zelfs, dat het mogelijk was om met auto’s over het ijs 
naar Lopik te rijden. Wat moet die ijslaag enorm dik 
geweest zijn! 
Voor de schippers waren dat brodeloze tijden. Van-
daar dat er op een gegeven moment ijsbrekers aan te 
pas moesten komen om de Lek weer bevaarbaar te 
maken. Met extra gemonteerde ijzeren “neuzen” aan 
de voorkant kwamen ze er dan vanuit Schoonhoven 
aan: meesterlijk om te zien. Daarna dreven er overal 
grote ijsschotsen. We zochten een mooie grote uit, 
klommen er op en gingen dan “schotsje varen”, wat 
natuurlijk levensgevaarlijk was. Om de schots te “be-
varen” gebruikten we een wilgentak als polsstok.

Ik ben in Nieuwland maar één jaar op school geweest 
en kwam in Ameide dus in de tweede klas, en wel bij 
juffrouw Vuurens-van Es. De namen van de meeste 
onderwijzeressen en onderwijzers kan ik me nog 
goed herinneren: klas 3: juffrouw Goedhart, klas 4: 
meester Van Rooijen, klas 5: meester Van Kekem, 
klas 6: meester Will en de klassen en 7 en 8: meester 
De Kuiper. We gingen altijd op klompen naar school, 
gezond en lekker warme voeten.

Een leuke bezigheid was het opschrijven van auto-
nummers. Wie had de meeste? Nou kwam je vaak 
niet verder dan vijf of zes, want wie had er toen een 
auto?

Ik kan me ook nog goed herinneren dat burgemees-
ter Luyendijk in 1935 bij een van de jaarlijkse rond-
vluchten boven Ameide een tweedekker bestuurde. 
Boekhandelaar Hansum was zijn medepassagier.

Ik sluit af met enkele herinneringen aan het bombar-
dement op Slot “Herlaer” op 10 mei 1940. Doordat 
wij in Tienhoven woonden en ik toevallig buiten liep, 
heb ik dat van heel dichtbij meegemaakt. 
Een groep militairen, op weg naar Alblasserdam, be-
vond zich op die dag omstreeks half vier ‘s middags 
op de Lekdijk ter hoogte van Slot “Herlaer”. Daar 
werden ze beschoten door vier Duitse vliegtuigen, 
die vervolgens ook enkele bommen lieten vallen. De-
ze  kwamen in de dijk en rond het Slot terecht, waar-
door een kippenhok – met kippen – in de lucht 
vloog. Wonderlijk genoeg waren er verder geen 
slachtoffers.

Dit waren enkele herinneringen van Machel Haag, 
die in 1939 van school ging en in 1941 naar Elst  ver-
huisde.
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Leger des Heils
In het begin van de Tweede Wereldoorlog verkeerde 
menigeen binnen de kerkgenootschappen in ons 
land nog in de veronderstelling dat men in deze sec-
tor van de samenleving niet zoveel te duchten zou 
hebben van de bezettingsmacht. Dat veranderde in 
het eerste kwartaal van het jaar 1941, toen de Duit-
sers er toe overgingen de kerkelijke autoriteiten in 
het nauw te drijven, mede als reactie op het voorle-
zen van respectievelijk het eerste kerkelijke protest 
in veel Protestantse kerken (in oktober 1940) en het 
Bisschoppelijk mandement tegen de Nationaal Soci-
alistische Beweging (NSB) (in januari 1941). In dat 
kader werden ook draconische maatregelen genomen 
jegens het Leger des Heils in die zin dat deze organi-

satie eind maart 1941 werd opgeheven, “met in be-
slagname van eigendommen en fondsen”.

Van Kees van Toor, een van de oudste, maar nog al-
tijd zeer actieve leden van onze vereniging, ontving 
het bestuur enige tijd geleden een brief uit de nala-
tenschap van zijn schoonvader Chris Will1 , waarin 
“Den Weledelen Heer Chr. Will Ameide” op de 
hoogte wordt gesteld van de consequenties van het 
eerder vermelde besluit van “de bezettende overheid”. 
De tekst van de brief is hieronder vanwege de histori-
sche relevantie integraal afgedrukt.

1 “Meester Will” was een markante leerkracht van de School met den Bijbel te 
Ameide, waaraan hij, komend vanuit Groot-Ammers, van 1924 tot 1963 
verbonden was.
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Bram Provoost

Op 30 november 1890 overleed Koning Wil-
lem III der Nederlanden. Hij werd opge-
volgd door zijn minderjarige dochter Wil-
helmina, die daarmee de eerste Koningin 

der Nederlanden werd. Wilhelmina Helena Pauline 
Maria was op 31 augustus 1880 geboren in het Paleis 
Noordeinde te Den Haag. Zij was het enige kind van 
koning Willem III en koningin Emma. Omdat Wil-
helmina nog maar 10 jaar oud was zou haar moeder 
tot haar achttiende verjaardag in 1898 optreden als 
regentes1.

1 Een regent is een bestuurder, die al dan niet namens een andere persoon of 
personen optreedt. Het bekendst is de staatkundige toepassing waar de 
regent de monarchale functies en waardigheid waarneemt namens een 
minderjarige, krankzinnige of anderszins regerings-verhinderde vorst of 
vorstin. Een vrouwelijke regent wordt regentes genoemd.

Op 31 augustus 1885 werd ter gelegenheid van de 
vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste 
Prinsessedag gevierd. Nadat Wilhelmina koningin 
was geworden werd in 1891 in heel Nederland de 
eerste echte Koninginnedag gevierd. Zo ook in 
Ameide en Tienhoven. De Schoonhovensche Cou-
rant doet verslag van deze festiviteiten. 

AMEIDE en TIENHOVEN, 27 Aug. 1891. De 31. Au-
gustus a.s., de eerste verjaring onzer jeugdige koningin, 
dien zij als zoodanig zal herdenken, zal door de leer-
lingen der gemeenschappelijke openbare school dezer 
gemeenten feestelijk worden gevierd. De daaraan ver-
bonden kosten worden bestreden uit vrijwillige bijdra-
gen van ingezetenen. 

AMEIDE en TIENHOVEN, 31 Aug. 1891. De open-
bare school alhier leverde dezen morgen een opwek-
kenden aanblik op, die ruim 200 rijk met oranje uitge-
doste kinderen, tintelende van vreugde en geestdrift, 
men behoefde ze slechts te zien om te weten dat hier 
wederom een dier Oranjefeesten werd gevierd, waarop 
ons volk van geslacht tot geslacht, van oud tot jong, 
steeds zoo is gesteld geweest.
Dat er bij deze gelegenheid ook weder goed voor ver-
snaperingen gezorgd was, zal wel geen betoog behoe-
ven; de ruime bijdragen van talrijke ingezetenen had-
den het niet alleen mogelijk gemaakt krentenbroodjes, 
saucijzen en gebakjes bij honderdtallen, zoomede de 
noodige limonade aan te schaffen, maar bovendien uit 
een tombola aan elk kind nog een souvenir mede naar 
huis te geven.
Eere en dank zoowel aan hen, die tot dit kinderfeest 
het initiatief namen, als aan al degenen die daarvoor 
de middelen verschaften en niet het minst aan het on-
derwijzend personeel der school, dat op zoo uitsteken-
de wijze voor de organisatie van het feest heeft gezorgd, 
terwijl ook een woord van dank niet mag onthouden 
worden aan hen, die daarbij assistentie verleenden.
Zulke kinderfeesten, zij pakken zoowel de ouders als de 
kinderen; zij versterken den band tusschen de ingezete-
nen onderling en wekken de liefde tot het Oranjehuis 
op, wat vooral in onze dagen noodig is, nu er ook in 
deze gemeente, hoewel gelukkig zeer weinige, gevonden 
worden, die, uit naijver over zulk een echt nationaal 
kinderfeest, op zijn zachtst uitgedrukt, in sterk afkeu-
renden zin tot de jeugd durven spreken.

DDe viering van de eerste  
Koninginnedag, 31 augustus 1891

▲ Koningin Wilhelmina in rouwkleding na het overlijden van 
haar vader Koning Willem III.
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monade." In ieder geval werd een gelukstelegram 
naar Koningin Wilhelmina gestuurd, dat ook nog 
werd beantwoord.

AMEIDE, 1 Sept. 1891. Ter gelegenheid der verjaring 
van H.M. de Koningin werd namens de kinderen der 
Christel. school alhier ’t volgende telegram verzonden: 

             Aan H.M. Koningin Wilhelmina!
De kinderen der Chr. school te Ameide verblijden 
zich met Uwe Majesteit in ’t feest, dat zij viert. Zij 
wenschen, dat God Uwe Majesteit en Hare lieve 
Moeder nog lang voor elkander en voor ’t Vader-
land sparen moge. De Hoofdonderw.2

 
Men kan zich de vreugde der kinderen voorstellen, 
toen de hoofdonderwijzer hedenochtend reeds een 
telegraphisch antwoord ontving van den volgende in-
houd: 

Hare majesteit de Koningin Regentes draagt mij op, 
U den bijzonderen dank der Koningin over te bren-
gen.
Was get.: Adjudant van Dienst,VEECKENS1.

Koninginnedag2was in die jaren ook de laatste dag 
van de schoolvakantie, waardoor deze dag al snel een 
feestdag voor kinderen werd. Toen Juliana in septem-
ber 1948 haar moeder als koningin opvolgde, veran-
derde de datum van Koninginnedag naar 30 april, 
haar eigen verjaardag. In 1949 werd Koninginnedag 
voor het eerst op die dag gevierd. De vijfjaarlijkse 
feestweek in Ameide wordt echter nog steeds op de 
oude Koninginnedag van Wilhelmina gevierd in de 
laatste week van augustus.

2 In 1891 was de in Sneek geboren Bonne Wielinga (1864 – 1948) hoofd van 
de Chr. School te Ameide.

3 Pieter Zegers Veeckens (1843-1902) was een marineofficier, die de rang van 
vice-admiraal zou bereiken. In 1890 werd hij benoemd tot adjudant van 
H.M. Koningin Wilhelmina.

 
► Gouden Penning ter gelegenheid 
van de troonbestijging van Wilhelmina 
als Koningin der Nederlanden op 
tienjarige leeftijd, 23 november 1890. 
Voorzijde: Links-gewend borstbeeld 
met lang haar. Keerzijde: Wapen in 
ruitvorm en oranjetakken. Opschrift: 
‘’Florira l’orangier’.(de oranjeboom 
zal bloeien); omschrift met jaartallen. 
Ontwerp: G. Haas. 

Ook de ouden van dagen, weduwen en behoeftigen, 
werden op deez’ feestdag niet vergeten Hun allen werd 
een vette surprise thuisbezorgd.

De kinderen van de openbare school zijn dus goed 
onthaald op deze eerste Koninginnedag, die toen nog 
‘de eerste verjaring onzer jeugdige koningin” heette. 
Op 1 mei 1890 was er in Ameide ook een bijzondere 
Christelijke school geopend. Het is niet duidelijk of 
de leerlingen van die school het feest ook mee heb-
ben genoten van de "krentenbroodjes, saucijzen en 
gebakjes bij honderdtallen, zoomede de noodige li-

▲ Koningin Wilhelmina en haar moeder Regentes Koningin 
Emma (1890).
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Hans van den Heuvel

Mr. drs. Nicolaas (Niek) den Hertog, geboren 
op 19 maart 1948 in Delft en thans wonend 
in Amersfoort, heeft zich er - evenals tal van 

generatiegenoten - na zijn pensionering toe gezet 
zich te verdiepen in de geschiedenis van zijn 
voorouders. Zijn grondige graaf- en spitwerk in oude 
archieven en andere bronnen resulteerde eerder dit 
jaar in de publicatie van een mooi boek met als titel 
“familie Den Hertog  parenteel & geschiedenis”. 
 
De vraag of er in dit geval mogelijk sprake is van 
enigerlei relatie met de geschiedenis van Ameide en 
Tienhoven ligt voor de hand. Deze vraag kan 
bevestigend beantwoord worden. De oudst bekende 
voorvader van Niek den Hertog was namelijk 
Anthonie den Hertog, geboren in of na 1670 en 
overleden in Ameide, alwaar hij op 8 augustus 1721 
werd begraven. Zijn naam werd ook wel geschreven 
als “Den Hartog” of “De Hartigh” of zelfs als 
“Hartoogh”. Vermoedelijk was zijn roepnaam Teun, 
want zijn zoon Cornelis kreeg bij de doop als tweede 
naam “Teunissen” of wel “Teunis zoon”. Anthonie 
den Hertog was in Ameide gerechtsbode.

Genealogie

Het zou binnen het bestek van dit artikel te ver 
voeren om de in het boek gepresenteerde genealo-
gie compleet of grotendeels weer te geven, ook al 
omdat leden van het geslacht vanuit Ameide al snel 
uitwaaierden naar achtereenvolgens Haastrecht, Ha-
zerswoude en Delfland. Daarom beperk in me tot het 
vermelden van gegevens, die betrekking hebben op 
de oudste generaties Den Hertog.

De eerste generatie

De eerder vermelde Anthonie den Hertog trad op 
21 mei 1699 in Langerak in het huwelijk met Beertje 
Cornelis Stout (1685 - omstreeks 1705), dochter van 
Cornelis Cornelisse Stout en Annigje Teunis Alblas. 

Op 10 juli 1706 ging hij in Ameide in ondertrouw 
met Catharina van Snellenberch, bij welke gelegen-
heid hij als weduwnaar werd vermeld. De huwelijks-
voltrekking vond op 28 juli van hetzelfde jaar plaats 
in de Domkerk in Utrecht. Zijn op 2 oktober 1671 
in Westbroek gedoopte tweede echtgenote was een 
dochter van Otto van Snellenberch en Margaretha 
Baer en weduwe van de in 1706 overleden Barent van 
Gamen, met wie ze op 1 oktober 1698 in Utrecht ge-
huwd was.

Anthonie is op 4 juli 1703 met attestatie van Nieuw-
poort lidmaat van de kerk van Ameide geworden, na 
in 1700 samen met Catharina in Nieuwpoort belijde-
nis te hebben gedaan. Zijn moeder Ariaantje (of 
Adriaantje) Hermens was getuige bij verscheidene 
doopplechtigheden van kleinkinderen.

Uit het eerste huwelijk werden vier kinderen gebo-
ren:

Anna, gedoopt op 25 april 1700 in Nieuwpoort. 1. 
Zij trad tweemaal in het huwelijk, en wel op 14 
december 1719  in Ameide met de uit Winters-
wijk afkomstige Berent Mijnen en op 25 januari 
1731 met de op 21 augustus 1681 in Vianen ge-
doopte Willem Pelt.

      Uit het huwelijk van Berent Mijnen en Anna den 
      Hertog werden – in alle gevallen in Ameide – vijf 
      kinderen geboren:

Beertje, gedoopt op 1 augustus 1720;•	
Hermanus, gedoopt op12 oktober 1721;•	
Anthoni, gedoopt op 11 februari 1723•	
Anthoni, gedoopt op 16 april 1724, en•	
Adriana, gedoopt op 25 augustus 1726,  •	

 waarbij als achternaam “van Mijnen” in plaats 
 van “Mijnen” werd vermeld.

      Uit het huwelijk van Willem Pelt en Anna den 
      Hertog werden, eveneens in alle gevallen in 
      Ameide, zeven kinderen geboren, te weten: 

Beertje, geboren in 1731;•	
Hermina, gedoopt op 18 november 1731;•	

DDe geschiedenis van het geslacht      

   Den Hertog
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Hermina, gedoopt op 23 november 1732;•	
Ariaantje, gedoopt op 10 januari 1734;•	
Antonia, gedoopt op 28 augustus 1735;•	
Anthonie, geboren in 1737, en•	
Anthonie, gedoopt op 29 september 1739.•	

Willem, gedoopt op 13 november 1701 in Nieuw-2. 
poort en aldaar overleden in of vóór 1729. Hij 
trad op 11 mei 1725 in Ameide in het huwelijk 
met de aldaar op 25 november 1697 gedoopte 
Aaltje Bastaansdr. Ze werd op 8 december 1729 
de echtgenote van Ruth Theunisz Bogaard. In de 
desbetreffende huwelijksakte werd vermeld dat 
de vrouw weduwe was van Willem den Hertog.

Aaltje (of Aletje), gedoopt op 12 augustus 1703 in 3. 
Ameide en overleden omstreeks 1777 in “Willige 
Langerack”. Ze was gehuwd met de op 7 decem-
ber 1692 in Noordeloos gedoopte Bastiaan Leen-
derts den Hooglander, zoon van Bastiaan Leen-
derts Hooglander en Marrigje Ariens. Hij was 
van beroep bakker. 
Het echtpaar had tien kinderen, die allen in Wil-
lige Langerak werden geboren. Het betrof achter-
eenvolgens:

Baartje, geboren in 1723;•	
Maartje, geboren in 1725;•	
Adriaantje, geboren vóór 1729;•	
Geertrui, geboren in 1729;•	
Annigje, eveneens geboren in 1729;•	
Baartje Bastiaans, geboren in 1732. Ze was  •	

 de echtgenote van de omstreeks 1730 in  
 Gouda geboren Jacob Wielebeek;

Anthonia, geboren in 1737;•	
Johannes, geboren in 1738;•	
Jan Bastiaans, geboren in 1741.  •	

 Hij was de echtgenoot van Pleuntje Willems 
 Eegdeman, en

Cornelis Bastiaans, geboren in 1745.•	

Cornelis, zie verder bij de volgende generatie.4. 

De tweede generatie

Cornelis den Hertog, gedoopt op 5 april 1705 
in Ameide en overleden op 1 augustus 1766 in 
Haastrecht, was van beroep rietdekker. Hij trad drie-
maal in het huwelijk, en wel met: 
       a. Cornelia Willemsdr Blokland, dochter van 
 Willem Theunisz Blokland en Merrigje Ger- 
 ritsdr den Besten, gedoopt op 22 augustus 
 1706 in Bergambacht en overleden op 26 ja- 
 nuari 1784 in Haastrecht; 
      b. (op 11 november 1742) Lysbeth Maetruit, 
 geboren op 15 februari 1699 en overleden op 
 9 december 1745, en 
      c. (op 15 mei 1746 te Haastrecht) Wijntje Ver- 
 ham, geboren op 14 juni 1711 in Bergam- 
 bacht en overleden op 26 januari 1784 in 
 Haastrecht.

Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen gebo-
ren:

Beertje, gedoopt op 21 december 1727 in •	
 Langerak en overleden op 21 december 1731 
 in Haastrecht;

Gerrit, gedoopt op 25 december 1729 in •	
 Haastrecht. Hij trad op 25 oktober 1750 in 
 Goudriaan in het huwelijk met de daar op 20 
 november 1728 gedoopte Jannigje Willemsdr 
 Boonstoppel, dochter van Willem Boonstop- 
 pel en Barber Jansdr Brandwijk.  
 Uit dit huwelijk werden negen kinderen  
 geboren: vier zoons en vijf dochters.

Bertje, wier naam ook wel werd geschreven •	
 als “Baartje” of “Beertje”, gedoopt op 16 maart 
 1732 in Haastrecht. Zij trad tweemaal in het 
 huwelijk, te weten eerst met Jacobus Sonder- 
 land en later met Pieter Dompeling, geboren 
 omstreeks 1724 in Leimuiden en aldaar over- 
 leden op 10 december 1807. Uit beide huwe- 
 lijken werd een zoon geboren.

Om te voorkomen dat de tekst van het artikel al te 
zeer uitwaaiert, is deze tak van het geslacht niet ver-
der uitgewerkt.

Uit het derde huwelijk, dat van Cornelis den Hertog 
en Wijntje Verham werden, steeds te Haastrecht, vier 
kinderen geboren:

Aafje, gedoopt op 3 december 1747;•	
Willem, gedoopt op 23 november 1749. Hij •	

 trad op 26 juli 1772 in zijn geboorteplaats in 
 het huwelijk met Elisabeth Hijselendoorn, 
 van wie verder uitsluitend bekend is dat zij op 
 7 februari 1794 in Oudshoorn overleed. Het 
 echtpaar had vier kinderen, die allen in Bos- 
 koop ter wereld kwamen: Cornelis, gedoopt 
 op 11 maart 1773 en in zijn geboorteplaats 
 overleden, en Gerrit, Cornelis en Anna, ge- 
 doopt op respectievelijk 27 maart 1774,  
 20 augustus 1775 en 27 maart 1777.

Annigje, gedoopt op 23 juli 1752. Zij trad op •	
 8 december 1773 in haar geboorteplaats in 
 het huwelijk met de omstreeks 1752 geboren 
 Jan Vreeswijk. Het echtpaar had drie kinde- 
 ren, die allen in Haastrecht werden geboren: 
 Weintje, Berendina en Johannes, van wie de 
 laatsten werden gedoopt op 3 juli 1774 en  
 2 oktober 1783.

Cornelis, zie verder bij de volgende generatie.•	

De derde generatie

Cornelis den Hertog, geboren op 18 augustus 1754 in 
Haastrecht en overleden op 30 april 1829 in Hazers-
woude, trad op 3 november 1782 in Zoetermeer in 
het huwelijk met Aaltje Olij, dochter van Pieter Olij 
en Neeltje Poverijn, geboren op 2 april 1758 in Berkel 
en overleden op 22 juni 1831 in Hazerswoude. 
Het echtpaar had negen kinderen, die allen in Ha-
zerswoude werden geboren:

Neeltje, geboren in 1783;•	
Cornelis, geboren in 1785;•	
Pieter, geboren in 1787;•	
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een levenloos ter wereld gekomen en naam- •	
 loos kind, geboren op 8 december 1788 in 
 Hazerswoude en aldaar op dezelfde dag be- 
 graven na betaling van drie gulden impost  
 (= belasting). Dit was voor die tijd een aan- 
 zienlijk bedrag; “pro deo begraven” was ook 
 mogelijk;

Wijntje, geboren in 1789;•	
Aafje, geboren in 1792;•	
Ariaantje, geboren in 1795;•	
Willem, geboren in 1798, en•	
Machteldje, geboren 1800.•	

De vierde en volgende generaties

Vanaf de vierde generatie ziet de stamreeks van het 
geslacht er in hoofdlijnen als volgt uit:

generatie 4: Pieter (1787, Hazerswoude; 1853,  •	
 Hazerswoude) + Klaasje Hoogeveen (1781 
 Hazerswoude; 1853, Hazerswoude);

generatie 5: Cornelis (1811, Hazerswoude; •	
 1870, Hazerswoude) + Antje van Tol (1813, 
 Hazerswoude; 1853; Hazerswoude);

generatie 6: Pieter (1850, Hazerswoude; 1908, •	
 Delft) + Maria van der Zwaan (1849, Hazers- 
 woude; 1925, Delft);

generatie 7: Cornelis (1875, Hazerswoude; •	
 1908, Delft) + Janna Hoogeveen (1876, Bleis- 
 wijk; 1967, Vlaardingen);

generatie 8: Nicolaas (1917, Delft; 1970, •	
 Delft) + Johanna Frederika Gortworst (1923, 
 Almelo; 2001, Soest), en

generatie 9: Nicolaas, de stamvorser, (1948, •	
 Delft) + Boukje Maria Gaasterland (1950, 
 Nijmegen).

Ameide

Niek den Hertog gaat in zijn boek vrij uitgebreid in 
op de ontstaansgeschiedenis van Ameide, Haastrecht, 
Hazerswoude en Delft – plaatsen, waar leden van zijn 
voorgeslacht in de loop der eeuwen hebben gewoond 
en vaak ook gewerkt. Waar het om Ameide1 gaat, 
besteedt hij vooral aandacht aan de veelbewogen 
geschiedenis van (het gebouw van) de Hervormde 
Kerk, waar verscheidene familieleden van hem in 
lang vervlogen tijden gedoopt en (of) in de echt ver-
bonden zijn. 
De auteur maakt er in dit verband onder andere 
melding van dat uit een rekeningboek blijkt dat in 
het jaar 1702 aan “Anthonij de Hartigh” een bedrag 
van zes gulden (nu circa 65 euro) werd betaald voor 
een nieuwe stok voor het “kercke sackie”. Hij houdt 
het overigens niet voor uitgesloten dat betrokkene de 
stok niet zelf heeft gemaakt, maar dat “Willem Sebas-
tiaannsz. Hartogh, gemeenlandstimmerman en wel-
licht familie”, de maker was.

De bodebus

1  Opmerkelijk is dat de heer Den Hertog Ameide driemaal als “stad” aan-
duidt, waartegen van de zijde van onze vereniging uiteraard geen enkel 
bezwaar bestaat.

In de inleiding van dit artikel is 
vermeld dat Anthonie den Hertog, 
de stamvader van het geslacht Den 
Hertog, in Ameide gerechtsbode 
was. Bij dit ambt behoorde een bo-
debus.2 Zijn verre nazaat wijdt in zijn 
boek een interessante beschouwing 
aan deze en andere bodebussen, 
waarvan de tekst hieronder vrijwel 
integraal is afgedrukt. 
Zo’n bodebus bestond uit een palm-
houten ronde bus of doos, die werd 
voorzien van het zegel van de op-
drachtgever. Vanaf de vijftiende eeuw 
werd aan de bodebus een schildje ge-
voegd met het wapen van de instantie 
die de bode vertegenwoordigde. 
Die instanties waren heel divers. Daar 
waren bestuurslichamen bij, zoals de 
Staten-Generaal, de Provinciale Sta-
ten en gemeentebesturen, maar ook 
Hoogheemraadschappen, Water-
schappen en polderbesturen. 
De gilden voorzagen hun boden van 
een bodebus met een officieel ambts-
teken. Zo’n teken gaf aan de recht-
matige drager bepaalde voorrechten. 
Hij kon op vertoon van het ambts-
teken gratis gebruik maken van het 
toen in gebruik zijnde openbaar 
vervoer (veerpont, reiskoets en 
trekschuit), met inbegrip van kost 
en onderdak. Het maakte de drager 
ook tot een persoon die het vertrouwen van zijn op-
drachtgever genoot. 
Soms had de bode maar één opdrachtgever, zoals bij-
voorbeeld een graaf, stadhouder, een legercomman-
dant of zelfs een prins. Zo had de oudste zoon van 
Willem van Oranje, Filips Willem van Oranje, Graaf 
van Buren en Leerdam, een persoonlijke bode die de 
bodebus moest dragen in de vorm van een soort tas, 
die gedekt was met een zilveren schild met daarop 
de naam en het wapen van Filips Willem, inhoudend 
de wapens van Oranje-Nassau, Buren en nog andere 
door hem gevoerde wapens. Zo’n bodebus werd toch 
gaandeweg een kostbaar en steeds sierlijker ambts-
teken, dat aan de persoon die het droeg een zekere 
allure gaf.  
De oorspronkelijke bus was aanvankelijk dus een 
soort tas en werd later vooral een insigne – meestal 
in zilver uitgevoerd – dat als ambtsteken diende. Aan 
de bus of het draagteken kon men zien dat men met 
een ambtenaar in functie te maken had en bij welke 
overheid hij in dienst was. In het geval van Anthonie 
betrof het dus het stadswapen van Ameide. De bode 
gaf ook wel eens leiding aan het college als de presi-
dent of schepen niet aanwezig was. 
De gemeentebode stond ten dienste van de burge-

2 In de editie 2004-IV van dit blad staat een zeven pagina’s tellend artikel vol 
wetenswaardigheden over bodebussen in het algemeen en de bodebus van 
Ameide in het bijzonder. Het werd geschreven door de op 7 augustus van 
het vorig jaar overleden Herman Beckmann, die medio 2004 toetrad tot de 
redactie van het Nieuwsblad, dat hij in de daaropvolgende jaren tot grote 
bloei bracht.
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meester. Als er voor een gemeente een ambtsketen 
werd gemaakt door een edelsmid, werd vaak ook op-
dracht gegeven voor het maken van een bodebus.  
De bodebus werd gedragen bij officiële gelegenheden. 
Veel gemeenten hebben tot op de dag van vandaag 
nog steeds een bodebus in bezit, die ook nog wel 
gedragen wordt bij openbare vergaderingen, zoals 
raadsvergaderingen. 
De bodebus was ook een uiting van pronk. Het wa-
terbeheer en de waterschappen waren zeer belangrijk 
voor de ontwikkeling van de Alblasserwaard. Pronk 
en gezag hoorden in de oude waterschapwereld bij 
elkaar. 
Pronk diende allereerst om de verheven status van 
het waterschapsbestuur boven de ingelanden duide-
lijk te maken. Het vertoon van een zekere pracht en 
praal, het voeren van een zekere “staatsie”, moest ont-
zag en respect inboezemen. 
Goede voorbeelden hiervan zijn de imposante 
polder- en gemeenlandshuizen, de rijtuigen en de 
jachten, waarmee het bestuur zich verplaatste, en de 
prestigieuze wandkaarten. Dergelijke statussymbolen 
hadden echter ook een interne functie. Ze benadruk-
ten de exclusiviteit van het waterschapsbestuur en 
werkten de verbroedering en collegialiteit in de hand. 
Bepaalde pronk was daar zelfs speciaal op gericht. 
Het beste voorbeeld vormen de hens- of broeder-
schapsbekers, waarmee volgens een vast ritueel tij-
dens de schouwmaaltijd op de groei en de bloei van 
het waterschap werd gedronken. Die bekers kregen 
slechts diegenen te zien, die deel van het bestuur uit-
maakten en zo nog meer tot elkaar werden gebracht”.

Het familiewapen

Niet onvermeld mag blijven dat de bodebus van 
Ameide een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ont-
werpen van een wapen voor de familie Den Hertog, 
nadat Niek den Hertog tot de conclusie was gekomen 
dat er in dit opzicht “in het verre verleden niets was 
terug te vinden”. De volgende passages zijn ontleend 
aan het desbetreffende deel van zijn boek: 
“De ontwerper van ons familiewapen heeft de stam-
vaders, hun beroepen en woonplaatsen als uitgangs-
punt genomen. Rekening houdend met de heral-
dische regels heeft hij dit wapen gemaakt en laten 
registreren. 
De mannelijke nazaten mogen het gebruiken. Voor 
gebruik door (ongehuwde) vrouwen uit de familie 
is er een aangepaste uitvoering. Het vrouwenwapen 
is een type wapen dat door vrouwen van adel en de 
gegoede burgerij werd aangenomen. De wapens van 
vrouwen waren tussen de Middeleeuwen en de 18e 
eeuw doorgaans ruit- of ovaalvormig. Het wapen 
werd meestal van de vader of man overgenomen. 
Ovaal voor gehuwde vrouwen. Een ongehuwde 
vrouw voert hetzelfde wapen als haar vader. Gehuw-
de vrouwen kunnen uit drie mogelijkheden kiezen: 

Ze kan het wapen van haar man met haar eigen 1. 
wapen combineren, in een gedeeld schild van 
ovale vorm, of in de vorm van een alliantiewa-
pen;

Ze kan haar eigen familiewapen (van de vader) 2. 
blijven voeren;
Ze kan het wapen van haar echtgenoot gebrui-3. 
ken, bijvoorbeeld wanneer zij geen eigen familie-
wapen heeft.De motivatie van het ontwerp, nadat 
de stamreeks met toelichting bekend was, luidt 
als volgt: de geel-blauwe banen zijn van het wa-
pen en de bodebus van Ameide genomen (maar 
niet als zodanig herkenbaar, want dat mag niet). 
Op de brede baan staat een uit de schildvoet ko-
mende kerktorenspits, verbeeld door het heraldi-
sche stuk, de “punt”, als teken van zowel het bou-
wen van als het werken in de kerk.

Wapen: in goud, op een brede blauwe baan een zilve-
ren punt.
Helmteken: een gouden windhaan.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Het wapen is in 2013 ontworpen door A.J.C. van 
Breugel en H.C. ’t Jong.

Het wapen kan alleen worden gevoerd door de naam 
dragende nakomelingen van Cornelis den Hertog 
(1811-1870). Dus ook dames die Den Hertog heten 
en van hem afstammen, mogen het voeren.
Ongehuwde dames op een ruitschild en gehuwde 
dames op een ovalen schild. Vrouwen voeren geen 
helm, helmteken of helmkleden. Hun eventuele echt-
genoten en kinderen hebben geen recht op dit wa-
pen”.

Slot

“familie Den Hertog  parenteel & geschiedenis” is 
niet verkrijgbaar via de boekhandel. Het is namelijk 
“geen publieke uitgave, maar een familieboek”, met 
name ter bescherming van de privacy van de betrok-
kenen. 
Wat betreft de geschiedenis van het geslacht Den 
Hertog zult u het - overeenkomstig de bekende uit-
spraak van de “Rijdende rechter“ – “ dus moeten 
doen” met de inhoud van dit artikel.
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Walter van Zijderveld

In 1923 verschenen de eerste autobussen op  
de Lekdijk 
Met de raderboten van de Stoomboot Rederij op de 
Lek (SRodL) konden reizigers in het begin van de 
jaren twintig van de vorige eeuw comfortabel naar 
Rotterdam en de tussenliggende plaatsen reizen en 
de andere kant op naar Culemborg. Via Vreeswijk 
kon men dan met de boot of tram gemakkelijk in 
Utrecht en Amsterdam komen. Door de goede boot-
verbinding met de grote steden kon de handel in 
Ameide floreren. Het grote achterland met zijn vele 
boeren zorgde ervoor dat er veel veevervoer was en 
agrariërs die naar de Rotterdamse markt wilden. Aan 
openbaar personenvervoer over de weg was in Amei-
de daarom niet zo’n behoefte. 
Gorinchem, waar elke maandag markt werd gehou-
den, was door het ontbreken van een goede verbin-
ding met openbaar vervoer over land bij de Ameide-
naren niet erg in  trek. L. Broere uit Sliedrecht zag er 
toch wel brood in en begon op 7 februari 1923 een 
dagelijkse autobusdienst tussen het Schoonhovense-
veer via de Lekdijk naar Ameide en vandaar naar 
Gorinchem. Op zondag werd echter niet gereden. L. 
Broere reed de diensten samen met zijn zoons, die al 
snel het bedrijf overnamen. Dat ging verder onder de 
naam Gebr. Broere.
Een week later werden door A. Janse uit Groot-
Ammers op 13 februari 1923 drie marktdiensten 
geopend, die begonnen in Streefkerk en alle drie 
via Ameide reden. Op maandag naar de markt 
in Gorinchem, op woensdag naar de markt in 
’s-Hertogenbosch en op zaterdag naar die in Utrecht. 
1923 was een jaar waarin meer ondernemende 
lieden brood zagen in een autobusdienst. Zo 
richtten de Langerakse gereformeerde predikant 
Abraham Jansens sr, zijn gelijknamige zoon 
Abraham Jansens en de fietsenmaker Hendrik Roest 
de autobusonderneming De Alblasserwaard op. 
Deze naam werd echter zelden gebruikt. Meestal 
sprak men van de dienst van Jansens en Roest. De 

dagelijkse leiding berustte bij Hendrik Roest.
De drie heren begonnen op 19 maart 1923 een 
dienst Schoonhovenseveer-Gorinchem, die ook 
door L. Broere werd gereden. Twee ondernemingen 
op dezelfde route was vragen om narigheid Men 
probeerde elkaar passagiers af te snoepen. Beide 
kemphanen gebruikten voor hun concurrentiestrijd 
de in die tijd gewone middelen: elkaar niet laten 
passeren, te vroeg of te laat vertrekken en teveel 
passagiers vervoeren. Door een gebrek aan 
overheidsregels kon dat toen allemaal gebeuren. 
Alleen gemeenten konden door het verlenen van 
een standplaatsvergunning hier iets aan doen. 
Door er voorwaarden aan te koppelen, konden 
ze het autobusbedrijf min of meer reguleren. Zo 
had Gorinchem strikte regels over aankomst- en 
vertrektijden, het aantal passagiers, keuringen 
enz. Op naleving van die regels werd door de 
Gorinchemse politie streng gecontroleerd. 
Door de vele overtredingen die Jansen en Roest 
in Gorinchem begingen, werd op 13 mei hun 
standplaatsvergunning ingetrokken. Ze mochten wel 
een nieuwe vergunning aanvragen, maar totdat die 
werd verleend mochten ze niet rijden. Op 21 mei 
1924 werd de vergunning verleend. Het bedrijf had 
toen minimaal negen dagen stilgelegen. Dat was niet 
alleen een financiële strop, maar was ook voordelig 
voor de concurrentie. De reizigers konden nu alleen 
met L. Broere mee en sommigen zijn er mogelijk 
klant gebleven. Het gevolg van een en ander was 
ook dat de heren Jansens zich terugtrokken uit het 
bedrijf.1

Bouter en Den Braven werden deelgenoot  
in Jansen en Roest 
Roest ging op zoek naar nieuwe partners en vond die 
in Ameide en Tienhoven, waarschijnlijk via fami-
lierelaties. Dat waren A. den Braven uit Tienhoven 
en G. Bouter uit Ameide, die in juli 1924 deelhebber 
werden in de autobusonderneming. Zo ontstond de 
firma Den Braven, Roest en Bouter.
De diensten van Jansens en Roest werden gewoon 

1 Zijderveld, Autobusverkeer, p. 74-80.

De autobusdiensten van 

  Den Braven en Bouter
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voortgezet.
Uit de beschikbare gegevens mag worden 
geconcludeerd dat de auto-omnibussen nog 
steeds onder de naam Jansens en Roest op de weg 
verschenen en de namen van Den Braven en Bouter 
daar niet in voorkwamen. Het materieel was, 
geheel of gedeeltelijk, overgegaan naar de nieuwe 
onderneming en ook de chauffeurs kwamen daar in 
dienst. De onderneming gebruikte ook de oude naam 
De Alblasserwaard. Den Braven, en waarschijnlijk 
ook Bouter, deed zelf ook dienst als chauffeur. 
 Ze konden het kennelijk niet zo goed met elkaar 

vinden want de onderneming werd in oktober 1924 
opgesplitst. 

A. den Braven kreeg de dienst:
Schoonhovenseveer-Ameide-Meerkerk- Arkel-
Gorinchem. 

G. Bouter en H. Roest kregen samen de diensten:
a. Schoonhovenseveer-Goudriaan- 
    Hoogblokland-Gorinchem.
b. Schoonhovenseveer-Goudriaan- 
    Molenaarsgraaf-Dordrecht.
c. Papendrechtseveer via de Graafstroom naar 
    Gorinchem (maandagdienst).
d. Waarschijnlijk ook Papendrecht-Bleskensgraaf- 
    Nieuwpoort-Utrecht (zaterdagdienst). 

Van de drie eerste hierboven genoemde dagelijkse 
diensten van Bouter & Roest, was er geen enkele die 
via Ameide reed.
De ondernemingen van Den Braven en van Bouter 
& Roest bleven beide de naam ‘De Alblasserwaard’ 
voeren. Dat gaf voor het publiek niet veel verwarring, 
want beide ondernemingen reden verschillende 
routes. Hoogstens was dat lastig voor de autoriteiten, 
maar die spraken toch meestal van Den Braven en 
Bouter&Roest. Den Braven en Bouter reden zelf ook 
mee. Den Braven reed onder andere in de autobus 
met kenteken H 28027.
In de paar maanden dat de dienst officieus Den 
Braven, Roest en Bouter heette, reed A. den Braven 
een fietser aan, waardoor de fiets werd beschadigd, 
en had hij bij een controle een kapotte handrem. 
Verder is over deze periode niets teruggevonden.2

De autobussen in die tijd waren auto-omnibussen. 
Dat wil zeggen dat de passagiers niet, zoals 
tegenwoordig op stoelen of bankjes zitten die dwars 
in de bus staan, maar op langs-banken die aan de 
zijkant zijn geplaatst.

2 RAG, PV, 24 aug. en 19 sept. 1924, 9 en 10 jan., 6 okt. 1925.

▲ Een omnibus van Jansens en Roest. Afb.: HV H’veld-G'dam. ▲ Een plaatsbewijs van Jansens en Roest uit 1923, waarop 
meteen de tarieven van dat traject waren vermeld. 

◄ De verdeling van de routes tussen G. Bouter (getrokken lijn) 
en A. den Braven (gestippelde lijn). 
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De autobusdienst van A. den Braven kwam  
en verdween 
Toen Arie den Braven in juli 1924, samen met  
G. Bouter, de plaats innam van de heren Jansens, 
was hij 33 jaar oud. Hij was geboren op 23 septem-
ber 1890 te Noordeloos en woonde in die periode te 
Tienhoven. Na de splitsing in oktober 1924 ging hij 
zelfstandig verder.
Op het enige traject dat hij reed, het traject 
Schoonhoven-Gorinchem, via de Lekdijk en 
de Zouwen/Bazeldijk, had Den Braven zware 
concurrentie van de Gebr. Broere. Het was een harde 
strijd voor dit éénmansbedrijf om op te boksen tegen 
de veel grotere Gebr. Broere. Uiteindelijk gaf Den 
Braven zich gewonnen en deed op 9 maart 1925 zijn 
dienst over aan de Gebr. Broere. Hiermee was de 
concurrentiestrijd op het traject Schoonhovenseveer-
Ameide-Gorinchem voorlopig voorbij.3

Den Braven reed zelf met de bus, maar had ook een 
chauffeur in dienst. Dat was Nicolaas Pek, die was 
geboren op 28 januari 1903. Hij was dus 21 jaar toen 
hij bij Den Braven in dienst trad. Hij woonde in 
Groot-Ammers in huis 120a.
Zover bekend had Den Braven maar één autobus. 
Deze was overgekomen van Jansens en Roest en 
had het kenteken H 34986. De autobus werd op 31 
januari 1925 afgekeurd, maar nadat de gebreken 
waren verholpen en er een nieuwe motor was 
geplaatst, verscheen de bus kort daarop goedgekeurd 
weer op de weg.4

Bouter richtte de Eerste Autobusdienst  
‘De Alblasserwaard’ op (1924) 
De autobusonderneming Bouter&Roest was ook 
geen lang leven beschoren. Uit de verzonden brieven 
kan worden afgeleid dat H. Roest rond 1 december 
1924 de zaak heeft verlaten. Hij zal toen al niet erg 
actief meer zijn geweest, want op 1 november 1924 
gaf G. Bouter de onderneming de naam: Eerste Auto-
busdienst ‘De Alblasserwaard’.
Gerrit Bouter Jacobuszoon, zoals hij wel werd 

3 Een uitgebreid verslag van deze concurrentiestrijd en de overname door 
Gebr. Broere is te vinden in Zijderveld, Autobus verkeer, p. 81-84.

4 RAG, PV 9, 10 en 12 jan. en 29 mei 1925; IB-index.

genoemd om verwarring te voorkomen, was geboren 
op 21 mei 1864 te Lekkerkerk en woonde op het 
adres Franschestraat 252 te Ameide. Hij begon in 
1897 een loodgietersbedrijf. Na verloop van tijd 
was hij, behalve loodgieter, ook leidekker, elektrisch 
installateur, had een winkel in huishoudelijke 
artikelen en fietsen en was dus een manusje van 
alles. Hij zag daarnaast kennelijk ook wel brood in 
een autobusonderneming.55 Hij was getrouwd met 
Willempje van Zoest. In 1924 waren nog vier zoons 
in leven: Teunis Adrianus (1892), Marinus (1894), 
Hugo Antonie (1897) en Hermijndert (1899).6 In 
de eerste correspondentie werd meestal niet de 
volledige naam van de onderneming gebruikt, maar 
werd deze simpelweg ‘De Alblasserwaard’ of G. 
Bouter en Zonen genoemd. Het ‘en Zonen’ werd in 
de correspondentie meestal weggelaten en ook niet 
duidelijk is welke zonen dat dan waren.

‘De Alblasserwaard’ en dienst Schoon- 
hovenseveer-Dordrecht 
De autobussen van Jansens en Roest op de route 
Schoonhovenseveer-Dordrecht, evenals die van bijna 
alle andere autobusondernemingen, reden tot aan het 
Papendrechtseveer. Daar moesten de passagiers uit-
stappen, de veerpont naar Dordrecht nemen en daar-
na nog een eind lopen naar het hart van de stad. In 
april/mei 1924 hadden Jansens en Roest een verzoek 
ingediend om met de veerpont te mogen overvaren, 
maar door de geringe capaciteit van de pont was dat 
geweigerd.
Nadat G. Bouter en H. Roest na de opsplitsing 
van Jansens en Roest de buslijnen in de westelijke 
Alblasserwaard in bezit hadden gekregen, 
probeerden ze het in oktober 1924 opnieuw. Ze 
moesten wel, want ze hadden langs de Graafstroom 
veel concurrentie gekregen van de autobusdiensten 
van de Reederij op de Lek en van Fop Smit. De 
autobusdienst ‘De Graafstroom’ van Jongeneel uit 
Oud-Alblas was al vanaf het begin in 1923 een 
felle concurrent geweest. Door de bussen via de 
veerpont door te laten rijden naar de binnenstad 
van Dordrecht, hoopten Bouter&Roest hun dienst 
aantrekkelijker te maken voor de reizigers. Doordat 
het wagendek van de veerboot intussen was vergroot, 
konden meer voertuigen worden vervoerd. Behalve 
vrije overtocht vroegen Bouter&Roest voor hun vijf 
dagelijkse ritten ook een subsidie aan de gemeente 
Dordrecht. De subsidie kregen ze niet, maar 
wel vrije overtocht naar Dordrecht. De reizigers 
moesten wel apart voor de overtocht betalen. Het 
goedkeuren van de dienstregeling, het verlenen van 
de vergunning en het keuren van de autobus vergde 
nog wat tijd, maar op 17 december 1924 begon de 
dienst. Het eindpunt was op de Visbrug te Dordrecht. 
Concurrent Jongeneel kreeg op 11 maart 1925 ook 
een vergunning en begon ook door te rijden naar 
Dordrecht.
G. Bouter was intussen de enige eigenaar van de 
autobusonderneming ‘De Alblasserwaard’ geworden. 

5 NA, KvK-Do, inv. 5020/252 en 6360/318; RAG, PV 16 febr. 1925; GAZ-Am, 
IB 13 dec. 1924; GAZ-Am, BR.

6 GAZ-Am, BS-G en O.

▲Klaas Roest op de motorkap van zijn T-Ford, die reed voor 
Jansens en Roest. Deze autobus werd later overgenomen door  
A. den Braven. Foto: Hist. Kring Nieuwpoort.
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Hij had inmiddels in de gaten gekregen dat 
van de toenemende concurrentie niemand 
beter werd en dat deze er uiteindelijk toe zou 
leiden dat één of meerdere ondernemingen het 
onderspit zouden delven. Dat zouden niet de 
grote en kapitaalkrachtige Reederij op de Lek 
of Fop Smit zijn, maar de ondernemingen van 
Bouter en/of Jongeneel. Hij ging met Jongeneel 
in gesprek over een samenwerkingsverband 
en die voelde er wel voor. Samen stonden 
ze sterker tegenover de financiële macht 
van de twee rederijen. Door onderling niet 
te concurreren, konden ze hun tarieven, 
dienstijden en trajecten onderling afspreken en 
hoefden ze niet bang te zijn dat ze passagiers 
van elkaar afsnoepten.
De eerste gezamenlijke dienstregeling voor het 
traject Goudriaan-Dordrecht ging in op 7 april 
1925. Beide ondernemingen bleven zelfstandig 
en bleven ook hun eigen naam voeren, dus 
‘De Alblasserwaard’ van G. Bouter en ‘De 
Graafstroom’ van J. Jongeneel. In Dordrecht 
was het voorschrift dat de verschillende 
busdiensten een lijnnummer moesten voeren. 
De bussen van Bouter en van Jongeneel kregen 
nummer 7. Het doorrijden naar de Visbrug was 
niet een echt succes. Het oprijden van de pont 
bij druk verkeer ging moeilijk en de autobussen 
hadden daarvan nogal te lijden. Bovendien 
waren ze met het overvaren soms meer tijd 
kwijt dan de bedoeling was.7

De dienst Schoonhovenseveer- 
Goudriaan-Noordeloos-Gorinchem
Jansens en Roest waren rond 10 juni 
1924 begonnen met de dagelijkse dienst 
Schoonhovenseveer-Goudriaan-Noordeloos-
Hoornaar-Arkel-Gorinchem. Op die route reed 
al tien maanden de autobus van Rietveld en De 
Haas, dus die kreeg plotseling concurrentie. 
Te laat vertrekken, te snel rijden, niet laten 
passeren, al die trucs om zoveel mogelijk 
passagiers te kunnen oppikken werden ook nu 
weer van stal gehaald.
Toen G. Bouter in oktober 1924 de dienst in 
handen kreeg, pakte hij het verstandiger aan. 
In plaats van de concurrentie voort te zetten, 
probeerde hij een samenwerkingsverband 
met zijn rivalen op te zetten. Zo kon ieder een 
zo goed mogelijk gelegde boterham blijven 
verdienen, zonder steeds maar weer extra 
moeite te moeten doen, risico’s te nemen en 
boetes te riskeren om van de concurrent een 
klant af te snoepen. Hij ging in gesprek met 
Rietveld en De Haas en die voelde wel voor het 
idee. Begin maart 1925 sloten Bouter en  
De Haas en Rietveld een overeenkomst. 
Hierbij werd overeengekomen dat Rietveld 
en De Haas voortaan de dienst Goudriaan-
Gorinchem zou rijden en Bouter Dordrecht-
Schoonhovenseveer. In Goudriaan zouden 
de diensten dan op elkaar aansluiten. Dit was 

7 Zijderveld, Autobusverkeer, p. 92-106.

▲ De tweede dienstregeling die G. Bouter heeft uitgegeven, zie boven, 
dateerde van 9 januari 1925, de eerste werd uitgegeven op 17 december 
1924. Afb.: SAD-Pa.


