▲ Foto gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarige huwelijk van Johannes van Merkerk en Annigje Maat op of rond 12-08-1960.
Voor de smederij staan v.l.n.r. het echtpaar Annigje en Johannes van Merkerk en schoonzoon Gerardus Albertus (Gerard) Heijne
(echtgenoot van Petertje). Zittend v.l.n.r. de dochters Teuntje, Petertje (Pepy) en Annigje (Annie) van Merkerk. Op de voorgrond zitten
de drie dochters van Teuntje: Annie, Hannie en Adrie. Bron: Bert de Lange, http://members.chello.nl/blange/.

Hannes en Annigje krijgen in de Peperstraat vijf kinderen, vier dochters en een zoon. De oudste dochter
Teuntje is geboren op 13 juli 1921 Daarna een dochter Petertje, die geboren op 23 januari 1926 en is
overleden op 13 juni 1930, 4 jaar oud. Vervolgens een
zoon Hendrik (Henry), geboren op 15 september
1928, opnieuw een dochter Petertje (Pepy), geboren
op 7 februari 1934 en tenslotte nog een dochter Annigje (Annie), geboren op 27 januari 1936.
Hannes is tot 1968 actief geweest als smid. Hij is op
9 augustus 1977 overleden, 84 jaar oud. Zijn weduwe
Annigje van Merkerk – Maat is overleden op 29 mei
1979. Beiden zijn in Ameide begraven.

Andere smederijen in Ameide

N

aast de smederij aan de Peperstraat waren
er in de loop der tijd nog andere smederijen
actief in Ameide.
De bekendste is
wel de smederij
op de Dam waar
meerdere generaties Vermeulen
en Van Woezik als
smid actief waren.
Minder bekend is
dat ook op de Achterweg en in de
Nieuwstraat enige
tijd een smederij
gevestigd is geweest.

▲ Smederij op de Dam te Ameide.

◄ Hannes en Annigje
zijn beiden begraven
op de nieuwe algemene
begraafplaats in Ameide,
gelegen aan de Broekseweg.

44

www.ameide-tienhoven.nl | september 2016

Achterweg – In het midden van de 19de eeuw was
Andries Peter van Kesteren actief als ijzersmid op
de Achterweg. Hij was de op 19 september 1809
geboren zoon van bakker Johannes van Kesteren
en Neeltje Vermeulen. Hij was een kleinzoon en
neef van de ijzersmeden Vermeulen. Het is de
vraag of hij werkzaam was in de smederij op de
Dam of dat hij een smederij had op de Achterweg.

Dat laatste is het meest aannemelijk. Het vak heeft
hij op de Dam geleerd. In 1829 was hij als smidsknecht inwonend bij zijn oom Peter Vermeulen. In
1833 trouwt hij met Jannigje Jongkind, een dochter van Cornelis Jongkind en Aaltje van der Ham.
In 1839 wonen zij met drie kinderen op No. 43A
aan de Achterweg. In 1845 zijn dat inmiddels zes
kinderen geworden en is daar ook de inwonende
smidsknecht Cornelis van Zessen (geboren te
Ameide op 4 april 1829). Omnummering in 1861:
gezin Van Kesteren op Achterweg 81 en op 81A de
schuur van A.P. van Kesteren. Dit zou kunnen betekenen dat op de Achterweg destijds een smederij
gevestigd was. Andries Pieter is aldaar op 20 augustus 1868 overleden, 61 jaar oud. Zijn weduwe
en drie kinderen blijven achter. Opvallend is dat
later dat jaar ook de twee zonen en mogelijke opvolgers komen te overlijden. Cornelis van Kesteren
op 17 oktober, 21 jaar oud en Johannes Cornelis op
24 november, 25 jaar oud. Daarmee komt een einde aan het smederijbedrijf op de Achterweg. Weduwe Jannigje van Kesteren – Jongkind blijft tot
haar overlijden op 25 maart 1877 op de Achterweg
wonen.
Nieuwstraat – In de jaren 1870 moet er ook in de
Nieuwstraat tijdelijk een smederij geweest zijn. In
juli 1874 gaat Bastiaan Everardus van Krimpen
met zijn vrouw Willemijntje Ooms en hun kort
daarvoor geboren zoontje Arie van Krimpen in de
Nieuwstraat 116B wonen. Bastiaan is smid van beroep en op 116C is een smederij gevestigd. Later
zijn deze woningnummers gewijzigd in No. 181 en
No. 181A.
Bastiaan Everardus van Krimpen is een zoon van
Arie van Krimpen en Regina van Zee, die op 30
september 1847 in Ameide geboren is. Hij trouwt
op 19 december 1873 met de in Groot-Ammers
geboren Willemijntje Ooms. Op 4 april 1874 wordt
hun zoon Arie geboren. Bastiaan van Krimpen was
tot september 1873 enkele jaren smidsknecht bij
Montijn in de Peperstraat geweest. Was hij voor
zichzelf begonnen of werkte hij samen met Montijn?
Na Arie worden in het gezin Van Krimpen nog
tien kinderen geboren, waarvan er minstens drie
jong komen te overlijden. In het pand aan de
Nieuwstraat zijn ook regelmatig smidsknechten
inwonend. De smederij aan de Nieuwstraat blijft in
ieder geval tot medio 1889 in functie. Op 24 juni
1889 vertrekt het
gezin Van
Krimpen
naar IJsselmonde.

▲ Was in gebouw links (nu timmerwerkplaats van R. Kanselaar, Nieuwstraat 29) de smederij van Van Krimpen gevestigd?

Andere bewoners van de Peperstraat
In de Peperstraat stonden tussen de smederij en het
café op de Lekdijk gedurende meer dan 100 jaar een
aantal kleine arbeiderswoningen. De vraag is wie
woonden er in die huisjes?
Zie ook de uitsnede van de plattegrond GEMEENTE
AMEIDE sectie B, genaamd ZEVENHOVEN LIESVELD, opgemeten in 1822 door J. de Geus, Landmeter Eerste Klasse op de volgende pagina.
In 1815 zullen enkele huisjes al aan de Peperstraat
hebben gestaan, hoewel ze bij de volkstelling in dat
jaar (voor een deel) nog niet genummerd zijn. De
smederij van Willem Schreij was No. 56 en op No.
57 woonde in 1815 Adriaan van der Grijn Flzn. met
zijn vrouw Sijgje van der Ham en de kinderen Aafje
en Hanna van der Grijn. In 1829 woont Sijgje van der
Ham in No. 57A. Adriaan van der Grijn is overleden
op 5 juli 1821, waarbij zijn buren Willem Schreij en
Arie de Vroome de aangifte deden. Sijgje is op 22
juni 1822 hertrouwd met de weduwnaar Dirk Tukker.
Deze woonde in 1815 in een ongenummerd huis, dus
mogelijk ook aan de Peperstraat. In 1815 woonden
Arie de Vroome, zijn vrouw Cornelia van den Heuvel
en 4 kinderen in No. 58. Bij de geboorte van Aalbert
in 1814 is buurman Adriaan van der Grijn getuige bij
de aangifte. Arie is op 31 december 1822 op het ijs bij
Lakerveld overleden in de griend genaamd Ravenshoek.
Zoals gezegd is het niet duidelijk of alle huisjes tegelijkertijd gebouwd zijn. Er zijn meer woningen die
genummerd worden door toevoeging van een A, B,
C, enz. aan een bestaand woningnummer. De woningen in de Peperstraat beginnen met No. 56 waar
de ‘IJzersmit’ Willem Schreij woont. Dan volgen de
nummers Peperstraat 57A, 57B, 58A, 58B, (No. 58C
ontbreekt), 58D en 58F. Aan de Hoogendijk ligt No.
58E (zie hierna). Woning No. 59 is in de Nieuwstraat.
(Woning No. 60 ontbreekt in 1829. Is het onbewoond
of wordt er nieuw gebouwd?). Huis No. 61A is in de
Brouwerij (dat zou het verlengde van de Peperstraat
na de Nieuwstraat kunnen zijn) en woning No. 61B
is weer in de Nieuwstraat. De hoofdbewoners van de
woningen met de nummers 57 en 58 zijn bijna allemaal arbeider van beroep en sommigen dragen voor
Ameide bekende namen; 57A, Dirk Tukker; 57B,
Matthijs Demper; 58A, Jan Kapoen; 58B, Andries
Niessler, die als bijzonderheid had dat hij te Port
Royal op Jamaica geboren was; 58D, Maria de Jongh
alleenstaand, ongehuwd en naaister van beroep; 58F
Neeltje Woudenberg, weduwe van Hendrik Veer.
In 1829 wonen in 58E de metselaar Frans Diepenhorst, zijn vrouw Hanna Dijns en hun zonen de
metselaars Frederik en Hermanus Diepenhorst. Deze
woning is aan de Hoogendijk gelegen. In 1815 woonden Frans Diepenhorst en Hanna Dijns met zeven
kinderen in een ongenummerde woning. Uit de
geboorteakte van hun zoon Hermanus (geb. 29 juni
1813) blijkt dat dit een ongenummerd huis aan de
Peperstraat is. In 1829 wonen zij in 58E een woningnummer dat past in het rijtje woningen aan de Peperstraat, maar dat als straatnaam toch Hoogendijk heeft
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De Peperstraat in 1822

gekregen. Later blijken zij daar een herberg te hebben. In 1839 is het woningnummer 58A (straatnaam
ontbreekt) en is Johanna Dijns herbergierster. Frans
Diepenhorst is op 4 december 1839 overleden, nog
steeds metselaar van beroep. In 1845 wonen in No.
58C Johanna Dijns, die ‘kasteleinesse’ van beroep is
en haar ongehuwde zoon de metselaar Frederik Diepenhorst. Johanna Dijns is op 15 mei 1849 overleden
en zoon Frederik Diepenhorst neemt het bedrijf over.
Aan de Hoogendijk 58C is Frederik Diepenhorst tapper van beroep tot zijn overlijden in 1861. In 1867
zien we Dirk Wierks als nieuwe tapper aan de Hoogendijk, inmiddels No. 111. Hij woont daar met zijn
vrouw, de uit Lopik afkomstige Johanna Van Goch en
hun kinderen Bart, Adriana en Aaltje Wierks. Kastelein Dirk Wierks en zijn gezin verhuizen op 1 mei
1871 naar Tienhoven, 2 dagen na het overlijden van
de 1½jaar oude Adriana. De in Tienhoven geboren
Arie van den Berg komt dan als nieuwe kastelein
naar de Hoogendijk, waar het huisnummer inmiddels No 168 is. Arie is getrouwd met de te Lexmond
geboren Annigje Versluis. Hij is overleden op 6 juli
1875, nog geen 25 jaar oud. Weduwe Annigje blijft
nog enige jaren het beroep van ‘Kasteleinesse’ uitoefenen. In de loop van de jaren 1890 worden Arie
Bouter en zijn vrouw Jannigje de With de volgende
bewoners van het café aan de Hoogendijk/Peperstraat, inmiddels No 198. Arie verruilt zijn beroep
als loodgieter voor dat van kastelein. Tussen 1895
(Maria Bouter) en 1916 (Cornelis Bouter) worden er
negen kinderen geboren. In 1899 vermeldt de Feestgids van het Zangersfeest dat de naam van het café is
inmiddels “DE STOOMBOOT” en is "Prachtig gelegen
aan de rivier naast de aanlegplaats der Stoombooten.
Nette en soliede bediening verzekerd. A. BOUTER."

46

www.ameide-tienhoven.nl | september 2016

Kort daarna wordt het café verbouwd of vernieuwd.
In de gevel van Lekdijk 42 prijkt nog een datumsteen
met als tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR
MARIA BOUTER, Adr OUD 5 JAAR DEN 5 JULI
1901.
Door de vele veranderingen in woning-nummering
is het niet eenvoudig om de bewoning van de Peperstraat te reconstrueren. De smederij en de herberg
(het café) blijven min of meer vaste ijkpunten. De
smederij verandert achtereenvolgens van No. 56,
naar 101, 156 en 186. Het café gaat van 58A naar 110,
168 en 198. De tussengelegen nummers zijn soms
ook van gebouwen aan de andere kant van de Peperstraat en niet alleen van woningen maar ook schuren.
Zo is er rond 1870 sprake van No. 101A (later 157)
als bergplaats van Montijn, terwijl nummers 107 en
108 ‘Schuren Van Kekem’ genoemd worden. Er blijven door de jaren heen een zevental nummers over
als woningen met daarin steeds bewoners met bekende en minder of zelfs onbekende namen. Tussen
1870 en 1920 zijn dat o.a. namen als Van Bruggen,
Labee, Van Oort, Van den Hoven, De Vroome, Van
der Ham, Versluis, Uittenbogaard en Van Lomwel.
Zij zijn voor het merendeel arbeider en later manden-of hoepelmaker van beroep. Minder bekende
namen zijn die van de schoenmakers Luthart en
Quakernaak. De eerste zal ook nog bode en ‘besteller
van goederen’ worden.

Rechts: Een tweetal foto’s, rond 1910-1920 gemaakt,
geven een goed beeld van de bebouwing in dit deel
van de Peperstraat.

▲▲ Hier kijken we vanaf de Achterweg in de Peperstraat (begin 20ste eeuw). Links voor de smederij van Van Roon en de bergschuur,
vervolgens een vijftal arbeiderswoninkjes en daarachter Café ‘De Stoomboot’ van Arie Bouter. Rechts de schuur van Van Kekem met
nog een deel van de stenen tuinmuur.
▲ We zien hier de huisjes in de Peperstraat vanaf de Nieuwstraat richting de Achterweg.
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▲ Acht woningen aan de Achterweg ter vervanging van de woninkjes in de Peperstraat (ansicht gestempeld in 1925).

Rond 1922/3 worden er acht (4x2) (woningwet)
woningen aan de Achterweg gebouwd. Zij zijn, nog
helemaal nieuw, te zien zijn op een ansicht met
poststempel 1925. Waarschijnlijk zijn zij gebouwd
als vervanging van de woninkjes aan de Peperstraat.
Deze zullen enige tijd daarna afgebroken zijn. De
woningen aan de J.W. van Puttestraat (nu nr. 24 t/m
38) zijn enkele malen gerenoveerd, maar staan er nog
steeds.
In tegenstelling tot de kant van de dijk is er aan de
overkant van de Peperstraat nauwelijks bebouwing
aanwezig. Op de kaart uit 1823 is er slechts een
woonhuis op de hoek van de Nieuwstraat en de Peperstraat. Langs de Peperstraat strekt zich tot de Achterweg de tuin uit van deze woning met daarin een

▲ Restant van de historische muur, die de tuin van het hoekhuis
Nieuwstraat/Peperstraat afsloot van de Peperstraat.
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schuur. Deze tuin was aan de kant van de Peperstraat
(voor een groot gedeelte) afgesloten door een manshoge gemetselde muur, waardoor er weinig contact
mogelijk was met de toenmalige bewoners van de
Peperstraat.
De bewoners van de woning op de hoek van de
Nieuwstraat (no. 60) vormden op sociaal en economisch gebied een groot contrast met de andere bewoners van de Peperstraat. In de 19de eeuw mochten
de bewoners tot de notabelen van Ameide gerekend
worden. In 1815 woont in No. 60 de aannemer (van
’s lands publieke werken) Marcelis Leendert Plooster
(24 j.) met zijn vrouw Jacoba Johanna van Kruijne
(29 j.) en hun kinderen Johannes Everardus (3 j.) en
Louisa Catharina (1 j.) Inwonend zijn Annige Kok
(29 j.) de weduwe van Dirk Hogenstad en Aaltje
Koers (18 j.) die waarschijnlijk dienstmeisje was.
Marcelis Plooster zal in 1839 als aannemer betrokken
zijn bij de aanleg van de eerste spoorlijn in Nederland tussen Amsterdam en Haarlem9.6Hij woont dan
niet meer in de Nieuwstraat, maar is verhuisd naar
de Voorstraat No. 96 (nu Voorstraat 6). Op No. 60
in de Nieuwstraat wonen dan inmiddels een andere
aannemer, Daniel de Jongh Czn., zijn vrouw Betje
van Tienhoven (een dochter van de dijkopzichter
Gerrit van Tienhoven) en hun dochter Lijsje Kornelia
de Jongh. Inwonend is hun dienstmaagd Elisabeth de
Kiefte. Als Marcelis Plooster rond 1840 naar Buitenlust in Vianen vertrekt, waar hij in 1841 is overleden,
verhuizen Daniel de Jongh en zijn vrouw naar de
voormalige woning van Plooster aan de Voorstraat.

9 Zie Nieuwsblad HVAT 2014, Jrg. 25, nr. 2, blz. 38-43.

Nieuwe bewoner van Nieuwstraat No. 60 (later No.
115) wordt Mr. Johannis Dirk van der Poel. Hij wordt
in 1846 burgemeester van Ameide en Tienhoven als
opvolger van zijn op de Dam wonende vader Hendrik van der Poel, die van 1833 tot 1846 burgemeester was. Johannes Dirk van der Poel trouwt in 1849
met Albertina Maria Alexandrina Kerkhoven10.7Hij
zal tot 1854 burgemeester blijven en hij is ook enige
tijd lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland
en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geweest. Na het overlijden van zijn ouders verhuist het
echtpaar in 1872 naar hun huis op de Dam (nu 10 en
11).
De mandenmakers-patroon Arie van Kekem met zijn
gezin en dienstbodes zijn de volgende bewoners. De
woning heeft inmiddels 178 als nummer gekregen,
dat na 1900 in No. 207 veranderd. Na het overlijden
van Arie van Kekem in 1906 blijven zijn weduwe en
enkele kinderen nog enige jaren in de Nieuwstraat
wonen.
Na hun vertrek uit de Nieuwstraat wordt het huis in
twee woningen gesplitst. Bijzonder is dat na deze
splitsing de ene helft in de Peperstraat wordt gesitueerd (nummer A 224) en de andere in de Nieuwstraat
(nummer A 235). Later worden de woningen omgenummerd in Nieuwstraat 41 en 39. In Peperstraat A
224 (later Nieuwstraat 41) hebben gedurende lange
tijd Anthonie Versluis met zijn echtgenote Antonetta
van Krimpen en hun gezin gewoond.
Zoals hiervoor al geschreven zijn rond 1920 aan de
Achterweg een achttal woningen gebouw. Tenminste
twee van deze woningen zijn gebouwd in de voormalige tuin van de woning aan de Nieuwstraat. In deze
tuin zijn in het midden van de Peperstraat, tegenover

de achterkant van Café ‘De Stoomboot’ nog twee woningen gebouwd, waar in de jaren 1950 de families
Tukker en Van der Vliet woonden. Deze woningen
met nummers A222 en A223 zijn later omgenummerd tot Peperstraat 4 en 5. Inmiddels is er één woning van gemaakt, Peperstraat 5.
De meest recente bebouwing aan de Peperstraat is de
in/uitrit van de Gerrit Roodhorsthof. Om dit plan te
realiseren zijn ook de laatste schuren aan de zuidzijde van de Peperstraat afgebroken.
Tenslotte nog iets over de Peperstraat voorbij de
Nieuwstraat. Reconstructie van de gebouwen en bewoning van dit gedeelte is nog ingewikkelder. Op de
kaart van 1763 staan er gebouwen op de hoek van de
Peperstraat en de Nieuwstraat en op de hoek van de
Peperstraat en de Voorstraat. Op de kaart uit 1823 is
er veel meer bebouwing te zien. Aan de zuidzijde van
de Peperstraat staat een groot gebouw waarvan het
erf zowel vanaf de Voorstraat als vanaf de Nieuwstraat kan worden bereikt. Het is helaas (nog) niet
duidelijk waar dit gebouw destijds toe diende en wat
erin gebeurde. Later komen er een schuur en een
tweetal huisjes voor in de plaats. Verder staan er in
1823 een tweetal woningen op de overgang van de
Voorstraat naar de Peperstraat. Tot de bouw van garage Bouter118rond 1925 waren de Peperstraat en
Voorstraat met elkaar verbonden. De nummers van
de toen afgebroken woningen zijn in de registers
soms aan Peperstraat, soms aan de Voorstraat en
soms ook aan de Lekdijk gekoppeld. Verder onderzoek naar de ontwikkeling van dit gebied is nodig.
Wellicht levert dit materiaal op voor een volgend
artikel.

10 Zie Nieuwsblad HVAT 2012, Jrg. 23, nr. 3, blz. 44-49.

11 Zie artikel ”De autobusdiensten van Den Braven en Bouter” op blz. 16.

▲ De smid. H. Scheepstra en W. Walstra, schoolplaat ca. 1895.
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Boekbespreking
Opgaan, blinken en verzinken
De geschiedenis van het geslacht
Van Brederode van Bolswaert

Z

ijn gevorderde leeftijd ten spijt - hij is inmiddels 82 jaar oud - heeft Walter van Zijderveld, oud-voorzitter van de Vereniging Historische Lexmond en Hei- en Boeicop, enkele maanden geleden wederom een ambitieus project afgerond. Hij is namelijk niet alleen de auteur,
maar ook de uitgever van het boek “Opgaan, blinken
en verzinken - De geschiedenis van het geslacht Van
Brederode van Bolswaert”.
Het machtige geslacht Van Brederode heeft een belangrijke rol gespeeld in het bestuur van Holland. Zij
waren ook eeuwenlang Heer van Vianen en Ameide.
Hendrik van Brederode, de “Grote Geus”, speelde
rond 1566 een belangrijke rol bij de opstand tegen de
Spaanse bezetters. Hij was een zoon van Reinout III
van Brederode. Deze Reinoud had ook de nodige
bastaardkinderen. Uit één van deze kinderen, die ook
de naam Reinoud droeg, ontstond de bastaardtak
Van Brederode van Bolswaert. Die naam is ontleend
aan de Bolswaard, een eiland in de Lek bij Lexmond.
Daarop stond hun woonhuis, dat omringd was door
een gracht. Meerdere leden van dit geslacht zijn in de
kerk van Lexmond begraven.
Die speciale band met Lexmond bracht Walter van
Zijderveld er toe om “een zo goed mogelijk totaalbeeld van de stamlijn van het geslacht” te schetsen op
basis van uitgebreid archiefonderzoek, waarbij “veel
nieuwe feiten boven water kwamen en foutieve vermeldingen of aannamen konden worden rechtgezet”.
Ook was er een band met Ameide en Tienhoven. Ten
eerste met Hendrik van Brederode van Bolswaert
(1592-1676), zoon van Reinoud van Brederode van
Bolswaert (1548-1633) en kleinzoon van Reinoud III
(1492-1556), Heer van Brederode, Vianen en Ameide
en Burggraaf van Utrecht. Deze Hendrik werd in
1618 door Walraven IV van Brederode (1596/7-1620)
aangesteld als drossaard van het Land van Ameide en
Tienhoven. De drossaard fungeerde als bestuurlijk
plaatsvervanger van de Heer van Ameide en Tienho-

ven en werd
voor het leven
benoemd. De
meest tastbare herinnering is het Stadhuis van Ameide, gebouwd onder
het bewind van Johan Wolfert van Brederode (15991655).
Hendrik van Brederode van Bolswaert heeft op de 7e
april van het jaar 1644 de eerste steen gelegd voor de
bouw van het Stadhuis. Een gevelsteen boven de westelijke zijingang van het stadhuis, aan de kant van de
Voorstraat, herinnert tot op de dag van vandaag aan
deze eerstesteenlegging. De tekst van de steen vermeldt niet alleen de datum van de plechtigheid, maar
ook de hoge positie van jonker “IoR Hendryck van
Breedrode” , “Drossart alhier”. Hij zou deze functie
ruim 44 jaar vervullen. In 1663 stopte hij en werd
opgevolgd door zijn zoon Frederik Lodewijk. Deze
zal de functie van drossaard vervullen tot zijn overlijden in 1693. In dat jaar zijn de Landen van Vianen
en Ameide in handen van Simon Hendrik van der
Lippe. Deze benoemde geen Brederode van Bolswaert meer als nieuwe drossaard. Zo kwam er een
einde de rol van dit geslacht in Ameide en Tienhoven, die bijna 75 jaar geduurd heeft.
Deze duidelijke band tussen het geslacht Van Brederode van Bolswaert en de geschiedenis van Ameide
en Tienhoven maakt het boek van Walter van Zijderveld ook uitermate interessant voor leden van onze
vereniging. Ter illustratie: er wordt in de ”Index op
geografische namen” niet minder dan 27 maal naar
Ameide en 22 maal naar Tienhoven verwezen!

Het fraai uitgevoerde, rijk geïllustreerde boek telt 271
pagina’s en kost € 22,90. Het kan op de volgende manieren worden verkregen:
• bij de auteur thuis (Walter van Zijderveld, Berkenlaan 7, 4128 ST Lexmond) of door een bedrag van
€ 26,90 (met inbegrip van € 4,00 verzendkosten)
over te maken op bankrekening nummer
NL22INGB0000592779 ten name van W. van Zijderveld, onder vermelding van het bezorgadres;
• bij Supermarkt Spar (De Laak 43, 4128 CA Lexmond);
◄ Datumsteen
•
in het Stedelijk Museum Vianen (Voorstraat 97
in de zijgevel
4132, AP Vianen), en
van het Stad•
bij Boekhandel Bruna (Voorstraat 75, 4132 AM
huis te Ameide.
Vianen).
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Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven

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

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

Ni e u w s b l a d

De geschiedenis van de
Gouden Koets

Nieuwsblad

Aanvang 20.00 uur

Jaargang 27 | nummer 3 | september 2016

Bewoners van de
Peperstraat...

