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•

400 jaar Synode van Dordrecht 1618/1619.

•

Wat zijn invloeden van het calvinisme op diverse facetten van het leven zoals de (schilder)kunst? Hierbij komen ook de avondmaalsbekers uit de Hervormde kerk van Ameide
ter sprake, die nu in bruikleen zijn bij museum Het Catharijneconvent.

•

De “Biblebelt”. In 2019 zal in museum Het Catharijneconvent een grote tentoonstelling
gehouden worden over dit onderwerp. Ook Ameide en Tienhoven liggen in dit gebied.

De lezing zal worden gehouden op donderdag 8 november 2018
Aanvang : 20.00 uur
Locatie
: Stadhuis op de Dam te Ameide. Noteert u nu vast de datum.

Ni e u w s b l a d

H

et bestuur van de HVAT wil u graag uitnodigen tot het bijwonen van een lezing met
als onderwerp “500 jaar Reformatie in Nederland”. Sprekers zijn het echtpaar dr. Tanja Kootte en dr. Jan Wim Buisman. Zij werkt als conservator in museum Het Catharineconvent te Utrecht, op het gebied van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Hij is universitair docent Geschiedenis van het christendom aan de universiteit Leiden.
Tijdens deze lezing zal het protestantisme centraal staan, waarbij de volgende onderwerpen ter sprake zullen komen:
500 jaar reformatie in Nederland dus ook in de Alblasserwaard. Waarom zijn we in Nederland meer op Calvijn en minder op Luther georiënteerd?

De gemeenten Ameide en
Tienhoven 1812-1986

◄ Dr. Jan Wim Buisman en
dr. Tanja Kootte.

Penningen ambtsketen
Ameide (links) en Tienhoven

COLOFON

Inhoud september 2018

Het nieuwsblad is een uitgave van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven en verschijnt vier keer per jaar.

ISSN: 1569 - 7800

3

Van de hoofdredacteur

HET BESTUUR

4

Verenigingsnieuws

Voorstraat 99

4132 AP Vianen

tel. 0347-355180

5

Overhandigen cheque COOP-flessenactie

Fransestraat 12

4233 ED Ameide

tel. 0183-602676

5

Reacties van lezers

Kerkweg 27a

4235 VT Tienhoven

tel. 06 13232079

7

Enkele grepen uit de ontstaansgeschiedenis van de
Gemeenten Ameide en Tienhoven

De Bogerd 19

4233 GN Ameide

tel. 0183-602488

16

Lekdijk 18

2769 GA Langerak

tel. 0183-602071

De Burgemeesters van Ameide en Tienhoven
1812-1986

C. van Gelderen

Prinsengracht 43

4233 ET Ameide

tel. 0183-602198

30

R. de Groot

Amalialaan 30

4235 AK Tienhoven

tel. 0183-602874

Twee 25-jarige jubilea Burgemeester De Kleyn
in 1893 en burgemeester Luijendijk in 1949

J. de Gruyter-de Kruyk

Voorstraat 3

4233 EA Ameide

tel. 0183 609280

C. Middelkoop-den Oudsten

Aaksterveld 92

4233 GD Ameide

tel. 0183 60 1585

36

Een bestuurlijk chaotische periode in
Ameide (1851-1861)

43

Gemeentelijke zorg voor openbare orde en
veiligheid. De nacht- of klapwakers van Ameide
ca. 1800-1928

52

Lezing op donderdag 8 november 2018

Voorzitter:
H. van den Heuvel
Vice-voorzitter:
D. Siegersma
Secretaris:
H. de Jong		
Penningmeester:
J. Stasse		
Algemeen adjunct:
J.A. Maatkamp
Leden:

D. Roodhorst

Den Hoef 19

4233 GJ Ameide

tel. 06 46362705

A. Terlouw-vd Grijn

Vijf Akkers 18

4235 AH Tienhoven

tel. 0183-602110

J. Verwolf		

Paramasiebaan 4b 4233 EX Ameide

tel. 0183-601749

BESCHERMHEER
dr. C.C. van Stolk, Ambachtsheer van Ameide
ERELEDEN
C.W. Broekman, K. van der Grijn, A.M. den Oudsten, C. Rijnhout en R.A. Tieman

info@ameide-tienhoven.nl

internet: www.ameide-tienhoven.nl

LEZINGEN EN EXCURSIES
J. de Gruyter-de Kruyk

marjan_de_gruyter@hotmail.com

J. Verwolf		

verwo360@planet.nl

bram.provoost@kpnplanet.nl

C. van der Grijn

cvdgrijn2@gmail.com

A. Tukker		

ajtukker1943@kpnmail.nl

jstasse@hetnet.nl

•
•
•
•
•

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt minimaal €17,50 per jaar, over te maken op bankrekeningnummer NL42RABO0301952248 van de Rabobank in Ameide, t.n.v. de
penningmeester van de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal zes weken voor het eind van het
verenigingsjaar te hebben plaatsgevonden. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari
tot en met 31 december.
De redactie besteedt de uiterste zorg aan de in dit nieuwsblad opgenomen artikelen. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen. Het bestuur van de Historische
Vereniging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiend
ongerief.
Het is zonder voorafgaande toestemming van de auteur niet toegestaan een artikel
of delen daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te
maken of te verveelvoudigen.

2 Hermanus van der Zouwen (1894-1984) is een zoon van Cornelis van der
Zouwen en Aagje Vuurens.
3 Wie nog meer wil weten over de geschiedenis van de nacht-

wakers in het algemeen en die van Lexmond in het bijzonder
kan dit vinden in een artikel van Walter van Zijderveld. De
nachtwakers van Lexmond gepubliceerd in “In het Land van
Brederode”, Historisch Tijdschrift voor het Land van Vianen.
1983, Jrg. 8 nr. 3/4.

De Nachtwakers van Ameide van 1817 tot 1928 in vogelvlucht:

LEDENADMINISTRATIE
J. Stasse		

van AGENT VAN POLITIE, in hoofdzaak belast
met den nachtdienst, tegen een jaarwedde van f 625,
zonder pensioenstorting’. Op 20 maart 1925 wordt
Hermanus van der Zouwen2, wonend in Ameide,
door de burgemeester op deze functie benoemd en
dus niet meer een echte nachtwaker. Omdat Krijn
Vroon de andere werkzaamheden blijft doen is dit
zijn enige taak.
In Ameide, zoals in veel andere gemeenten, komt de
functie van nachtwaker nog meer ter discussie te
staan. November 1927 hakt wethouder A.J.C. Nugteren de knoop door. Zijn voorstel om de post van
nachtwaker (kosten f 665) met ingang april 1928 af te
schaffen wordt met 6 tegen 1 stem aangenomen. Burgemeester Luijendijk is het er niet mee eens en ‘verklaart van deze daad niets ter verantwoording te nemen’. Hij tekent verzet aan tegen dit besluit, maar dat
wordt afgewezen. “Ameide. Door den Gemeenteraad
werd eenigen tijd geleden besloten den nachtwaker tegen 1 April j.l. te ontslaan en wel uit financieel oogpunt, doch werd uit de gemeente verzet aangeteekend.
Thans is echter door Ged. Staten het besluit bekrachtigd en heeft onze gemeente geen nachtwacht meer”.
Per 1 april 1928 is het ambt van nachtwaker afgeschaft. Daarmee komt er een eind aan een eeuwenlange periode waarin een klapwaker met zijn hond
moest zorgen voor de lokale veiligheid gedurende de
nacht3. De politie zal die taak overnemen en er zal ’s
nachts geen geklepper en geroep meer klinken.

1 Over deze affaire, die ook de landelijke kranten bereikt, is geschreven in het
Nieuwsblad HVAT 2007, jrg. 18, nr. 1, blz. 5-17.

REDACTIE NIEUWSBLAD
A.P. Provoost

Als in 1936 zijn 65ste verjaardag nadert vraagt Krijn
om nog 5 jaar in functie te mogen blijven. De gemeenteraad van Ameide besluit om hem nog één
jaar te handhaven. Als het zover is vraagt hij alsnog
om verlenging van zijn contract tot 1 sep. 1938. Dan
wordt besloten on hem per 1 maart 1938 te ontslaan,
maar kort daarop volgt het besluit om het contract
toch tot zijn 70ste te verlengen, d.w.z. tot 30 okt. 1941.
Het is mij niet bekend of hij dat ook heeft volbracht.
Kort voor die datum is zijn vrouw Annigje op 5 okt.
1941 overleden. Krijn Vroon is overleden op 5 juli
1944, 72 jaar oud.
Terug naar 1925. Door het ontslag van Krijn Vroon
als nachtwaker is er een vacature. Burgemeester Luijendijk plaatst een advertentie. Het gaat echter niet
meer om een nachtwaker maar om een ‘betrekking

CORRESPONDENTIEADRES
H. de Jong		

list (een kennis van Luijendijk!), die dokter De Jongh
haast zou hebben aangereden op de Lekdijk. Nachtwaker Krijn Vroon maakt een proces-verbaal op
waarin wordt verklaard dat de bestuurder dronken
is, maar herroept dat de volgende dag. Burgemeester
Luijendijk beschuldigt Vroon van meineed en ontslaat hem op staande voet1.
De burgemeester kan de nachtwaker ontslaan, maar
hij heeft geen zeggenschap over de andere functies
van Krijn Vroon. Daar gaat de gemeenteraad over,
die op donderdag 26 feb. 1925 om half elf in de ochtend bijeenkomt. Op de agenda staat alleen: “Ontslag
Krijn Vroon, doodgraver, vuilnisophaler, lantaarnopsteker”. Het wordt een rumoerige vergadering,
maar uiteindelijk wordt het voorstel tot ontslag ingetrokken. Vroon houdt zijn resterende functies en
gaat voortaan als Gemeentewerkman door het leven.
Hij krijgt er later zelfs nog de taak als klokkenist bij.

Afbeelding Voorblad
Stadhuis van Ameide, in 1930. Links twee kastanjebomen
gepoot door Mr. J.D. van der Poel, oud-burgemeester van
Ameide en Tienhoven. (foto Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed).

•
•
•
•
•

Abraham van Gelderen en Hendrik Siebeling zijn beide nachtwaker tot 5 juli 1817.
Arie Van Kekem Pzn is nachtwaker van 6 juli 1817 tot 22 april 1825.
Arie Veer is nachtwaker van 22 april 1815 tot 4 dec. 1831.
Jan Uittenbogaard is nachtwaker van 4 dec. 1831 tot 6 okt. 1863.
Johannis Uittenbogaard Wzn is nachtwaker van 6 okt. 1863 tot 31 dec. 1895, vanaf 4 sep. 1877 is
hij ook lantaarnopsteker.
Jan Gijsbert van Krimpen is nachtwaker en lantaarnopsteker van 1 jan. 1896 tot 1 juli 1914.
F(rancinus?) de Gans is nachtwaker en lantaarnopsteker van 1 juli 1914 tot 1 juli 1915.
Teunis Rietveld is nachtwaker, lantaarnopsteker en doodgraver van 1 nov. 1915 tot 1 maart 1917.
Krijn Vroon is nachtwaker, lantaarnopsteker, doodgraver en vuilophaler van 1 maart 1918 tot 5 feb.
1925. Hij wordt ontslagen als nachtwaker, maar houdt de andere functies als Gemeente-werkman.
Hermanus van der Zouwen, is Agent van politie belast met den nachtdienst van 20 maart 1925 tot
1 april 1928.

Per 1 april 1928 is de functie van nachtwaker opgeheven.

Drukwerk: Van der Perk Groot-Ammers
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Van de hoofdredacteur
Beste leden en meelezers van het Nieuwsblad.

H

et herfstnummer van het door u zeer gewaardeerde Nieuwsblad is deze keer volledig gewijd aan de
voormalige gemeenten Ameide en Tienhoven.
Op 1 januari 1986 werden deze gemeenten opgeheven en
werden Ameide en Tienhoven woonplaatsen in de nieuw
gevormde gemeente Zederik. Deze gemeente Zederik
heeft het 33 jaar volgehouden, want op 1 januari 2019 gaat
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden van start, samengesteld uit de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Dat is veel korter dan Ameide en Tienhoven die als
gemeenten bijna 175 jaar hebben bestaan. Op 1 januari
1812 ingesteld als een gezamenlijke gemeente Ameide en
in 1817 opgesplitst in de afzonderlijke gemeenten Ameide
en Tienhoven.
De hoofdmoot van dit nummer bestaat uit een vijftal artikelen, die verschillende aspecten van de gemeenten Ameide en Tienhoven belichten. Het eerste artikel gaat nader in
op de manier waarop eerst de gecombineerde gemeente
Ameide tot stand is gekomen en hoe deze weer gesplitst is.
Ameide en Tienhoven waren weliswaar twee afzonderlijke
gemeenten, maar ze hebben steeds dezelfde burgemeester
gehad. Het tweede artikel geeft een systematisch overzicht
van de heren die dit mooie ambt hebben mogen vervullen. De ambtstermijnen van deze burgemeesters was zeer
variabel. Sommigen bleven kort, anderen meer dan 25
jaar. In het derde artikel wordt aandacht besteed aan het
25-jarig jubileum van twee burgemeesters. De invoering
van de Gemeentewet in 1851 veranderde de manier waar-

op de gemeenteraad werd samengesteld. Vóór 1851 werden de raadsleden voor het leven benoemd door de Provinciale Staten op voordracht van de Ambachtsheer van
Ameide of Tienhoven. Na 1851 kwam er beperkt kiesrecht
en dat had grote gevolgen voor de personele bezetting van
de gemeenteraad. In die tijd was er ook een geschil rond
een ontslagen ambtenaar. Dit alles ontaardde in een bestuurlijk chaotische periode, met een komen en gaan van
burgemeesters en gemeenteraadsleden. Het vierde artikel
beschrijft deze situatie die van 1851 tot 1861 duurde.
Het vijfde artikel belicht de nachtelijke kant van de gemeentelijke taak op het gebied van veiligheid en openbare
orde. Burgemeesters waren verantwoordelijk, maar de
nacht- of klapwakers waren de uitvoerders. In de nachtelijke uren liepen zij ieder uur roepend en klepperend door
de straten van Ameide en hadden daarnaast ook overdag
nog taken. Daardoor verdienen zij ook extra aandacht, net
als hun hoogste baas, de burgemeester.
Het Verenigingsnieuws bevat weer een bericht van de vicevoorzitter van de vereniging. Onze voorzitter Hans van
den Heuvel is aan het herstellen, maar niet duidelijk is of
hij zijn taak als voorzitter zal willen of kunnen hervatten.
Er is een verslag over de COOP-statiegeldactie en de aankondiging van een lezing in het Stadhuis op donderdag 8
november 2018.
Tenslotte mijn vaste oproep. Mocht u zich geïnspireerd
voelen om ook een keer iets bij te dragen aan het Nieuwsblad, stuur dan uw bijdrage naar:
bram.provoost@kpnplanet.nl
Zoals ieder kwartaal wens ik u allen weer veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten, Bram Provoost

Een jeugdherinnering van uw hoofdredacteur. De Gemeenteraad van Ameide 1980-1982
Staand v.l.n.r. de raadsleden Arie Veenvliet, Jan Peeters, Arie E. Versluis, Veronica v.d. Berg – v.d. Zijl en Bram Provoost
en de loco-gemeentesecretaris Bert Hartman. Zittend, vlnr.: wethouder Arie Gerrit de Kruyk, burgemeester Cees Bakker
en wethouder Klaas van Oort.
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3

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

T

erwijl de meeste lezers van ons blad van de
heerlijke zomer en vakantie genieten, is de redactie van het Nieuwsblad alweer druk bezig
geweest om voor u weer een prachtig blad samen te
stellen. Ziehier het resultaat, het derde nummer van
het jaar 2018.
Voor het bestuur was het ook een “beetje” zomerreces, maar ondank dat hebben ze niet stil gezeten. De
afgelopen maanden zijn er 2 bestuursvergaderingen
geweest, waar onder andere de activiteiten voor de
komende maanden zijn besproken evenals de plannen voor 2019.
Onze Vereniging mag zich gelukkig prijzen met een
groot aantal leden en belangstellenden. Afgelopen
halfjaar hebben 5 leden het lidmaatschap opgezegd.
In de meeste gevallen was verhuizing of overlijden
van het lid reden van opzegging. Maar gelukkig hebben zich ook 7 nieuwe leden aangemeld. De Vereniging telt daardoor per 31 juli 2018 in totaal 645 leden.
De website van de HVAT, www.ameide-tienhoven.nl
en de Facebook-pagina van de Vereniging worden
ook veelvuldig bezocht. Om u een indruk te geven:
de Facebook-pagina van de Vereniging heeft meer
dan 1300 volgers en de website wordt gemiddeld
1200 keer per dag bezocht. De Nieuwsbrief, wordt
ook ieder kwartaal naar bijna 1000 mailadressen verzoden. Het bestuur is erg blij met zoveel belangstelling, belangstelling van over de hele wereld.
De Historische vereniging Lexmond en Hei- en Boeicop heeft een nieuwe eigen locatie gekregen in Lexmond. Enige HVAT bestuursleden zijn bij de opening van het “Historicum” aan Kortenhoevenseweg
aanwezig geweest. De opening werd verricht door de
heer Arie Donker, wethouder van de gemeente Zederik. De voormalige aula op de begraafplaats in Lexmond is nu een mooie vergader- en tentoonstellingsruimte geworden.
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, is enige tijd geleden de nota met betrekking tot het betalen van de
contributie bij u op de mat gevallen. Velen van u hebben de contributie reeds voldaan en sommigen hebben zelfs meer gegeven. Heel hartelijk dank voor deze donaties. Voor diegenen die nog niet betaald hebben zal de penningmeester in september een nieuwe
nota sturen, met het dringende verzoek om hier alsnog aan te voldoen.
Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, om welke
reden dan ook, dan kan dit per 31 december 2018.
Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31
december van het jaar. Tussentijds opzeggen is niet
mogelijk. Maar we hopen natuurlijk, dat u allen ook
in 2019 lid wil blijven.
Zoals u vanzelfsprekend al weet wordt per 1 januari
2019 de gemeente Vijfheerenlanden gevormd, bestaande uit de huidige gemeenten Leerdam, Vianen
en Zederik. Ameide en Tienhoven gaan deel uitmaken van die nieuwe gemeente. Dit betekend dat er
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ook veranderingen op komst zijn voor de verschillende historische verenigingen in de nieuwe gemeente. De vrij korte lijnen naar de gemeente Zederik zullen na de fusie langer worden. De HVAT zal haar
zelfstandigheid behouden, maar richting de gemeente Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht gaan de
Historische verenigingen hun krachten bundelen. Er
zal een voorzichtig begin gemaakt worden voor een
vorm van overleg tussen de historische vereniging
van Vianen en die van Ameide-Tienhoven.
Op de algemene leden vergadering, afgelopen april,
is de renovatie van de Prinsengracht aan de orde geweest. De meningen over de plannen waren nogal
verdeeld: het zal mooi worden, gevaarlijk, overzichtelijk, onoverzichtelijk, goed beloopbaar en nog meer
meningen…, kortom er wordt nog steeds over gesproken. Vanuit de algemene leden vergadering is
toen het idee opgevat om een smeedijzeren hekwerk
om de Julianaboom te plaatsen. Het bestuur heeft dit
idee overgenomen en is samen met Anja van der
Grijn druk doende om dit idee uit te werken en volgend jaar oktober te realiseren. Vader en zoon De
Vroome hebben aangeboden hierbij de helpende
hand te bieden.
Volgend jaar, het lijkt nog zover weg, maar wist u dat
volgend jaar de Historische Vereniging AmeideTienhoven 30 jaar bestaat? Dit heugelijke feit wil het
bestuur graag met de bewoners van Ameide Tienhoven vieren. We willen hier een tipje van de sluier oplichten rond deze feestelijkheden. Als de toestemming van de gemeente rond is komt er een hekwerk
om de Julianaboom op de Prinsengracht, er zal een
nieuwe verjaardagskalender worden gemaakt met
unieke historische foto’s en er wordt in oktober 2019
de expositie georganiseerd over de geschiedenis van
het onderwijs in Ameide Tienhoven. De werkcommissie voor deze expositie wordt volgende maand
samengesteld. In het komende verenigingsjaar hoopt
de vereniging ook de nieuw-opgezette Beeldbank te
introduceren. Dit is een gezamenlijk project van de
gemeente Zederik en de historische verenigingen in
die gemeente.
Ook niet onbelangrijk is het aanbod van de gemeente
Zederik om het komende jaar de gordijnen in het
Stadhuis te vervangen. Nieuwe gordijnen is een lang
gekoesterde wens van het bestuur. We zijn dan ook
erg blij met deze toezegging. Natuurlijk zullen ook
volgend jaar weer lezingen en een excursie georganiseerd worden. Wij houden u op de hoogte.
U ziet dat de Vereniging volop in beweging is. Op
allerlei fronten worden activiteiten ontwikkeld.
Samen met het bestuur en de redactie van het
nieuwsblad wens ik u veel leesplezier.
Dout Siegersma, vicevoorzitter

ik nogmaals een dringend beroep doen op onze lezers om
zelf stukjes in te sturen of om een geschreven reactie te geven naar aanleiding van wat er gepubliceerd is.
Alleen dan kan het Nieuwsblad van de HVAT in de huidige
vorm blijven bestaan.
Een reactie per e-mail

Het lid Henk van der Vliet te Gorinchem stuurde me een onderstaande email en enkele zeer oude foto’s van de optocht bij de
inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898.

Overhandigen cheque
COOP-flessenactie
In de maanden april, mei en juni 2018 heeft de
HVAT meegedaan aan de COOP flessenactie
van COOP-De Jong in Ameide. Dit heeft
€ 343,91 aan statiegeld opgebracht, een bedrag
dat door COOP-supermarkten Nederland is
verdubbeld.
Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 31 augustus
j.l. werd op feestelijke wijze een cheque ter
waarde van € 686.80 door Mark Veldhoen, namens COOP-De Jong, overhandigd aan Marjan
de Gruyter-de Kruyk namens de Historische
Vereniging Ameide en Tienhoven.
Het bestuur wil de inwoners van Ameide en
Tienhoven en COOP-Nederland hartelijk bedanken voor deze donatie.

Reacties van lezers
Een telefonische reactie
Het lid Rook Lakerveld belde me op naar aanleiding van de artikelen over de Ned. Herv.
kerk van Tienhoven. Hij was daar niet blij me,
zo zei hij. Een aantal zaken zouden niet kloppen of waren lukraak overgeschreven. Ik legde
hem uit dat veel artikelen op die manier tot
stand komen. Vooral in een historisch Nieuwsblad komen artikelen tot stand door informatie
uit bestaande bronnen te halen, In dit geval
krantenberichten en een circulaire die voor de
Ned. Herv. Gemeente is gemaakt en aanwezig
is in de consistorie van de kerk in Tienhoven.
Op mijn verzoek om zelf de zijns inziens juiste
informatie op te schrijven ging hij niet in, maar
hij verwees me door naar een gefilmd interview met hem gemaakt door Anja van der
Grijn – de Groot. Dat zou ik moeten bekijken
en opschrijven wat er gezegd werd.
Het is gebruikelijk dat reacties van leden/lezers
altijd geplaatst worden, als zij aanvullingen of
rectificaties aanleveren. Hierbij wil nog ik het
volgende opmerken. Op dit moment kost het
uw hoofdredacteur al veel tijd om per jaar vier
bladen van 52 bladzijden te vullen. Daarom wil

“Beste heer Provoost, Deze week las ik uw artikelen over de
Oranjefeesten, onbegrijpelijk dat deze info allemaal nog boven water komt. Ik heb nog een paar foto’s uit 1898 van het
inhuldigingsfeest in Ameide (en nog zo’n 500 ansichtkaarten
en oude (kranten)foto’s van Ameide en Tienhoven).
Misschien leuk om nog eens te publiceren, er zijn van die tijd
weinig foto’s”.
De Inhuldingsoptocht in 1898 is beschreven op blz. 16 van
het vorige nummer (maart 2018) van dit Nieuwsblad.
◄ Johannis Gerrit
Diepenhorst (1863-1933)
te paard bij de optocht
1898. Hij is een zoon
van Leendert Hermanus
Diepenhorst (1833-1894)
en Petronella van Dijk
(1823-1914). Vader is
logementhouder van ’t
Fortuin in de Fransestraat,
Ameide.

◄ Het aanbrengen van versiering
op de Voorstraat in 1898. Op de
foto staan twee woningen van
burgemeesters. Links: Voorstraat
7, de woning van de familie
Begram van Eeten en na 1900
van burgemeester H. van Eeten
en diens opvolgers tot 1967.
Rechts met stoep: Voorstraat 8,
de woning van burgemeester
A.P.H.A. de Kleyn (misschien de
heer met hoed). Elders in dit blad
vindt u meer informatie over de
burgemeesters van Ameide en
Tienhoven.

◄ De Herautenoptocht op
de Lekdijk, 1898.
september 2018 | www.ameide-tienhoven.nl
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E

nkele grepen uit de ontstaansgeschiedenis
van de Gemeenten

Ameide

en

Tienhoven

Bram Provoost
De gemeente1 als laagste bestuursorgaan is een erfenis van
de Franse tijd (1795-1813). Tot 1795 was het lokale bestuur zeer divers. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795) bestond uit zeven soevereine (zelfstandige) landen (provincies) met nauwelijks een centraal
gezag. Binnen de provincies was er geen homogeen plaatselijke bestuur. Er waren grote verschillende in privileges,
taken en bevoegdheden. Algemeen was wel dat er geen
scheiding bestond tussen administratief gezag en rechterlijke macht. Daarnaast werden ook vele notariële functies
– koop en verkoop, boedelscheiding bij overlijden - door
de lokale bestuurders uitgeoefend.

Lokaal bestuur vóór 1795
Op plaatselijk niveau was er wel een duidelijke scheiding tussen de (grotere) steden en het platteland. De
grotere steden (waarvan er in 1795 ongeveer 80 waren) hadden in de loop der eeuwen hun eigen privileges verworven en hielden daar uiteraard strikt aan
vast. Ze waren daardoor onafhankelijk van de provinciale besturen. Sterker nog: de stemhebbende steden verzorgden het provinciaal bestuur. In Holland
waren er 18 van dergelijke steden2. Samen met de
Ridderschap, die met één stem het platteland vertegenwoordigde, vormden zij de Staten van Holland.
1 Voor dit algemene deel is gebruik gemaakt van het ‘Repertorium Nederlandse gemeenten vanaf 1812’ door Van der Meer en Boonstra, 2e editie,
maart 2011. https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/
DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf
2 De stemhebbende steden van Holland waren sinds 1628: Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam,
Schoonhoven en Brielle (het zgn. Zuiderkwartier) en Alkmaar, Hoorn,
Enkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerend (het zgn.
Noorderkwartier).
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► T.P. van Pfau, Generaal- Majoor
in Koninglyk-Pruissischen dienst

De steden hadden daarmee een eigen bestuur dat
belast was met het regelen van de stedelijke voorzieningen en dat verantwoording moest afleggen aan de
eigen burgers. In dat opzicht leken ze al op de latere
gemeentebesturen. Het democratisch gehalte van het
stedelijk bestuur was echter niet groot, want een (beperkt) aantal regentenfamilies leverde de schepenen
en burgemeesters3.
Op het platteland was dat helemaal niet het geval.
Belangrijke delen van het platteland waren feitelijk
particulier bezit, de zogenaamde heerlijkheden. In
die tijd waren Ameide en Tienhoven heerlijkheden.
De privileges (de ‘heerlijke rechten’) van de eigenaar
(de ‘heer’) waren per heerlijkheid verschillend maar
de eigenaar had vaak het alleenrecht op belastingheffing, rechtspraak en benoeming van bestuurders in
zijn gebied. Heerlijke rechten waren erfelijk. Het bestuur werd uitgeoefend door de schout, als vertegenwoordiger van de heer, en de schepenen als vertegenwoordigers van de inwoners. De schout was zowel
politieman, rechter als notaris.
Het lokale bestuur was niet betrokken bij het bijhouden van doop-, trouw- en overlijdensregisters. Dit
gebeurde door de kerkelijke parochies/gemeenten,
die op het platteland vaak ook nog (enig) onderwijs
verzorgden en de armenzorg regelden.

De Bataafs-Franse Tijd 1795-1813
In de nasleep van de Franse Revolutie van 1789 brak
in december 1794 en januari 1795 de Bataafse Revo3 Vóór 1795 was een burgemeester eigenlijk een schepen die betrokken bij het
dagelijks (uitvoerend) bestuur, zoals tegenwoordig een wethouder. Ameide
had twee burgemeesters, Tienhoven had er één, zoals de meeste colleges van
Schout en schepenen. Grotere steden hadden drie of soms zelfs vier burgemeesters. Het was destijds een onbezoldigde functie, die jaarlijks kon wisselen.

lutie uit: de stadhouder en andere machthebbers werden verjaagd en de macht werd overgenomen door
een patriottische regering. De belangrijkste drijfveer
was de behoefte aan meer vrijheid en zeggenschap
voor het volk. Dat gold niet alleen voor het land als
geheel, maar ook in de dorpen en steden. De heerlijke rechten werden afgeschaft en in plaats daarvan
probeerden de nieuwe machthebbers een min of
meer uniforme regeling voor het openbaar bestuur in
te voeren, met democratisch gekozen bestuurders. Al
in 1795 wordt een Ordonnantie uitgevaardigd met

daarin het artikel: “aan alle ingezetenen wordt het
recht toegekend hun eigen bestuur te kiezen”.

▲ De eerste Nationale Vergadering kwam in 1796 op het
Binnenhof te ’s-Gravenhage bijeen in de balzaal van voormalig
stadhouder Willem V. (Georges Kockers, 1797).

▲ De compleet nieuwe departementale indeling tijdens de
Bataafse Republiek in 1798. Ameide en Tienhoven kwamen in
het Departement van de Rijn met Arnhem als hoofdstad.

In de Acte van Staatsregeling van 1798 werd voor het
eerst het woord ‘gemeente’ gebruikt als naam voor de
plaatselijke besturen4. Dat leidde toen nog niet tot
4 In Artikel 1.V. van de Staatsregeling 1798 staat: ‘Ieder departement wordt ten
spoedigsten verdeeld in zeven, zoo na mogelijk, gelijk bevolkte Ringen, en
elke Ring in verschillende gemeenten.’ De Derde afdeling, Van de GemeenteBestuuren, stelt dat: ‘Over elke Gemeente is een Gemeente-Bestuur. De
nadere invulling moet via een Reglement geregeld worden’.
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een systematische organisatie van het gemeentewezen, noch tot een systematische indeling van het
land: om de paar jaar werden er bestuurlijke veranderingen doorgevoerd. Zo is er in 1805 een reglement gemaakt over de omvang van een gemeentebestuur (b.v. een schout en 5 of 7 leden), terwijl dit bestuur nog steeds belast was met de civiele rechtspraak.

nieuwe gemeente-indeling. Dit moest voortaan bij
Koninklijk Besluit (KB) en vond per provincie op
verschillende data plaats.
In het Zuidelijk deel van Holland was dat bij KB van
7 maart 1816, die op 1 april 1817 in werking trad.
Door deze regeling kwam het onderscheid tussen
steden en gemeenten op het platteland terug en werden ook de heerlijke rechten weer gedeeltelijk hersteld. De rechtspraak bleef onafhankelijk, evenals het
notariaat. Omdat de heerlijke rechten aan gebieden
waren gebonden, ontstonden er zelfs twee gemeenten
die geen inwoners telden8 - zolang een eigenaar de
kosten van het bestuur wilde dragen, was er geen reden om hem ‘zijn’ gemeente te weigeren. Bij deze
herindeling werd het aantal gemeenten in dit deel
van Holland verhoogd van 154 naar 255.

De provinciale/departementale indeling is tussen
1795 en 1811 nog drie keer ingrijpend veranderd5.
Van 1795 tot 1801 is er sprake van de Bataafse Republiek, van 1801 tot 1806 van het Bataafs Gemenebest
en van 1806 tot 1810 van het Koninkrijk Holland.
Uiteindelijk wordt het gehele grondgebied van de
voormalige Republiek ingelijfd in het Franse Keizerrijk van Napoleon. In mei 1795 gebeurde dat al met
Staats-Vlaanderen en de Nederlandse gedeelten van
In steden komt er een gemeenteraad met 10 tot 24
Limburg (Staats-Limburg). In april 1810 volgden
leden, voor het leven benoemd door een stedelijke
Zeeland, Staats-Brabant en alle gebieden ten zuiden
kiescolleges. Uit de raad worden 3 of 4 leden door de
van de Waal (delen van Zuid-Holland en GelderKoning tot burgemeester benoemd op voordracht
land). Uiteindelijk werd met het opheffen van het
van de raad. Het gemeentebestuur op het platteland
Koninkrijk Holland in juli 1810 ook de rest van het
wordt heel anders benoemd. Zo wordt bijvoorbeeld
Nederlandse grondgebied geannexeerd.
in het ‘Reglement van Bestuur voor het platteland der
In de loop van 1811 werden de rechtspraak, de nota- Provincie Holland’ uit 1816 het bestuur opgedragen
riële taken en de waterschapstaken afzonderlijk geor- aan een schout en de gemeenteraad. De schout wordt
ganiseerd. Vanaf dat moment kregen de gemeenten
in het dagelijks bestuur bijgestaan door twee assessode plaats in het openbaar bestuur die ze ook nu nog
ren, benoemd uit de raad. De schout wordt benoemd
hebben – al hadden ze destijds heel wat minder taken door de Koning, de assessoren en leden van de geen nog minder bevoegdheden. Dit gebeurde bij keimeenteraad worden benoemd door de Provinciale
zerlijk decreet6 van 21 oktober 1811, dat op 1 januari Staten, maar wel ‘uit de vroedste en gegoedste ingezete1812 van kracht werd. Vanaf die datum is er voor het nen’ en op voordracht van de Ambachtsheer. Hoewel
eerst in Nederland sprake van een systematische inAmeide net als Vianen en vele andere (kleine) steden
deling van het lokale bestuur in Nederland, die nog
ooit stadsrechten hadden gekregen, worden zij bij de
terug te zien is in de huidige gemeentelijke indeling.
regeling van het lokale bestuur tot het platteland geDe Fransen hebben de efficiëntie van het bestuur wil- regeld. (Mogelijk kregen alleen de voormalige de
len bevorderen door in de meeste gevallen een groot- voormalige stemhebbende steden van Holland in
schalige gemeentelijke herindeling door te voeren.
1816 opnieuw en stedelijk bestuur. Dat gebeurde in
Gemeenten met minder dan 500 inwoners waren niet ieder geval met de steden Schoonhoven9 en Goringewenst. In Holland en Utrecht werd daardoor het
chem).
aantal gemeenten gehalveerd.
In 1825 worden de provinciale regelingen omgezet in
een landelijke regeling. In de steden is er dan nog
maar één burgemeester, naast 2 tot 4 wethouders, die
door de Koning worden benoemd zonder voordracht
Na 1813, het Koninkrijk der Nederlanden
door de raad. Op het platNa de nederlaag van Napoleon krijgt Nederland eind
teland verdwijnt de naam
1813 zijn zelfstandigheid terug. In de daaropvolgenschout definitief en wordt
de jaren worden lang niet alle Franse maatregelen
veranderd in burgemeester
ongedaan gemaakt. Nederland wordt niet opnieuw
(net als in de steden), maar
een Republiek, maar een koninkrijk met Willem I als
de assessoren blijven –zij
koning. Het door Bataven en Fransen ingevoerde
worden (nog) geen wetcentrale gezag wordt gehandhaafd. In 1814 worden
houders.
de (Franse) departementen opgeheven en omgezet in
provincies. Er komt weer één provincie Holland met
◄ Johan Rudolf Thorbecke
twee Gouverneurs, één voor het zuidelijk en één voor
(1798 – 1872). Ontwerper van
het noordelijke deel van de provincie7. Er komt een
de Grondwet van 1848 en de
Gemeentewet van 1851.

5 Zie hiervoor ook een tweetal artikelen over De Franse Tijd in het Nieuwsblad HVAT; 2013, jrg, 24, nr. 3, blz. 6-16 en nr. 4, blz. 40-48.
6 “Décret Impérial du 21 Octobre 1811 sur la circonscription des Arrondissemens, Cantons et Communes, qui Composent les Departemens de La
Hollande”.
7 In 1840 wordt de provincie Holland uiteindelijk opgedeeld in Zuid- en
Noord-Holland. In 1850 wordt de naam Gouverneur veranderd in Commissaris des Konings.
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8 Tempel (bij Berkel en Rodenrijs) en De Vennip (bij Hillegom), beide werden
pas in 1855 opgeheven.
9 Het Leven in Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad.
Samengesteld door Piet Niestadt en René Kappers. Schoonhoven, 2014. Tien
eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad. Felix Cerutti,
Roel Mulder, Bert Stamkot en Aron de Vries (red.), Gorinchem, 2018.

▲► Posters die aandacht vragen voor de invoering van
Algemeen Kiesrecht.

In de grondwet van 1848 worden de heerlijke rechten
in het lokale bestuur definitief afgeschaft en wordt
ook het onderscheid tussen stad en platteland opgeheven. Dit wordt in 1851 bekrachtigd in de nieuwe
Gemeentewet, waarin de grondslag gelegd wordt
voor de hedendaagse gemeentelijke organisatie. Een
belangrijke verandering is de directe verkiezing van
de leden van de gemeenteraad door de ingezeten der
gemeente (voorlopig nog een beperkt deel daarvan)
voor een beperkt aantal jaren. De gekozen gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Door en
uit de raad wordt een aantal wethouders gekozen,
maar de burgemeester blijft benoemd worden door
de kroon.
De gemeentewet wordt weliswaar regelmatig aangepast maar tot 2002 zonder principiële wijzigingen
van het systeem. Wel komen er in de loop der tijd
steeds meer kiesgerechtigden, tot in 1917 het algemeen kiesrecht voor mannen en uiteindelijk in 1919
ook het algemeen kiesrecht voor vrouwen wordt gerealiseerd.
De laatste grote verandering in het bestuur van de
gemeenten vond plaats in 2002 en had betrekking op
de positie van de wethouders. Tot dan werden de
wethouders gekozen door en uit de leden van de gemeenteraad. De wethouders stemden als raadslid
mee over hun eigen voorstellen. Na 2002 is dat niet
langer het geval. De wethouders worden nog wel
door de gemeenteraad benoemd, maar zij hoeven
niet eerst als lid van de gemeenteraad gekozen zijn.
Mocht een raadslid tot wethouder worden benoemd
dan moet deze aftreden als lid van de gemeenteraad.
In dit zogenoemde ‘duale systeem’ komt het College
van Burgemeester en Wethouders (B en W) losser
van de gemeenteraad ter staan. De raad bepaalt de
kaders en B en W is belast met het dagelijks bestuur
en uitvoering van het beleid. De burgemeester is echter, net als in 1851, nog steeds voorzitter bij de vergaderingen van de gemeenteraad.

De vorming van de gemeenten Ameide en
Tienhoven (1795-1817)
Tot 1795 worden de heerlijkheden Ameide en Tien-

hoven bestuurd door de heer10. De dagelijkse organisatie voor het hele gebied wordt gedelegeerd aan een
drossaard. Lokaal bestaat het bestuur uit een schout
(vertegenwoordigt de heer) en een aantal schepen
(vertegenwoordigen de inwoners). Uit de schepenen
worden jaarlijks burgemeesters benoemd, die nauw
betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken. Stede
Ameide had twee burgemeesters, het dorp Tienhoven had er één.
Na de stichting van de Bataafse Republiek in 1795
worden de Staten van Holland vervangen door de
Provisionele Representanten van het Volk van Holland. Deze vinden dat er duidelijkheid moet komen
over de status van het ‘District van Ysselsteyn met
Benschop, Stad en Land van Leerdam met Acquoy en
de Steden en Landen van Vianen en Ameyde’. Zij besluiten11 in maart 1795 dat de eerste twee gebieden
altijd bij Holland hebben gehoord en dat ‘de Steden
en Landen van Vianen en Ameyde, by deezen worden ingelijfd en verklaard te wezen een gedeelte van
deze provintie van Holland’.

De Bataafse periode, 1795-1806
Het succes van de Bataafse Revolutie werd uitgebreid
gevierd De burgerij verzamelde zich rond een vrijheidsboom. In tal van plaatsen werd een Comité Revolutionaire opgericht om het lokale bestuur in han-

▲ Stadhuis van Middelburg met vrijheidsboom ca. 1795.
10 De laatste ‘heer’ van Ameide en Tienhoven waren de Staten van Holland, die
de heerlijkheden in 1725 gekocht hadden van vorst Simon Hendrik Adolf
von Lippe.
11 Het affiche met volledige tekst is te vinden op: https://www.ameide-tienhoven.nl/ameide-ingelijfd-holland/
september 2018 | www.ameide-tienhoven.nl
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den te nemen. Dat was in 1795 ook in Ameide het
geval. In dit comité hadden o.a. zitting de chirurgijn
Nicolaas Perk, de kleermaker, Hendrik de Kiefte en
de koopman Johannes van Kekem.
Voor de Bataafse omwenteling was Warnardus Verhagen12 schout van Ameide en Tienhoven als opvolger van zijn in 1794 overleden schoonvader, Cornelis
Verveer. Kort na de omwenteling werd L.A. van Slype
als schout verkozen. Volgens het Comité Revolutionaire had dit niets te maken met een gebrek aan
steun voor de Patriotten van Verhagen, maar de keuze viel nu eenmaal op een ander. Meegespeeld kan
hebben dat de echtgenote van Warnardus, Cornelia
Magteld Verveer – een dochter van de vorige schout
– op 5 februari 1795 op 37-jarige leeftijd is overleden.
Warnardus bleef achter met een zoontje van bijna
acht en een dochtertje van bijna drie jaar. Niet veel
later zien we Verhagen dan ook weer terugkeren in
het lokale bestuur. Op 11 augustus 1797, het 3de Jaar
der Bataafsche Vrijheid, wordt hij door de ‘Burgers
dezer Stede Ameide’ weer tot Schout gekozen in
plaats van L.A. van Slype. Hij zal, tot zijn overlijden
in 1832, een belangrijke rol spelen in het lokale bestuur van Ameide en Tienhoven. (N.B. De Acte van
Benoeming is ondertekend door M.S. van Heijnsbergen – de predikant – en Christoffel Reijne – de chirurgijn van Ameide).
In het lokale bestuur wordt na 1795 langzamerhand
het Franse gemeentesysteem ingevoerd13. Ook in
Ameide en Tienhoven komt er uiteindelijk een Municipale raad (Municipaal is Frans voor Gemeentelijk). Tot 1798 is in Ameide er nog een college van
een Schout, twee burgemeesters en 7 schepenen, die
nog door de Ambachtsheer benoemd zijn. Dit zijn:
Warnardus Verhagen, Civiel Schout en secretaris,
Christoffel Reijne en Cornelis Perk, burgemeesters en
de schepenen Alewijn Duijbus, Cornelis Roodnat,
Jan Roothorst, Wouter van Gelderen, Hendrik van
Petten, Johannis van Kekem en Pieter de Jongh, Daniëlzn.
Dat moet veranderen. Namens de regering in ’s-Gravenhage worden ‘Agenten ter reorganisatie van de
Municipaliteiten’ aangesteld. Op 27 maart 1798 komen twee van dergelijke agenten naar Ameide. Zij
delen mee ‘dat de leden van het plaatselijk bestuur van
hunne posten en van hunnen Eed ontslagen zijn’.
Daarop wordt een nieuwe municipaliteit voor Ameide en Tienhoven vastgesteld. Warnardus Verhagen
blijft Schout en secretaris en de burgemeesters Christoffel Reijne en Cornelis Perk worden leden van de
municipaliteit net als de voormalige schepen Alewijn
Duijbus. Daarnaast worden ook Nicolaas Perk en
Hendrik de Kiefte lid. Beide waren eerder lid van het
Comité revolutionaire van Ameide. Ook de leden van
het bestuur van Tienhoven worden van hun taak ont12 Over Warnardus en het geslacht Verhagen is eerder geschreven door Hans
van den Heuvel in het Nieuwsblad HVAT, 2009, Jrg. 20, nr. 1, blz. 29-37 en
blz. 39-42.
13 Meer over het bestuur van Ameide in de periode 1785-1798 is te vinden in
een artikel van Teus Stahlie: Het begin van de Franse Tijd in Ameide.
Nieuwsblad HVAT, 2011, jrg. 22, nr. 1, blz. 36-43.
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heven en de agenten delen mee dat Tienhoven voortaan onder Ameide zal vallen.
De eerste Municipale Raad van Ameide/Tienhoven
bestaat uit de chirurgijns Christoffel Reijne en Nicolaas Perk, diens zoon de grutter Cornelis Perk, kleermaker Hendrik de Kiefte en aannemer Alewijn Duijbus.
Met grote voortvarendheid wordt de Nieuwe Orde
ingevoerd. Er moet een ‘Lijst van apparente (waarschijnlijke) stemgerechtigde Burgers’ opgemaakt worden. Een kieslijst van kiesgerechtigden die ook zelf
verkiesbaar zijn. De stemgerechtigden moeten nog
wel van hogerhand - in Gorinchem – goedgekeurd
moet worden. In april ondertekenen een aantal Burgers een ‘Verklaring van Afkeer van het Stadhouderlijk
Bewind, het Federalisme, de Aristocratie en de Regeeringsloosheid’. Natuurlijk tekenen de Schout en de
leden van de municipaliteit, maar ook alle schepenen
van het ontbonden College, net als de predikant M.S.
van Heijnsbergen en schoolmeester D.H. Smits. Dezelfde maand vindt ook nog de volksraadpleging
plaats over ‘Het ontwerp van Staatsregeling voor het
Bataafsche Volk’, die beschouwd wordt als de eerste
Nederlandse grondwet. Er komen in Ameide/Tienhoven slechts 15 stemgerechtigden, die allemaal vóór
stemmen. Het is een bescheiden begin, maar toch is
er sprake van een eerste stap op weg naar meer democratie. De Staatsregeling wordt aangenomen en
landelijk ingevoerd op 1 mei 1798.

Koninkrijk Holland, 1806-1810
In 1801 komt er een Nieuwe Staatsregeling en wordt
de Bataafse Republiek omgezet in het Bataafs Gemenebest. Ook in Frankrijk zijn er de nodige ontwikkelingen, die hun weerslag krijgen op het Bataafse bestuur. In 1804 kroont Napoleon Bonaparte zichzelf
tot Keizer der Fransen. Hij is ontevreden over het
bestuur in het Bataafs Gemenebest en om de Franse
invloed te vergroten wordt in 1806 het Koninkrijk
Holland ingesteld, met Lodewijk Napoleon Bonaparte, een broer van de Franse keizer Napoleon, als
Koning. Er is steeds meer sprake van een centraal
gezag dat ook eisen stelt aan het lokale bestuur, dat
nog steeds betrokken is bij de civiele rechtspleging.
In een brief van 21 augustus 1806 aan het bestuur
van het Departement Maasland, waartoe Ameide en
Tienhoven behoren wordt meegedeeld:
1. dat er onder Ameide is een college door hetwelk
de civile justitie wordt uitgeoefend. Welk college
geen ander reglement heeft dan de gewone manier van procederen.
2. Dat hetzelve college is samengesteld uit den schout
en 8 schepenen14 (de negende schepen overleden
zijnde) en den secretaris, genietende geen van derzelve enig tractement dan alleen den secretaris, 12
gulden sjaars.
14 De namen van die schepenen zijn – zeer waarschijnlijk: Johannes Plooster,
Louw Pieter van Lomwel, Alewijn Duijbus, Johannes van de Andel, Hermanus Diepenhorst Leendertz, Jan Verhey, Leendert Noordergraaf en Arie
Cappetijn. De overleden schepen is Cornelis van den Andel, de vader van
Johannes (Jan) van den Andel.

◄ Koningin van
Holland, Hortense
de Beauharnais
(1783-1837),
echtgenote
van Lodewijk
Napoleon, die
van 1806 tot
1810 Koning van
Holland was.

3. Dat de Schout-ambt beheerd wordt door den persoon van Warnardus Verhagen, die tevens als secretaris fungeert. Verder nog Hermen Vendeloo als
bode f 50,- sjaars.
4. Dat de overige kosten van voorn. Civile Justitie
bestaan in de huur van het Stadhuis of het Raadhuis hetwelk den Heer van Ameide in eigendom is
toebehoren tot f 50,- sjaars.
Uit verslagen van vergaderingen blijkt dat het gemeentebestuur ook belast wordt met de uitvoering
van opdrachten vanuit het Departement Maasland en
van de centrale overheid. Zo moet de schout de
plaatselijke predikant opdracht geven om een bede
voor Lodewijk Napoleon, Koning van Holland en
zijn familie op te nemen in het formuliergebed. “Zaterdag 21 July 1806: De Schout communiceert de vergadering de aanschrijving Van de Gedeputeerden uit
het departementaal bestuur van 17 dezer houdende
dat formuliergebed voor Zijne Majesteit den Koning
van Holland15, hare Majesteit de Koningin en het verdere Koninklijke Huis geresolveert hebbende16 den Predikant te gelasten, met kennisgeving hiervan aan de
gemeenteraad, om daaraan zowel als aan den verdere
inhoud dier aanschrijving te voldoen”.
Daarnaast moet aan het Departement opgegeven
worden wie er betrokken zijn bij de lokale geneeskundige zorg. “Aan den Aanschrijving van het Departement hebben wij de eer U op te geven dat onder onze
jurisdictie wordt uitgeoefend de Genees- en Heelkunde
en artsenij door de persoon van Gerrit Lagendijk en
Pieter Meuser en de vroedkunde door Anna Bossert,
huisvrouw van Nicolaas Visser.”
Een andere maatregel, die wordt opgelegd door de
Minister van Financiën van het Koninkrijk Holland,
is de nummering van alle huizen en gebouwen. “Ter
voldoening aan art 8 van de Minister van Financiën is
van alle huizen en gebouwen een lijst geformeert die
door een verver met de bode worden genummerd.” De
lijst begint met No. 1, Het stadhuis en de waag op de
Dam, eigenaar de Heer van Ameide, en slingert dan
15 Lodewijk Napoleon, een jongere broer van keizer Napoleon was op 5 juni
1806 ingehuldigd als Koning van het nieuw ingestelde Koninkrijk Holland.
Hij was in 1802 getrouwd met Hortense de Beauharnais, de dochter van
Joséphine de Beauharnais en dus de stiefdochter van keizer Napoleon.
16 Besloten.

door Ameide om via de Lekdijk in Sluis te komen.
Daar krijgen de vijf polder-watermolens de nummers
128 t/m 132 toebedeeld. De lijst wordt afgesloten met
No. 133 Het Kerkgebouw. Dit laatste nummer is
enigszins vreemd. Het lijkt er op dat de kerk in eerste
instantie vergeten was.
De achtergrond van deze inventarisatie en nummering was de invoering van een verponding (belastingheffing) op huizen en gebouwen. Vrijgesteld van verponding waren: “no. 12, Een huis van de diakonie Armen van Ameide en Tienhoven doorgaans door armen
subjecten bewoond; no. 34, Een huis van de huisarmen
van Ameide doorgaans inschelijksch door armen bewoond; no. 82, Een schoolgebouw; no. 83, Het pastorij
huis en daarbij behorende schuurtje (Deze twee laatste
percelen zijn het gecombineerde eigendom van de
plaatsen van Ameide en Tienhoven); no. 93, Het
dijklogement van den Alblasserwaard; no. 102, Het
asch-hok; no 122, Een magazijn tot berging van Hoogendijk materialen van het zogenaamd college van de
rivier de Lek; no. 128 t/m 132 de vijf Polderwatermolens mede van het voorn. College van de Rivier de Lek
en no. 133 Het Kerkgebouw”. De in 1806 ingevoerde
huisnummers blijven tot laat in de 19de eeuw in gebruik. Nieuwe huizen kregen een letter toegevoegd
aan het huisnummer.

Keizerrijk Frankrijk, 1810-1813
In 1810 komt er na 4 jaar een einde aan het Koninkrijk Holland. Er is grote onenigheid tussen de broers
Bonaparte over het te voeren beleid in Holland. De
keizer vind zijn jongere broer te slap en te weinig oog
hebben voor de belangen van het (Franse) Keizerrijk.
Lodewijk Napoleon vlucht op 1 juli 1810 uit Holland
en benoemt nog snel zijn bijna zes jaar oude zoontje,
Napoleon Lodewijk II Bonaparte, als opvolger. Keizer
Napoleon grijpt resoluut in. Op 9 juli 1810 wordt het
Koninkrijk Holland opgeheven en het grondgebied
ingelijfd bij Frankrijk. Een direct gevolg is, dat in de
zeven nieuw gevormde departementen, geleidelijk de
Franse wetgeving wordt ingevoerd, waaronder het
instellen van gemeenten naar Frans model.
Ameide en Tienhoven, die al in 1798 waren samengevoegd, liggen in het Departement Monden van de
Maas (Les Bouches de la Meuse) en vallen onder het
Arrondissement Gorinchem. Dit Arrondissement is
weer verdeeld in Cantons en Communes (Gemeenten). De drie Cantons zijn Gorinchem met 7 gemeenten, Sliedrecht met 12 gemeenten en Kuilenburg met
9 gemeenten. Ameide met 798 inwoners en Tienhoven met 192 inwoners vormen samen de Gemeente
Ameiden (Commune d’Ameiden). Vanwege het inwonertal worden Leerbroek en Nieuwland bij Meerkerk gevoegd en vormen Leksmond, Achthoven en
Lakerveld de Gemeente Leksmond in het Canton
Kuilenburg. In dat Canton vormen Heykop en Boeykop met Schoonrewoerd de Gemeente Schoonrewoerd.
Aan het hoofd van iedere Gemeente komt een Maire
(burgemeester), die wordt bijgestaan door een
Adjoint-maire (adjuct burgemeester). De Prefect van
het Departement, Goswin de Stassart, benoemt op
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weest, maar thans, God dank! Vrije ademtocht en aansluiting bij het Algemeen Bestuur.”
De Franse overheersing is voorbij. De lokale bestuurders verzetten onmiddellijk de bakens en kiezen nu
de zijde van het nieuwe centrale gezag. Windvanen,
werden ze later ook wel genoemd omdat zij meewaaiden met iedere bestuurlijke wind. Lid van het
College van Schout en schepenen vóór 1795, bestuurder tijdens de Bataafs-Franse tijd van 1795 tot
1813 en na 1813 doorgaan in het lokale bestuur in
het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Het kon
allemaal en hun bestuurlijke ervaring werd min of
meer onmisbaar geacht onder de veranderende omstandigheden.

Koninkrijk der Nederlanden. De Gemeentelijke regelingen van 1817 tot 1851

4 December 1811 de heer W. Verhagen tot Maire en
de heer J. Plooster tot Adjoint-Maire van de Commune d’Ameiden, bestaande uit Ameide en Tienhoven. De benoeming gaat in op 1 januari 1812, de datum waarop ook de nieuwe indeling ingaat.
De inlijving bij het Franse Keizerrijk is van korte
duur. Na een dramatisch verlopen veldtocht naar
Moskou in 1812 worden de Franse legers vernietigend verslagen tijdens de Volkerenslag die van 16-18
oktober 1813 bij Leipzig plaatsvindt. Als het nieuws
van de nederlaag van Napoleon doordringt in de
Hollandse departementen slaan de Fransen al snel op
de vlucht. In Den Haag wordt door het Driemanschap Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam
en Van Limburg Stirum een Algemeen Bestuur gevormd in naam van de prins van Oranje om een dreigende bestuurscrisis te voorkomen. Prins Willem
Frederik van Oranje Nassau, zoon van de overleden
Stadhouder Willem V, keert op 30 november 1813
terug. Het Algemeen Bestuur roept ook de lokale besturen op zich aan te sluiten, zo ook Ameide. Op 3
december 1813 komt de volgende brief aan in Den
Haag. “Schout en verdere leden van de stede Ameide
geteekend: Warnardus Verhagen, schout en secretaris
(zijn oude functies uit 1795 en dus niet langer Maire
van de Commune d’Ameiden), J. Plooster, A. van der
Ham, G. van Tienhoven, J. van Lomwel, Joh. van Kesteren, Herman Vermaat, C. Verhagen. Tot hier toe onder de Franschen snaphaan de handen gebonden ge-
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Na de nederlaag van Frankrijk wordt Nederland weer
zelfstandig. Er komt geen nieuwe Republiek, maar
een Koninkrijk der (Verenigde) Nederlanden met de
Prins van Oranje als nieuwe Koning Willem I. Het
centrale gezag, ingesteld in de Bataafs-Franse tijd,
blijft echter gehandhaafd. De departementen worden
weer provincies met veel minder macht dan vóór
1795. Na verloop van tijd komt er ook een nieuwe
gemeente-indeling. Dit ging bij Koninklijk Besluit
(KB) en vond per provincie op verschillende data
plaats. Voor Ameide en Tienhoven in het Zuidelijk
deel van de Provincie Holland was dat bij KB van 7
maart 1816, dat op 1 april 1817 in werking trad.
Een ingrijpende maatregel is dat de samenvoeging
van Ameide en Tienhoven tot de gemeente Ameide
door het “decreet van de voormalige Keizer der Franschen, van 21 october 1811 wordt vernietigd en ieder
van dezelve gemeenten, wederom op zich zelven gesteld
is geworden, bij het reglement van Bestuur voor het
Platteland der Provincie Holland van 9 oct 1816”.
Op donderdag 3 april 1817 komt de oude Gemeenteraad van Ameide (Ameide en Tienhoven samen) bij
elkaar17. Aanwezig zijn: Warnardus Verhagen, President; Johannes Plooster, vice-president; Jan van den
Andel en de leden Arie van der Ham Jr, Gerrit van
Tienhoven, Jacobus van Lomwel, Arie Maat, Johannes van Kesteren, Hermen Vermaat, Marcelis Leendert Plooster. Absent het lid Cornelis Verhagen en
overleden het lid Gerrit Lagendijk18.
De President leest de vergadering voor uit het verbaal
van de Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van Dingsdag 25 Maart 1817 over ‘de organisatie
van het Regeeringsbestuur van de gemeente’. Het huidige Gemeentebestuur wordt ontbonden verklaard
17 Interessant is waar de President en de 11 leden van de gemeenteraad woonden. Drie leden kwamen uit Tienhoven (Jacobus van Lomwel, woning no. 8;
Hermen Vermaat, no. 9 en Arie Maat, no. 27). Van de acht leden uit Ameide
woonden er vijf op de Dam en Voorstraat (Johannes van Kesteren, no. 85
– nu Dam 8; Johannes Plooster, no. 92 - nu Voorstraat 4; Gerrit van Tienhoven, no. 93 - nu Voorstraat 5; Cornelis Verhagen, inwonend bij zijn vader
Warnardus in no. 95 – nu Voorstraat 7 en het overleden lid Gerrit Lagendijk,
woonde no. 96 – nu Voorstraat 8) en drie in de buurt daarvan (Jan van den
Andel woonde no. 80 - nu Fransestraat 1; Arie van der Ham Jr., no. 11 - Benedendamsestraat 5 en Marcelis Leendert Plooster, zoon van Johannes
Plooster, woonde no. 60 - nu Nieuwstraat 39-41).
18 Kennelijk was er geen reden om een opvolger te benoemen voor het op 3
november 1812 overleden lid Gerrit Lagendijk.

en met dankbetuiging voor de door hen bewezen
diensten ontslagen.
Vervolgens deelt hij, Warnardus Verhagen, mee dat
hij ‘door Zijne Majesteit den Koning, bij acte in dato 4
mrt 1817, aangesteld en den 29 dezelver maand door
Mijnheer den Gouverneur van Zuid Holland beëdigd
is tot Schout en Secretaris dezer gemeente’. Verder zijn
Alewijn Duijbus, Arie van der Ham Jr, Gerrit van
Tienhoven, Jan van den Andel en Johannes van Kesteren ‘door hunne Ed Groot Achtb Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland tot leden van den
Raad der Gemeente Ameide aangesteld’. Van hen zijn
Alewijn Duijbus en Arie van der Ham Jr tot assessoren van den schout benoemd. De leden nemen de
benoemingen aan en leggen in handen van de Schout
de voorgeschreven Eed af. De besluiten worden ‘door
den Schout zelven, dadelijk, na klokluiding voor den
Raadhuyze afgekondigd’, via de volgende
BEKENDMAKING.
Allen en een iegelijk, wien zulks eenigszins zouden
kunnen of mogen aangaan, wordt bij deze bekend gemaakt:
Dat, overeenkomstig het Reglement van Bestuur van
het Platte land der Provincie Holland, gearresteerd den
9 october 1816 de combinatie of vereniging der Gemeente Tienhoven, met die van Ameide is ontbonden
en te nietten gedaan; en alszulks de Gemeente van
Ameide en Tienhoven ieder wederom, als in vroeger
tijden, afzonderlijk en op zich zelven is staande.
Dat ingevolge het Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Heren Gedeputeerde Staten van Zuidholland, van den 25 Maart 1817, de Presidenten en
verdere Leden van de Gemeente Besturen, en dus ook
dat van Ameide, waarmede de Gemeente Tienhoven is
vereenigd geweest, behoudens der zelver verantwoordelijkheid, honorabel en met dankbetuiging voor de door
hun bewezen diensten, zijn ontslagen.
Dat op voordragt van den WelEdGeb Heer Mr Daniel
Gerard van den Burg als Heer van Ameide zijn benoemd en aangesteld zijn geworden:
Bij besluit van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden in dato 4 Maart 1817 tot schout en secretaris
van Ameide – Warnardus Verhagen.
En ingevolge het voorschreven Extract uit het verbaal
van het verhandelde bij de Heeren Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 25 maart 1817 no 2331 tot
Leden van de Gemeenteraad van Ameide: Alewijn
Duijbus, Arie van der Ham jr., Gerrit van Tienhoven,
Johannes van Kesteren en Jan van den Andel.
En dat voornoemde Personen, ieder in deszelfs kwaliteit, den vereisten Eed hebben afgelegd en zulks: De
Schout en secretaris, op den 29 maart laatsleden, in
handen van mijnheer den Gouverneur van Zuidholland. En de leden van den Gemeente-raad, op heden
dato dezes in handen van den Schout. En is alzoo een
ieder hunner in zijne ambtsbediening geïnstalleerd en
in functie getreden.
Zullende deze voor den Raadhuis worden afgekondigd
en aangeplakt opdat niemand deswegens onwetendheid zoude kunnen voorwenden.
Aldus gedaan in de vergadering van den Schout en de
Raad der Gemeente op den Raadhuize van Ameide
den 3e April 1817.

Bij mij Schout en secretaris
W. Verhagen
Waarschijnlijk heeft rond die datum in april 1817 een
identieke bijeenkomst en afkondiging plaatsgevonden in Tienhoven – mogelijk diende een kamer in
het Veerhuis van Tienhoven als Raadzaal. Documentatie daarover heb ik (nog) niet gevonden. Na bijna
20 jaar gezamenlijk bestuur worden Ameide en Tienhoven twee zelfstandige gemeenten, maar met dezelfde burgemeester. Andere samenvoegingen worden ongedaan gemaakt. Zo gaan Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland uit elkaar, maar ook zij houden
dezelfde burgemeester. Hei- en Boeicop wordt losgekoppeld van Schoonrewoerd. In tegenstelling hiermee blijft de samenvoeging van Lexmond, Achthoven en Lakerveld gehandhaafd.
In 1825 worden de provinciale regelingen over het
lokale bestuur omgezet in een landelijke regeling. In
de steden is er dan nog maar één Burgemeester mogelijk, naast 2 tot 4 wethouders, die door de Koning
worden benoemd zonder voordracht door de raad.
Voor het platteland is er slechts een cosmetische verandering: de naam schout verdwijnt definitief en
wordt veranderd in burgemeester (net als in de steden), maar de assessoren blijven – zij worden (nog)
geen wethouders.
Warnardus Verhagen wordt op 9 augustus 1825 benoemd als burgemeester van zowel Ameide als Tienhoven. Hij legt op 21 augustus de voorgeschreven eed
af in handen van de Gouverneur van Zuidholland, de
Staatsraad Van der Duyn19.
Tot raadsleden van Ameide, ingaande 25 augustus
1825, worden benoemd: Jan van den Andel; Gerrit
van Tienhoven; Arie van der Ham; Johannes van
Kesteren; Arie van Lomwel Jacobuszoon; Isaac Verhey Adriaanszoon, en tot secretaris: Zacharias de
Kleijn.
◄ Frans van
der Duyn van
Maasdam (17711848).

19 Frans Adam van der Duyn van Maasdam (1771-1848) was van 1817 tot
1844 Gouverneur van het zuidelijk deel van de Provincie Holland, het latere
Zuid-Holland. Hij is vooral bekend door zijn deelname aan het Driemanschap van 1813, toen hij samen met Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum het Voorlopig Bewind vormde na het vertrek van
de Fransen.
september 2018 | www.ameide-tienhoven.nl
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De namen van de raadsleden van Ameide en Tienhoven zijn te vinden in de lijst van ‘Aftreding van
Assessoren en Raadsleden, opgemaakt 23 October
1847 en zulks te beginnen met de eerst-benoemden in 1825’.
In die tijd bestond de Gemeenteraad uit twee Assessoren en vijf raadsleden. Raadsleden konden
Assessor worden, b.v. na ontslag wegens vertrek of
overlijden. De zittingsduur was zes jaar maar kon
verlengd worden door herbenoeming. Om de twee
jaar trad één-derde van de raadsleden af en konden deze weer herbenoemd worden, nog steeds op
voordracht van de ambachtsheer.
AMEIDE
ASSESSOREN
Jan van den Andel			
Gerrit van Tienhoven		
Pieter Kloos				

1848
1852
1852

RAADSLEDEN
Arie van der Ham Jr.			
Pieter van Limborgh			
L.J. de Borst Verdoorn		
Arie van Lomwel Jacz.		
Arie Hijkoop van Lomwel		
Joh. van Kesteren			
And. van Kesteren			
Gerrit van Tienhoven		
Daniel de Jongh Cz.			
Isaac Verhey Adrzn.			
Pieter Kloos				

1848
1848
1848
1850
1850
1850
1850
1852
1852
1852
1852

TIENHOVEN

14

www.ameide-tienhoven.nl | september 2018

ASSESSOREN
Jac. van Lomwel Sz.			
Arie van der Singel			
Joh van Es				
Hermen Vermaat			
Dirk van Middelkoop		

1848
1848
1848
1852
1852

RAADSLEDEN
Jac. van Lomwel Sz,			
Corn. Alblas				
H van Middelkoop			
Dirk van Middelkoop		
Teunis van Middelkoop		
Gr. de Bie				
Jacob Vermaat			
A Spek				
Arie van den Singel			
Jac. van Lomwel Jacz.			
Hermen Vermaat			
Arie de Jongh Cz.			
Johannes van Es			

1848
1848
1848
1848
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1852
1852
1852

De gevolgen van de Gemeentewet 1851

zoals we dat nu nog steeds kennen. Het bestaat uit
een burgemeester, een aantal wethouders en gemeenIn de nieuwe Gemeentewet wordt de grondslag geteraadsleden. Het aantal raadsleden en wethouders
legd voor de hedendaagse gemeentelijke organisatie.
was afhankelijk van het aantal inwoners van de geDe rechten van de Ambachtsheer in het lokale bemeente. De wetsherziening maakte een eind aan de
stuur worden afgeschaft en het onderscheid tussen
benoeming van raadsleden voor het leven. De raadsstad en platteland opgeheven. Een belangrijke veran- leden worden gekozen voor een periode van zes jaar,
dering is de directe verkiezing van de leden van de
waarbij iedere twee jaar één-derde aftrad. In Ameide
gemeenteraad door de ingezeten der gemeente (voor- en Tienhoven met 7 raadsleden waren dat achtereenlopig nog een beperkt deel daarvan) voor een beperkt volgens twee, twee en drie leden. Om het jaar moest
aantal jaren. De gekozen gemeenteraad staat aan het
er dus over twee of drie vacatures gestemd worden.
hoofd van de gemeente. Door en uit de raadsleden
De raadsleden werden door een zeer klein aantal
wordt een aantal wethouders gekozen, maar de burkiesgerechtigden gekozen. In de loop der tijd is het
gemeester blijft benoemd worden door de Kroon.
aantal stemmers toegenomen. In eerste instantie kon
Wat zijn de gevolgen van de invoering van de nieuwe men alleen kiezer worden als een bepaald bedrag aan
Gemeentewet?
belasting betaald werd20. Dit bedrag werd weliswaar
steeds lager, maar het duurde nog bijna 70 jaar voor
Op ‘den tweeden Dingsdag van September 1851” zal
er algemeen kiesrecht kwam, in 1917 voor mannen
voor het eerst een verkiezing voor de ‘Leden van de
en in 1919 ook voor vrouwen.
Raad’ plaatsvinden. Hiervoor moeten de nodige
In de loop der tijd zijn er nog een aantal ingrijpende
voorbereidingen getroffen worden. De lijst van kieaanpassingen gedaan. In 1917 werd de wet gewijzigd
zers heeft ter inzage gelegen en is op 22 augustus
1851 vastgesteld. Er komt een bureau van stemopne- en besloot men om de gemeenteraden iedere vier jaar
in hun geheel te laten aftreden, een cyclus die we ook
ming bestaand uit de burgemeester en twee leden
nu nog kennen. In 1919 gebeurde dat voor de eerste
van de Raad (D. de Jongh Cz en A.P. van Kesteren
keer. Ook neemt in de loop der jaren de invloed van
met J. van den Andel en A.H. van Lomwel als hun
politieke partijen toe. Tot laat in de 19de werden de
plaatsvervangers), Op 1 oktober 1851 maakt de burleden van de gemeenteraad min of meer op bekendgemeester bekend dat in de nieuwe raad gekozen
zijn: Mr. Johannes Dirk van der Poel (de burgemees- heid gekozen. De meeste leden waren gegoede liberale burgers. Het voornaamste onderscheid was toen
ter zelf!), Daniel de Jongh Cz. Pieter Kloos, Jan van
den Andel, Leendert Jan de Borst Verdoorn, Andries progressief/vrijzinnig of conservatief/behoudend.
Aan het eind van de 19de eeuw ontstaan politieke
Pieter van Kesteren en Cornelis Anthonie Timmerstromingen, die zich organiseren in partijen en kiesman.
verenigingen. Door de toename van het aantal kieDe zeven leden van de nieuwe raad worden op 22
zers nemen hun kansen toe om mee te gaan doen in
oktober 1851 beëdigd en worden de voormalige Ashet lokale bestuur en de ‘kleur’ van de gemeenteraad
sessoren, Pieter Kloos en Jan van den Andel tot wette bepalen. Hoe dat in Ameide en Tienhoven in zijn
houder gekozen.
werk ging tussen 1870 en 1940 is uitvoerig onderHebben de verkiezingen voor een grote verandering
gezorgd in Ameide? Dat lijkt niet het geval. Niet her- zocht en beschreven in het boek van Carla Jonker:
Armoede aan de Rivier, een uitgave van de HVAT.
kozen is het zittende raadslid A.H. van Lomwel. Hij
is vervangen door burgemeester J.D. van der Poel, die De laatste grote verandering in het bestuur van de
gemeenten vond plaats in 2002 en had betrekking op
daardoor zowel burgemeester van Ameide en Tienhoven als raadslid van Ameide wordt. Een combina- de positie van de wethouders. Tot dan werden de
wethouders gekozen door en uit de leden van de getie die nu niet meer denkbaar is, maar die door de
meenteraad. De wethouders stemden als raadslid
Gemeentewet van 1851 was toegestaan.
mee over hun eigen voorstellen. Na 2002 is dat niet
Het wordt nog ingewikkelder als Mr. J.D. van der
langer het geval. De wethouders worden nog wel
Poel in 1852 ook nog tot lid van de Tweede Kamer
der Staten Generaal wordt gekozen. Hij krijgt het dan door de gemeenteraad benoemd, maar zij hoeven
echt te druk en vraagt begin 1854 om ontslag als Bur- niet eerst als lid van de gemeenteraad gekozen zijn.
gemeester van Ameide en Tienhoven, maar blijft wel Mocht een raadslid tot wethouder worden benoemd
dan moet deze aftreden als lid van de gemeenteraad.
aan als raadslid in Ameide. Christiaan Diemont,
In dit zogenoemde ‘duale systeem’ bepaalt de gezoon van de lokale predikant en een maand eerder
meenteraad de kaders en is het College van Burgebenoemd tot secretaris van de gemeente Ameide,
meester en Wethouders de uitvoerder van het beleid.
wordt zijn opvolger. Op 28 juni 1858 stuurt Mr Van
De burgemeester is echter, net als in 1851, nog steeds
der Poel zijn verzoek tot ontslag als raadslid naar de
voorzitter bij de vergaderingen van de gemeenteraad.
Raad van de Gemeente Ameide.
Helaas, heb ik (nog) geen compleet beeld van de situatie in Tienhoven, maar het zal niet heel veel anders
geweest zijn. Op 29 januari 1850 waren D. van Middelkoop en J. van Es, Assessoren van Tienhoven en
A. de Jongh Cz., J. Vermaat, J. van Lomwel Jr. en H.
van Middelkoop leden van de gemeenteraad.
Na deze eerste ‘directe verkiezing’ van de gemeenteraden in 1851 komt er in elke gemeente een bestuur

20 Een voorbeeld. In 1881 woonden in Ameide 62 mannen boven 23 jaar, die
voldoende belasting betaalden om te mogen stemmen. Dat was toen slechts
18 procent van de mannen van 23 jaar en ouder.
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De Burgemeesters van
Ameide en Tienhoven 1812-1986
Bram Provoost

I

n de loop der jaren zijn er In het Nieuwsblad
van de HVAT al de nodige aandacht besteed aan
verschillende burgemeesters van Ameide en
Tienhoven. Een systematisch overzicht van alle
burgemeesters van Ameide en Tienhoven ontbreekt
echter. Omdat Ameide en Tienhoven vanaf 1 januari
2019 deel gaan uitmaken van een nieuwe gemeente is
zo’n overzicht op zijn plaats. Tijdens de Bataafse Republiek kwam het woord gemeente in 1798 in gebruik. Nadat het grondgebied van de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Provinciën onderdeel
van het Franse Keizerrijk van Napoleon Bonaparte
was geworden, worden op 1 januari 1812 gemeenten
ingevoerd naar Frans model. Ameide en Tienhoven
worden samengevoegd tot de gemeente Ameide, die
in 1817 weer wordt gesplitst in de afzonderlijke gemeenten Ameide en Tienhoven, maar met dezelfde
burgemeester. Dat blijft zo tot 1 januari 1986. Door
een gemeentelijke herindeling gaan Ameide en Tienhoven deel uitmaken van de nieuwe gemeente Zederik. Deze gemeente fuseert na 33 jaar opnieuw. Op 1
januari 2019 gaat de gemeente Zederik met de gemeenten Leerdam en Vianen de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden vormen.

Warnardus Verhagen (01/1812 - 08/1832)
Warnardus Verhagen werd op 22 maart 1754 geboren
te Veen in het Land van Heusden en Altena (toen
nog Holland). Leden van
het geslacht Verhagen
speelden toen al een rol in
het lokale bestuur in de
regio. Zo was zijn vader
Philippus Verhagen schout
en secretaris van Veen en
Aalburg en Heemraad van
het Waterschap “Hooge
Maasdijk van Stad en Lande van Heusden”.
Warnardus trouwt op 7 november 1780 te Ameide/
Tienhoven met Cornelia
Machteld Verveer (17571795), dochter van de Schout Cornelis Verveer en
Frederica Adolphia Amalia van Byland. In 1785 is
Warnardus secretaris van zijn schoonvader, die dan
Drost van Ameide is. Al voor 1795 is Warnardus Verhagen schout van Ameide en Tienhoven, een functie
die hij blijft vervullen tijdens de Bataafs/Franse tijd.
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Zijn vrouw overlijdt op 5 februari 1795. Warnardus
blijft achter met twee kleine kinderen, een zoon Cornelis van bijna acht jaar oud en een dochter Frederika Adolphia Amelia, die bijna drie jaar oud is. Warnardus Verhagen gaat met zijn kinderen wonen in
Voorstraat No. 95 (nu 7), voorheen het huis van zijn
inmiddels overleden schoonvader.
Na de inlijving in 1810 van het Koninkrijk Holland
bij het Franse Keizerrijk van Napoleon Bonaparte
wordt het Franse Gemeentesysteem ingevoerd.
Ameide en Tienhoven worden op 1 januari 1812 samengevoegd tot de Commune d’Ameiden. Warnardus Verhagen wordt vanaf die dag Maire. Na de nederlaag van Napoleon en het vertrek van de Fransen
in 1813 blijft hij tot 1817 President van de raad van
de gemeente Ameide (nog steeds Ameide en Tienhoven samen). In 1817 worden Ameide en Tienhoven
gesplitst en is Warnadus van april 1817 tot 1824
Schout van zowel de gemeente Ameide als van de
gemeente Tienhoven. Door een nieuwe Regeling van
het bestuur ten plattelande in 1824 verandert de
naam van zijn functie van Schout in Burgemeester
van Ameide en Tienhoven. Bijzonder is dat Warnardus Verhagen gedurende die periode ook Schout/
Burgemeester was van de gemeente Jaarsveld aan de
overkant van de Lek.
Warnardus Verhagen bleef Burgemeester van die drie
gemeenten tot zijn overlijden op 22 augustus 1832.
Kort daarvoor, bijna 78 jaar oud, wordt hij in januari
1832 nog herbenoemd als Burgemeester ten plattenlande. Uiteindelijk is hij in zijn ambt als burgemeester overleden. Dat zal in Ameide en Tienhoven nog
enkele malen plaatsvinden (zie hierna).
Opmerkelijk is nog, dat Warnardus Verhagen in 1826
de Heerlijkheid en het Huis te Jaarsveld koopt. Via
overerving van Van Byland en Verveer beschikte hij
ook over veel onroerend goed in Ameide en Tienhoven en in de regio. Via huwelijken van achtereenvolgende dochters komt de heerlijkheid Jaarsveld in het
bezit van achtereenvolgens de families Begram, Van
Eeten (later Begram van Eeten) en Van der Lee.

Hendrik van der Poel (02/1833 - 10/1846)
Na een overgangsperiode, augustus 1832 tot februari
1833 met Jan van den Andel als fungerend burgemeester, wordt Hendrik van der Poel de tweede burgemeester van de gemeenten Ameide en Tienhoven.
Hij is op 9 november 1783 te Arkel geboren als zoon
van Johannes van der Poel en Aantje Kool. Hij trouwt
op 3 maart 1811 te Arkel met Hendrika Antonia
Smits (1791-1872), dochter van Dirk Hendrik Smits,

de schoolmeester van Ameide. Het echtpaar gaat wonen op de Dam no. 86/87 (nu 10/11) waar op 4 september 1811 hun eerste zoon Johannis Dirk van der
Poel wordt geboren.
Het beroep van Hendrik van de Poel is ‘aannemer
van publieke werken’ en we hebben geen aanwijzingen dat hij eerder betrokken is geweest bij het lokale
bestuur. Wel is een broer van hem, J.W. van der Poel,
van 1817-1846 schout/burgemeester van Arkel.
Daarna is aldaar nog tweemaal een Van der Poel burgemeester: J.H. van der Poel van1847 tot 1851 en
J.A.D. van der Poel van 1856 tot 1869. De exacte familierelatie is mij niet bekend. Het is niet duidelijk of
deze verwantschap een rol heeft gespeeld maar in
ieder geval wordt Hendrik van der Poel op 21 februari 1833 de nieuwe burgemeester van de gemeenten
Ameide en Tienhoven. Hij blijft dat tot september
1846 als hij vrij onverwacht aankondigt dat hij ontslag wil nemen als zijn zoon hem als burgemeester
mag opvolgen. (zie kader)
Het Burgemeestersambt van vader naar zoon
Verslag vergadering van 3 juli 1846. De samenstelling van de gemeenteraad was: H. van der Poel,
Burgemeester; J. van den Andel en P. Kloos, Assessoren; Joh. van Kesteren, A.H. van Lomwel, D. de
Jongh en G. van Limburgh, raadsleden. Nadat een
aantal zaken zijn besproken neemt de vergadering
een vreemde wending. “Vervolgens brengt de Burgemeester (Hendrik van der Poel) ter kennis een
schrijven van de Gouverneur (Commissaris des
Konings) als antwoord op zijn verzoek om ontslag
als burgemeester ingeval zijn zoon Johannis Dirk
van der Poel in zijn plaats mocht worden benoemd
waartoe bereids door de Ambachtsvrouwe dezer
Heerlijkheid vereiste voordracht was opgemaakt,
waartoe het gevoelen dezer raad wordt verlangd.
Dat aangezien bij artikel 29 van het Reglement van
het bestuur ten platte lande is bepaald dat hij Burgemeester bij deze deliberatie niet vermag tegenwoordig te zijn, hij de vergadering zal verlaten tot dat
einde het presidie (voorzitterschap) overdragende
aan den eersten assessor (J. van den Andel),
Wordt voorlezing gedaan van een schrijven van den
Gouverneur en van H. van der Poel alsmede eene
voordracht van Vrouwe Albertina Helena Elisabeth
Ram, Weduwe Nepveu.
Gelezen het voorschreven advies alsmede de voormelde voordracht
Overwegende dat deze vergadering ofschoon den
tegenwoordigen Burgemeester gaarne in hun midden willende behouden echter als zijn zoo stellig uitgedrukt verlangen hunnen wensch moet ten offer
brengen.
Overwegende dat bij deze vergadering geene bedenkingen bestaan noch tegen het advies van den Heer
Hendrik van der poel noch tegen de voordracht of
den voorgedragen Candidaat den Heer Mr. Johannis
Dirk van der Poel
Is besloten geen bezwaar te hebben tegen het ontslag
en de benoeming van Mr. Johannis Dirk van der
Poel”.

De procedure tot opvolging wordt in gang gezet en
op 25 september 1846 wordt vader Van der Poel
ontslag verleend en wordt zoon Van der Poel benoemd tot Burgemeester van Ameide en van Tienhoven. Een maand later, ‘Dingsdag 27 October
1846’, vindt de aanstelling plaats, Het verslag vermeldt het volgende: “Nadat den Heer Mr. J.D. van
der Poel, tot Burgemeester dezer gemeente benoemd,
ter vergadering tegenwoordig was, heeft de assessor
en fungerend burgemeester door den Secretaris doen
voorlezen een aanschrijving van den Gouverneur
waarbij eervol ontslag wordt verleend als Burgemeester aan H. van der Poel en in diens plaats
wordt benoemd Mr. J.D. van der Poel”.

Na zijn vertrek als burgemeester wordt Hendrik van
der Poel benoemd tot Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap Alblasserwaard. Hij en zijn vrouw
blijven wonen op de Dam tot hun overlijden. Mevr.
Van der Poel-Smits is overleden op 12 maart 1872.
Oud-burgemeester H. van der Poel is enkele maanden later overleden op 31 oktober 1872, bijna 89 jaaroud.

Mr. Johannis Dirk van der Poel
(10/1846 – 02/1854)
Johannis Dirk van der Poel is op 4 september 1811 te
Ameide geboren als oudste zoon van Hendrik van
der Poel en Hendrika Antonia Smits. Hij begint in
1828 in Utrecht een academische opleiding in de
rechten. In 1830 maakt hij
als militair de Tiendaagse
veldtocht mee en blijft tot
1835 bij het leger te velde in
Noord Brabant. Daarna
pakt hij zijn studie weer op
en op 16 januari 1841 promoveert hij in Utrecht op
een dissertatie getiteld “De
obligatonibus alternatis”
(Over alternatief verbinteMr. J.D. van der Poel
nissenrecht).
(bron: Collectie-Van Eck,
Mr. dr. Van der Poel vestigt
Nationaal Archief).
zich weer in Ameide en
gaat wonen in de Nieuwstraat no. 60 (nu 39/41). Zoals we hierboven kunnen
lezen volgt hij in oktober 1846, 35 jaar oud, zijn vader op als Burgemeester van Ameide en Tienhoven.
Op 15 juni 1849 trouwt hij op het landgoed Huis
Hunderen te Twello met de 26-jarige Albertine Marie
Alexandrine Kerkhoven. Het echtpaar blijft tot eind
1872 wonen in de Nieuwstraat.
Zijn bestuurlijke activiteiten breiden zich uit. Hij
wordt gekozen tot lid Provinciale Staten van ZuidHolland, van 17 september 1850 tot 5 juli 1853, eerst
voor het kiesdistrict Gorinchem, later voor het kiesdistrict Sliedrecht. Hij neemt zijn herverkiezing in de
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Staten in 1853 niet aan omdat hij gekozen is tot lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarvan
is hij lid van 12 juli 1853 tot 15 september 1860, voor
het kiesdistrict Dordrecht). Na een korte onderbreking wordt hij in 1862 opnieuw gekozen tot lid van
de Tweede Kamer nu voor het kiesdistrict Gorinchem. Hij is dan lid van 5 december 1862 tot 19 september 1864.
Hoe gaat het in Ameide en Tienhoven?
Na 1851 is er ook een wijziging van zijn positie in de
gemeente Ameide. Na de invoering van de Gemeentewet wordt hij bij de verkiezingen in september 1851
als burgemeester ook tot raadslid van Ameide gekozen. Tijdens het burgemeesterschap van Mr. J.D. van
der Poel ontstaan er in Ameide de nogal wat problemen op bestuurlijk gebied (zie artikel: Een bestuurlijk chaotische periode in Ameide, 1851-1861, elders
in dit blad). De gemeente Ameide verliest een proces
tegen de in 1852 ontslagen gemeentesecretaris/ontvanger, Zacharias de Kleyn. Burgemeester Van der
Poel dient op 7 november 1853 zijn ontslag in als gemeentesecretaris en op 10 februari 1854 zijn ontslag
als burgemeester, maar blijft nog wel lid van de gemeenteraad. Wanneer Z. de Kleyn in 1855 ook als
raadslid wordt gekozen en in 1857 zelfs wethouder
wordt, komt het regelmatig tot aanvaringen. Mr. Van
der Poel neemt uiteindelijk in juni 1858 ontslag als
raadslid van Ameide.
Na het overlijden van zijn ouders in 1872 verhuizen
Mr. J.D. van Poel en zijn echtgenote naar de woning
van zijn ouders op de Dam. In Ameide blijven hij en
zijn echtgenote actief op maatschappelijk gebied. Hij
is betrokken bij de oprichting van de afdeling Ameide van de Protestantenbond. Het kinderloze echtpaar
is gul voor de kinderen van de openbare school en
ook en steun en toeverlaat voor verenigingen zoals
de zangvereniging ‘Kunstliefde en Vriendschap’ en de
ijsclub ‘Hollandia’.
Zijn laatste jaren zijn moeilijk. Zijn vrouw Albertina.
M.A. van der Poel-Kerkhoven overlijdt op 29 oktober
1897, 74 jaar oud. Kort daarna verschijnt op 15 december 1897 het bericht dat: “Johannes Dirk van der
Poel, zonder beroep, wonende te Ameide, ter zake van
onnozelheid, onder curatele gesteld is”. Enkele maanden later, op 8 april 1898 is Mr. J,D. van der Poel,
oud-burgemeester van Ameide en Tienhoven overleden, 86 jaar oud. Tussen zijn aftreden als burgemeester in 1854 en als raadslid in 1858 is er nog al wat
gebeurd op het gebied van de burgemeesters. We
pakken de draad weer op in 1854.

en ongehuwde kinderen naar Olst en wordt als predikant opgevolgd door Ds. Willem van Beuningen.
Christiaan Diemont is op 13 maart 1849, 23 jaar oud,
te Aarlanderveen getrouwd met de 21-jarige Maartje
van Leeuwen. Christiaan is dan inmiddels candidaatnotaris. Op 3 september 1853 komt hij met zijn
vrouw en drie kinderen, geboren in Aarlanderveen
en Bodegraven vanuit Zwammerdam naar Ameide.
Het gezin betrekt het huis Voorstraat no. 90 (nu 2)
waar op 19 augustus 1854 een dochter wordt geboren
en op 20 juli 1856 een zoon.
In januari 1854 wordt hij benoemd tot gemeentesecretaris van Ameide en een maand later volgt hij Mr.
J.D. van der Poel op als burgemeester. Een bliksemcarrière, maar wel een van korte duur. Januari 1856
dient hij zijn ontslag in als burgemeester, maar blijft
nog enige tijd werkzaam als gemeentesecretaris.
Christiaan Diemont en zijn gezin vertrekken op 3 juli
1857 uit Ameide naar Utrecht en later naar Loenen
waar nog enige kinderen worden geboren en waar
zijn echtgenote, Maartje van Leeuwen, op 8 maart
1872 is overleden. Haar overlijdensacte vermeldt dat
haar echtgenoot, Christiaan Diemont, “buiten ‘s
lands afwezig” is. Oud-burgemeester C. Diemont is
in 1890 overleden in Oranje Vrijstaat, Zuid Afrika,
circa 65 jaar-oud.

Matthijs August Sloot (01/1856 – 08/1857)
Matthijs August Sloot, is op 31 juni 1817 te Amsterdam geboren. Hij is een zoon van Cornelis Sloot en
Petronella Johanna Blanken. Petronella, geboren in
Den Briel. Zijn moeder is een dochter van Jan Blanken Janszoon (1755-1838), inspecteur generaal van
de waterstaat, en Maria van Lakerveld. Daardoor is
burgemeester Sloot een kleinzoon van de in Vianen
wereldberoemde waterstaatkundige Jan Blanken.
M.A. Sloot is op 2 mei 1850 te Vianen getrouwd met
de 28-jarige in Gent (B) geboren (maar in Vianen
wonende) Jonkvrouwe Cornelia Anna Johanna Rudolphina Theodora Geertruida Kraijenhoff (18211885). [Zij is de oudste dochter van Cornelis Johannes baron Krayenhoff (1788-1865, majoor en Ridder
Militaire Willems Orde) en Sophie Hermine Madelaine Rom (1798-1854). Zij is daardoor een klein-

Christiaan Diemont (03/1854 – 01/1856)
Christiaan Diemont is op 13 augustus 1825 geboren
te Nieuw Lekkerland. Hij is de oudste zoon van
Adolph Johan Diemont (1799-1883) en Everdina
Waller. Zijn vader is Ned. Herv. predikant en komt in
oktober 1828 met zijn gezin, waaronder de 3-jarige
Christiaan naar Ameide als hij predikant wordt in
Ameide en Tienhoven. Ds. Diemont en zijn gezin
wonen op de pastorie (no. 83). Hij blijft predikant tot
zijn emeritaat op 1 juli 1854. Hij vertrekt met vrouw
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▲ Jan Blanken Janszn.
(1755-1838), de grootvader
van Matthijs August Sloot.

▲ Cornelis Rudolphus Theodorus
baron Krayenhoff (1758-1840),
de grootvader van Jonkvrouwe
C.J.A.R.T.G. Sloot-Krayenhoff.

dochter van de waterstaatkundige Cornelis Rudolphus Theodorus baron Krayenhoff (1758-1840).] In de
huwelijksacte staat als zijn beroep koopman genoteerd. Het echtpaar gaat in Amsterdam wonen waar
drie kinderen geboren worden: (28-1-1851, Petronella Johanna; 17-4-1853, Johanna Mathilde; 4-21855, Jean Hermine).
M.A. Sloot wordt met ingang van 21 januari 1856
aangesteld als opvolger van burgemeester C. Diemont, die eervol ontslag is aangezegd. Hij is daarmee
de eerste burgemeester sinds 1812, die vóór zijn benoeming geen enkele band met Ameide of Tienhoven had. Bijzonder i.v.m. deze benoeming is dat J.J.
Cambier, burgemeester van Hagestein (1844-1857)
en Everdingen (1851-1857) getuige was bij het huwelijk van M.A. Sloot te Vianen in 1850.
Het gezin Sloot komt naar Ameide en gaat (voorlopig
of permanent?) wonen in herberg ‘t Fortuin’, Fransestraat no. 74. Op 28 juni 1856 wordt in Tienhoven
aangifte gedaan van de geboorte van Cornelis Sloot,
zoon van Mattheus August Sloot, burgemeester, wonende te Tienhoven!?. Getuige bij deze aangifte was
Christiaan Diemont, zijn voorganger als burgemeester en nog actief als gemeentesecretaris. In het bevolkingsregister van Tienhoven komt M.A. Sloot echter
niet voor. Mogelijk wilde zijn echtgenote niet bevallen in ‘t Fortuin’ en is zij tijdelijk (bij een wethouder/
raadslid?) in Tienhoven gaan wonen. De in Tienhoven geboren Cornelis Sloot kreeg in het jaar 1888
toestemming om zich voortaan Cornelis Kraijenhoff
Sloot (1856-1931) te noemen.
M.A. Sloot blijft maar anderhalf jaar burgemeester
van Ameide en Tienhoven. Op 17 augustus 1857
neemt hij ontslag en wordt hij benoemd tot burgemeester van Hagestein en Everdingen. Het gezin gaat
in Hagestein wonen en hij voelt daar zich kennelijk
beter op zijn plaats, want hij blijft daar burgemeester
tot 1876. Oud burgemeester M.A, Sloot is op 29 mei
1876 te Vianen overleden, 58 jaar-oud, en begraven
in een familiegraf op het Kerkhof aan de Dorpstraat
te Hagestein.

Georgeus Andreas Muller
(09/1857 – 04/1861)
Over zijn achtergrond is mij minder bekend dan over
zijn voorgangers. Hij is geboren op 12 december
1815 te Steenbergen (NB), zoon van Pieter Muller en
Cornelia Petronella van Kampen. Hij is op 28 juli
1852 te Leeuwarden getrouwd met de in 1819 in Antwerpen (B) geboren maar in Leeuwarden wonende,
Henriette Anne Marguerite van der Wetering. Als
beroep van de bruidegom wordt Kapitein der Infanterie bij het Oost-Indisch Leger vermeldt, met verlof
in Nederland. Het is niet duidelijk of zij naar Indië
gaan, maar in 1855 en 1857 worden in Beek (Gld)
twee kinderen geboren (een zoon Pieter Nicolaas
Hendrik, 23-12-1855 en een dochter Cornelia Maria
Petronella, 23-4-1857).
Bij besluit van 17 september 1857 wordt G.A. Muller
benoemd tot burgemeester van Ameide en Tienhoven als opvolger van M.A. Sloot. Op 21 oktober 1857

komt hij met zijn gezin uit Beek bij Nijmegen naar
Ameide. Zij gaan wonen in de Voorstraat No. 90, later No. 154 (nu 2), dat leeg staat na het vertrek van
voormalig burgemeester Diemont. De start in Ameide is dramatisch. Eén week na aankomst in Ameide
overlijdt hun 6 maanden oude dochtertje.
Het gezin Muller verhuist van de Voorstraat naar de
Brouwerij (zonder nummeraanduiding). Daar wordt
op 8 augustus 1859 een naar zijn vader vernoemde
zoon geboren. Muller neemt op 27 april 1861ontslag
als burgemeester van Ameide en Tienhoven. Het gezin vertrekt naar Gouda [Fluwelensingel R247 (later
362, later 607)]. Hij wordt benoemd tot burgemeester
van Hekendorp, Lage Ruige Weide en Papekop. Net
als zijn voorganger lijkt hij zich in zijn nieuwe ambt
beter thuis te voelen. Hij blijft daar burgemeester van
1861-1882. Oud-burgemeester G.A. Muller is op 17
februari 1882 te Gouda overleden, 66 jaar-oud.
Na de 23-jarige candidaat-notaris Diemont en de
38-jarige koopman Sloot is de 41-jarige oud-militair
Muller de derde burgemeester in drieënhalf jaar. Hij
blijft iets langer dan zijn voorgangers, maar verlaat
Ameide toch al na drieënhalf jaar. Met de volgende
benoeming komt er iets meer stabiliteit.

Frederik Eduard Vaarzon Morel
(07/1861 – 07/1868)
Nog weer minder bekend. Hij is geboren op 30 augustus 1830 te Amsterdam, zoon van Izak Vaarzon
Morel (1803-1876) en Pieternella Velders (18101898). Kort na de geboorte van Frederik verhuist het
gezin Vaarzon Morel naar Gorinchem, waar nog 6
kinderen worden geboren. Vader Izak was in Gorinchem o.a. Stadstekenmeester. Over zijn opleiding
heb ik geen informatie, maar op 14 juni 1861, 30 jaar
oud, wordt Frederik Eduard Vaarzon Morel benoemd
tot burgemeester van Ameide en Tienhoven.
Op 6 juli 1861 komt hij uit Gorinchem, waar hij bij
zijn ouders woont, naar Ameide. Vaarzon Morel is
ongehuwd en woont eerst op de Dam No. 6 (nu 7?).
Hij verhuist 24 april 1862 naar Voorstraat No.155 (nu
3). De vrijgezel Vaarzon Morel was op de Voorstraat
inwonend bij Gerbrecht Timmerman-Diepenhorst,
weduwe van de op 14 september 1861 overleden geneesheer C.A. Timmerman (Med. Doc.).
Na zijn eerste ambtstermijn van 6 jaar als burgemeester te hebben voltooid (de eerste sinds de invoering
van de Gemeentewet in 1851) wordt F.E. Vaarzon
Morel in juli 1867 herbenoemd. Een jaar later meent
hij ontslag en vertrekt op 12 augustus 1868 naar ’sGravendeel, waar hij tot burgemeester is benoemd.
Vaarzon Morel is burgemeester van ’s-Gravendeel
van1868 t/m 1899. Tijdens zijn burgemeesterschap te
s-Gravendeel is hij op 7 augustus 1872, 42 jaar oud,
getrouwd met de 30-jarige Sophia Dorothea Bemolt.
Oud-burgemeester F.E, Vaarzon Morel is op 8 maart
1899 overleden te ’s-Gravendeel, 68 jaar oud.
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Adriaan Paulus Hubertus Antonie de
Kleyn (08/1868 - 06/1900)
Na vier ‘vreemde’ burgemeesters komt er weer een
burgemeester met wortels in Ameide. A.P.H.A. de
Kleyn is op 31 mei 1836 in
Ameide geboren op Voorstraat No. 92, nu 4. Hij is de
tweede zoon van Zacharias
de Kleijn en Merrigje Brouwer Verheij. Zacharias is al
sinds 1825 betrokken bij
het gemeentelijk bestuur
van zowel Ameide, Tienhoven en Jaarsveld. In die drie
gemeenten bekleede hij
verschillende ambtelijke
functies, gemeentesecretaris en –ontvanger. In Jaarsveld is Zacharias ook burgemeester van 1832 tot 1852. Rond 1840 verhuist het
gezin De Kleyn naar Voorstraat No. 96, nu 8. Zacharias wordt in 1855 lid van de gemeenteraad van
Ameide en in 1857 wethouder.
Adriaan de Kleyn doet in 1862 zijn intrede in de
ambtelijke organisatie van de gemeente Ameide. De
gemeentesecretaris Hermanus Koppenhout is al enige tijd ernstig ziek. De gemeenteraad zal op 20 januari 1862 bij elkaar komen om een plaatsvervanger te
benoemen. In de nacht van 19 januari is secretaris
Koppenhout overleden. Nog diezelfde dag schrijft
A.P.H.A de Kleyn een sollicitatiebrief om in aanmerking te komen voor de vacante positie van secretaris.
Tijdens de raadsvergadering deelt wethouder Z. de
Kleijn, vader van de sollicitant, mee dat hij niet zal
deelnemen aan de stemming. Met algemene stemmen van de overige raadsleden wordt A.P.H.A. de
Kleyn verkozen. Hij wordt in de vergadering geroepen, legt de vereiste eed af en treedt in functie. Binnen 48 uur na het overlijden van de gemeente secretaris is zijn opvolger in functie!
Hij werkt nauw samen met burgemeester Vaarzon
Morel en na diens vertrek wordt hij met ingang van 1
augustus 1868 als zijn opvolger benoemd. Adriaan de
Kleyn is dan 32 jaar oud, ongehuwd en woont nog bij
zijn ouders op de Voorstraat no. 160, nu 8. Na het
overlijden van vader Zacharias op 20 januari 1871 en
moeder Merrigje op 4 oktober 1877 wordt hij de
hoofdbewoner met twee inwonende ongehuwde zussen, Geertruida Adriana en Margaretha Maria. In
1879 verhuizen zij voor een korte tijd naar Voorstraat
no. 158, nu 6, mogelijk wegens een verbouwing/aanpassing van het voormalig ouderlijk huis. Na terugkeer van Voorstraat 6 (inmiddels no. 239) naar 8 (inmiddels no. 241) vindt een nog grotere verandering
plaats. Op 7 april 1881 trouwt de bijna 45-jarige burgemeester in Arnhem met de op 9 juli 1842 aldaar
geboren Hendrina Antonia Wenting. Enkele dagen
later komt mevr. De Kleyn-Wenting naar Ameide en
dat betekent dat de twee zussen moeten verhuizen.
Niet ver, want zij betrekken het buurhuis, Voorstraat
no. 242, nu 9. Er komen ook kinderen. In 1882 wordt
een dochter Merrigje geboren, gevolgd in 1883 door
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een zoon vernoemd naar zijn vader en in 1887 nog
een zoon Gerhardus Hendricus.
Bestuurlijk lijkt de gemeente Ameide gestabiliseerd te
zijn na de roerige periode 1850-1860. Toch zijn er
ook na 1870 talrijke bestuurlijke en maatschappelijke
veranderingen in de gemeenten Ameide en Tienhoven. Deze zijn uitgebreid beschreven in het boek van
Carla Jonker: Macht en armoede aan de rivier. Daar
was burgemeester/secretaris De Kleyn uiteraard ook
bij betrokken. Dat belette hem echter niet om nog
een behoorlijk aantal andere bestuurlijke functies op
zich te nemen, Zo is hij lid geweest van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, Hoogheemraad van de
Alblasserwaard, Hoofdingeland van het Waterschap
de Overwaard, Voorzitter, secretaris en penningmeester van de Waterschappen Batuwe c.a onder
Jaarsveld, Voorzittend gecommitteerde van het Waterschap de gecombineerde Uiterwaarden onder
Jaarsveld en Voorzitter van het Waterschap de Hoogenboezem achter Haastrecht.
Al bij al een indrukwekkend aantal nevenfuncties.
Misschien was het te veel. Op 17 juni 1900 is burgemeester De Kleyn vrij plotseling overleden, kort na
zijn 64ste verjaardag.
Een indruk van de persoonlijkheid van burgemeester De Kleyn
krijgen we via een In
Memoriam in de Nieuwe Gorcumse Courant
(NGC) van 21 juni
1900.
“Met den heer De Kleijn
is een man heengegaan,
die, in zijne verschillende maatschappelijke
betrekkingen, hooge
achting en waardering
verdiende en genoot,
door zijn uitgebreide
kennis op administratief
gebied, zijn ijver voor de
hem toevertrouwde belangen, zijn hoogontwikkeld plichtsgevoel.
In bijzondere mate vriendschappelijk en hulpvaardig
voor zoo velen die met hem samenwerkten, al zijn
dood in vele kringen worden betreurd, door het gemis
van een welwillend en degelijk raadsman, tot wien
men zich nooit te vergeefs om hulp en voorlichting
wendde.” (NGC, 21 juni 1900).

Hendrik van Eeten (07/1900 - 08/1924)
Hendrik van Eeten is op 31 december 1864 te
Utrecht geboren, met als roepnaam Henry. Hij is het
achtste kind en de vijfde zoon van Johannes Christoffel van Eeten (1820-1895) en Johanna Begram (18291901). Johanna de dochter van Philippus Lodewijk
Begram (1790-1866) en Frederika Adolphina Amelia
Verhagen (1792-1861). Deze laatste is de dochter van
Warnardus Verhagen, de eerste maire/schout/burgemeester van de gemeenten Ameide en Tienhoven.
Hendrik van Eeten is dus zijn achterkleinzoon.

Intocht Burgemeester Van Eeten, 15 augustus 1900

▲ De familie (van Begram) van Eeten, circa 1885. Kinderen
van Johannes Christoffel van Eeten en Johanna Begram en
achterkleinkinderen van Warnardus Verhagen. V.l.n.r: Bastiaan
van Eeten (Bas, 1855-1939); Hendrik van Eeten (Henry, 18641924, burgemeester van Ameide en Tienhoven van 1900-1924);
Charlotte Jacoba Everdina de Man (Lot, 1859-1917, verloofde
van Flip); Philippus Lodewijk van Begram van Eeten (Flip,
1853-1910); Johannes Wilhelmus Richard van Eeten (Willem,
1869-1937); Frederica Adolphina Amelia van Eeten (Amelia);
Johannes Christoffel van Eeten (Chris, 1857-1917); Anna
Elisabeth van Eeten (Anna, 1861-1944) en Warnardus Cornelis
Machtildus van Eeten (Warnard, 1856-1934).

Na zijn opleiding werkt Van Eeten als gemeentesecretaris te Meerkerk. Na het overlijden van Adriaan
de Kleyn wordt hij bij Koninklijk besluit van 18 juli
1900 benoemd tot Burgemeester van Ameide en
Tienhoven en op 15 augustus daaraanvolgend in beide gemeente op luisterrijke wijze ingehaald en geïnstalleerd. Hij treedt daarmee in de voetsporen van
zijn overgrootvader Warnardus Verhagen en gaat ook
wonen in diens voormalige woning Voorstraat no.
274, nu 7 (Deze woning is achtereenvolgens via vererving overgegaan van de families Verhagen naar
Begram en naar Van Eeeten, waarvan later de naam
van de oudste zoon is omgezet in Van Begram van
Eeten). Hendrik van Eeten is ongehuwd gebleven en
woont op de Voorstraat met een huishoudster en/of een
dienstbode. Lange
tijd was Wilhelmina
Petronella Winterink
de huishoudster.
Burgemeester Van
Eeten doet zelf aangifte van haar overlijden op 16 maart
1914. 48 jaar oud.

◄ Staatsiefoto van
burgemeester Henry van
Eeten, ca. 1900.

“Ameide en Tienhoven, 16 Aug. Een echt volksfeest
werd in onze gemeenten gevierd bij gelegenheid van
de installatie van den Edel Achtbaren heer H. van
Eeten, den pas benoemden burgemeester. Drie eerepoorten, waarvan een bij den ingang van de kom
van Ameide, een bij de sluis en een te Tienhoven,
een nette muziektent, slingers, groen en bloemen
met lampions, doorgetrokken tot het burgemeestershuis, gaven met vele vlaggen en particuliere versieringen een feestelijk aanzien aan de gemeenten. Om
12 uur werd Z.E.A. begroet door de feestcommissie
op de grens der gemeenten Ameide en Meerkerk,
terwijl een lange, fraaie stoet opgesteld stond om
hem te begeleiden. De voorzitter der feestcommissie
heete hem namens de ingezetenen welkom in de gemeenten en verklaarde namens allen, dat de nagedachtenis aan den vorigen burgemeester niet was
vergeten, maar dat de hulde, den heer v. Eeten gebracht, diens persoon gold, een persoon, dien men
kende en in wiens handen men de belangen van de
gemeenten veilig rekende. Daarna vertolkte het
zangkoor ‘Kunstliefde en Vriendschap’ dezelfde gevoelens in een lied. Na de hartelijke en welwillende
dankbetuiging van den burgemeester en nadat de
fanfare-vereeniging ‘Unie’ een opgewekt stuk had ten
beste gegeven nam ieder zijn plaats weer in den stoet
in: de burgemeester bij president en secretaris van de
feestcommissie, voorafgegaan en gevolgd door de
overige leden der feestcommissie, ruiters, rijtuigen,
versierde rijwielen en wagens, een versierde en opgetuigde boot enz. Te Ameide en Tienhoven werd
Z.E.A. respectievelijk toegesproken door de oudste
wethouders J.L. de Jongh en D. de Jongh. De tocht
naar de raadhuizen en door de gemeente liep zeer
ordelijk en feestelijk af en de stoet leverde een zeer
fraai schouwspel op.
Des avonds 6.30 gaf de fanfare-vereeniging ‘Unie’,
directeur de heer M. van Bonzel en om 7.30 de
Christelijke fanfare-vereeniging, directeur de heer
Blok, eene uitvoering. Beide uitvoeringen slaagden
naar wensch. De verdere avond werd feestelijk in de
beste stemming doorgebracht.
De feestcommissie bleek een dankbare taak te hebben verricht; onze nieuwe burgemeester begint zijn
arbeid in onze gemeenten onder gelukkige voortekenen.” (NGC, 19 aug. 1900).
Behalve burgemeester is Hendrik van Eeten ook enige jaren lid van de gemeenteraad van Ameide geweest. Verschillende werken zijn tijdens zijn burgemeesterschap tot stand gekomen, we noemen o.a. de
verbouwing van de openbare school in 1910, de verbetering van de los- en laadplaats aan de Lek in 1913,
de gemeentelijke woningbouw en de elektrificatie van
de gemeente in 1920.
In Tienhoven bezat de familie Van Eeten o.a het oude
slot Herlaer, waarvan steeds een gedeelte voor het
publiek werd opengesteld en waar een dankbaar gebruik van werd gemaakt.
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Net als zijn voorganger is Burgemeester Van Eeten
ook op waterschapgebied actief geweest. In 1907
wordt hij benoemd tot hoofdingeland van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe en in 1917
benoemd tot dijkgraaf van dat Hoogheemraadschap.
Aan die functie is ook het voorzitterschap verbonden
van de Commissie voor Gemeene Belangen voor de
Hoogheemraadschappen van de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden. Hij werd ook nog benoemd tot
lid van de commissie voor verbetering van de bevaarbaarheid en afwatering van de Linge, ingesteld door
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Gelderland.
Naast het publieke terrein heeft Van Eeten ook functies bekleed op maatschappelijk gebied. Zo was hij lid
van het bestuur van de Zuid-Hollandschen Waterschapsbond, lid van het hoofdbestuur van de Hollandschen Maatschappij van Landbouw, in welke
functie hij onder andere werkzaam was in de commissie tot bevordering van de varkensfokkerij in
Zuid-Holland en had hij zitting in de commissie voor
veearbitrage. Voorts was hij voorzitter van de afdeling Vianen en omstreken van genoemde maatschappij en lid van het bestuur van het Botercontrôlestation in Zuid-Holland. Tenslotte was hij voorzitter van
het departement Meerkerk-Ameide c.a. van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (Gebaseerd op de
tekst in de NGC van 27 augustus 1924).

16 februari 1892 geboren is te Den Bommel. Hij
wordt benoemd bij KB van 24 oktober 1924 en doet
enkele weken later, op 19 november, zijn intrede in
Ameide en Tienhoven.
Intocht Burgemeester Luyendijk, 19 november 1924
“AMEIDE EN TIENHOVEN. De beide gemeenten
hebben hun nieuwen burgemeester, den heer Luijendijk, Woensdag 19 dezer op luisterrijke wijze ingehaald. De optocht was samengesteld uit de landauers waarin de feestcommissie was gezeten, de heeren
wethouders der beide gemeenten mede inbegrepen,
uit een veertigtal ruiters in historische kleederdracht
met de beide muziekcorpsen dezer gemeenten. Het
gaf alles bij elkaar een schitterende aanblik en van
bijna iedere woning wapperde de driekleur. De optocht ging na afloop der installatie te Tienhoven
naar Ameide alwaar eene groote menigte was samengestroomd om op den Dam getuige te zijn bij
het zingen der kinderen van beide scholen. Daarna
ging het door heel de gemeente en te 4 uur werd de
optocht ontbonden waarna de burgemeester te
Ameide werd geïnstalleerd. Des avonds te halfzeven
kregen we eerst de zangvereen. Zanglust te hooren,
daarna de Chr. muziekvereen. Crescendo, vervolgens
de zangvereen. Excelsior en ten slotte de muziekvereen. De Unie en hiemeede was de feestdag ten einde.” (NGC 22 november 1924).

Ten tijde van zijn installatie is burgemeester Luijendijk nog vrijgezel. Hij gaat eerst wonen in het voormalige woonhuis van de dames Kriellaard in de
Fransestraat no. 256, nu 5. Het zgn. burgemeestershuis op de Voorstraat is familiebezit en komt in handen van Mr. J.A. van der Lee, die getrouwd is met
Johanna Cordula Begram van Eeten, een nicht van de
vorige burgemeester. Als Van der Lee in 1931 een
nieuwe woning laat bouwen op het terrein van Herlaer koopt Luijendijk het pand aan de Voorstraat no.
274 (nu 7) en wordt na Verhagen en Van Eeten, de
derde burgemeester die daar woont. Burgemeester
Luijendijk treedt op 12 november 1931 te Hilversum
in het huwelijk met de in 1901 geboren Cornelia Alida Kok.
Men kan ook hier de vraag stellen of dit alles niet te
veel was. Eind augustus 1924 worden Ameide en
Tienhoven opgeschrikt door het bericht dat hun burgemeester tijdens een vakantie in de Duits/Oostenrijkse Alpen op 21 augustus te Durnnberg bij Salzburg plotseling is overleden aan een hartverlamming.

Cornelis Willem Luijendijk (11/1924 –
03/1957)
Na twee burgemeester met een persoonlijke band
met de Ameide en Tienhoven komen er tot 1986 nog
slechts burgemeester van buitenaf naar deze gemeenten. De eerste is Cornelis Willem Luijendijk, die op
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Moeilijkheden met wethouders en gemeenteraad.
Luijendijk is de eerste burgemeester van Ameide en
Tienhoven met een duidelijke partijpolitieke achtergrond. Tot dan bestonden er nog nauwelijks politieke
partijen en waren de meeste burgemeesters van zogenaamd liberale huize. Luijendijk was lid van de ARP
en de verwachting was dat er een goede samenwerking met de ARP wethouders zou ontstaan. Dat was
echter niet het geval. Er ontstonden ernstige meningsverschillen en grote problemen binnen het college van B enW en met gemeenteraad. Dit culmineerde in 1933 met een ziekteverlof van de burgemeester en een bijzondere maatregel van de Commissaris der Koningin. De beide wethouders van
Ameide werden als waarnemer gepasseerd. Er volgde

▲ Installatie burgemeester Luijendijk in Ameide 1924.

een benoeming van een waarnemer van buiten de
gemeente: Simon Hoogenboom, de ARP burgemeester van Vianen. In Tienhoven waren er geen problemen en werd de heer L. Spek, de eerste wethouder,
tot waarnemend burgemeester benoemd.
“WAARNEMEND BURGEMEESTER VAN AMEIDE. Ameide. De burgemeester, de heer C.W. Luijendijk, die, zooals bekend, reeds eenige maanden ziek is,
heeft thans op doktersadvies 3 maanden ziekteverlof
aangevraagd. Met ingang van 1 April is hem dat verleend.
Werden tot nu toe de functies van burgemeester en
secretaris van deze gemeente en van Tienhoven formeel nog door den heer Luijendijk vervuld, thans is
daarin dus een verandering gekomen en moest officieel
een plaatsvervanger worden aangewezen. De gemeentewet schrijft voor, dat bij afwezigheid van den burgemeester deze wordt vervangen door de 1en wethouder
of bij diens ontstentenis door den 2en wethouder; na
dezen komt het oudste raadslid aan de beurt. Blijkbaar
hebben de talrijke ernstige incidenten, die zich den
laatsten tijd in het gemeentebestuur van Ameide hebben voorgedaan en vermoedelijk vooral het gebeurde
met de noodslachtplaats, den commissaris der koningin, doen besluiten hier – evenals onlangs ook elders is
geschied – van die gewoonte af te wijken. Hij heeft beide wethouders gepasseerd en de waarneming van het
burgemeestersambt te Ameide opgedragen aan den

burgemeester van Vianen, den heer S. Hoogenboom.
Bij diens afwezigheid zal ’t oudste raadslid, de heer J.A.
v. Kekem (moet W.A. van Kekem zijn), als loco-burgemeester optreden.
Als de burgemeester over drie maanden van zijn ziekteverlof zal zijn teruggekeerd, zullen ook genoemde
heeren als loco-burgemeester blijven optreden, zoodat
dan geen der beide wethouders daarvoor in aanmerking komt.
Tegen hedenavond half acht is te Ameide een raadsvergadering belegd waarin de heer Hoogenboom den raad
van deze vervanging van den burgemeester mededeeling zal doen.
Te Tienhoven zal overeenkomstig de gewoonte als
waarnemend burgemeester optreden de eerste wethouder, de heer L. Spek. Als waarnemend secretaris treedt
op de ambtenaar ter secretarie, de heer A. Langerak.”
In de satirische rubriek van De Gorcumer ‘Van rondom door Jan Kijkuit’ wordt ruim aandacht geschonken aan de gebeurtenissen rond de burgemeester in
Ameide. De titel van het stukje: ”Vier burgemeesters
in een gemeente” zegt genoeg.
“Teun zat in de warme voorjaarszon te genieten. Er
ging iemand voorbij die een soort oorlogskreet tegen
Teun riep, dat blijkbaar als groet bedoeld was en Teun
antwoordde op ongeveer gelijke wijze. ,,Dat is er een
uit Ter Mai,” zei hij. „Die zijn nu zoo verwaand als
een paard met gouden hoeven.” „Waarom?” vroeg ik.
„Omdat zij daar drie burgemeesters hebben.” „Drie?
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Hoe kan dat nu?” „Daar heb je,” antwoordde Teun,
terwijl hij op zijn vingers alle burgemeesters van Ameide bij elkaar telde, „burgemeester Luyendijk, daar heb
je burgemeester Hoogeboom en daar heb je burgemeester Van der Hek. Zijn er dat drie of heb ik ‘t mis?”
„Dat zijn wel drie namen, Teun, maar geen drie burgemeesters. Als Jod, onze staatskundige en rechtsgeleerde.
het hoorde, dan zou hij je een uur lang uitleggen, dat
volgens de Gemeentewet en de Grondwet en andere
wetten, er in iedere gemeente maar één burgemeester
kan zijn.”
„Wat er in de wet staat weet ik niet en dat behoef ik
ook niet te weten, maar nou moet jij, die toch ook niks
van de wet weet, mij eens netjes antwoorden: is meneer
Luyendijk burgemeester van Ameide?” „Ja.” „Is meneer
Hoogeboom burgemeester van Ameide?” „Ja.… dat wil
zeggen….” „Niks. Hij is ‘t. Wat of die nog verder is kan
ons niet schelen, maar op ‘t moment is hij burgemeester van Ter Mai. Nou nummer drie. Ik heb altijd gehoord en ‘t zal ook wel ergens in de een of andere wet
staan, dat als de echte burgemeester ziek is of vacantie
heeft, dat dan de oudste wethouder hem vervangt.
Goed zoo. Nou weet ik dat Van der Hek in Ter Mai de
oudste wethouder is en volgens mijn domme verstand
moet hij dus ook burgemeester zijn. Loco, zal ik maar
zeggen. Zijn er dat drie of kan ik niet tellen?”
„Dat zijn er wel drie, maar Van der Hek Is toch geen
burgemeester?” Op dat oogenblik stak Jod zijn hoofd
door het geopende raam en riep ons toe: „Je hebt gelijk,
Teun. Artikel 77 van de Gemeentewet bepaalt, dat als
de burgemeester afwezig is, de oudste wethouder hem
vervangt en als deze verhinderd is, de wethouder die
op hem volgt of het oudste raadslid. En er staat nog
voor de zekerheid bij, dat de commissaris van de koningin ook een ander raadslid tot waarnemend burgemeester kan benoemen.” „Alsjeblief,” sprak Teun vol
trotsch. „Wie heeft gelijk? Drie burgemeesters hebben
ze in Ter Mai en de eenige, die het moest zijn op dit
oogenblik, die is ‘t niet.”
Jod kwam bij ons in den tuin en legde verder uit: „Helemaal gelijk heb je niet, Teun, want meneer
Hoogeboom is waarnemend burgemeester en het
raadslid Van Kekem is loco-burgemeester. „Dan zijn
er vier burgemeesters,” kraaide Teun. „Van Kekem ook
nog. Nou, dan kunnen ze nou in Ter Mai gerust zijn.
Daar wordt best voor hen gezorgd en ik denk dat ze nu
geen belasting meer te betalen zullen hebben.... Maar
snappen doe ik ‘t niet, waarom de commissaris van de
koningin de raad van Ter Mai zoo veraffronteert om er
een buitenlandschen burgemeester bij te halen. Net of
die zeggen wil dat er in de raad van Ter Mai geen man
is die zoolang burgemeester kan zijn.”
„Neen, Teun” lichtte ik in, „dat begrijp je verkeerd. Het
is heelemaal geen affront voor de wethouders en den
raad. Ik heb gehoord dat de commissaris nu eens wil
uitzoeken bij wie de schuld ligt van die eeuw’ge ruzies
en herries In Ameide, bij burgemeester Luyendijk of bij
de wethouders. Daarom heeft hij een buitenlandsche
burgemeester benoemd, zooals jij zegt. omdat hij nu
eens wil zien, of er met deze wethouders en deze raad
niet is samen te werken.” (De Gorcumer, Zaterdag 18
april 1933).

24

www.ameide-tienhoven.nl | september 2018

▲ Uit De Gorcumer, 3 april 1935.

Het ziekteverlof van Luijendijk zou in eerste instantie
drie maanden duren, maar werd meerdere keren verlengd, de laatste keer op 1 december 1933. Dat betrof
een verlenging met 6 maanden en op die datum werd
S. Hoogenboom ook benoemd tot waarnemend burgemeester van Tienhoven. Op 1 juni 1934 gaat burgemeester Luijendijk weer aan het werk. De Gorcumer meldt op 6 juni 1934: “Ameide. In den loop van
vorige week heeft burgemeester C.W. Luyendijk zijn
taak weder ter hand genomen. De heer Luyendijk is
geheel hersteld.”
Weliswaar werkt Luijendijk weer, maar begin 1935
zijn er opnieuw problemen. Hij dreigt met aftreden,
maar de ingezeten van Ameide willen hem niet kwijt.
“AMEIDE WIL HAAR BURGEMEESTER BEHOUDEN. De heer Luijendijk zal niet aftreden. Ameide.
Ook na het langdurig ziekteverlof van den burgemeester, den heer C.W. Luijendijk, blijft de samenwerking
in het dagelijksch bestuur der gemeente moeilijkheden
opleveren. Dezer dagen werd bij geruchte vernomen,
dat als gevolg van dien toestand, de heer Luijendijk
voornemens was zijn ambt neer te leggen en Ameide te
verlaten.
Zoodra bleek, dat deze geruchten niet van alle waarheid ontbloot waren, hebben eenige inwoners een lijst

▲ Stadhuis van Ameide, in 1930. Links twee kastanjebomen gepoot door Mr. J.D. van der Poel, oud-burgemeester van Ameide en
Tienhoven. (foto Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

in de gemeente doen circuleeren, waarin den burgemeester een betuiging werd gegeven van de sympathie
der bevolking en hem werd verzocht, zijn post te Ameide niet te verlaten.
Het merendeel van Ameide’s meerderjarige inwoners
heeft dit verzoekschrift onderteekend en daarna is het
den burgemeester aangeboden.
De heer Luijendijk heeft verklaard, dat hij door dit
bewijs van aanhankelijkheid zijner gemeentenaren te
zeerste getroffen is en dat het voor hem aanleiding is,
zijn voornemens, om zijn ambt neer te leggen, niet ten
uitvoer te brengen. (De Gorcumer, 16 februari 1935).
Een paar dagen later wordt zijn 43ste verjaardag feestelijk opgeluisterd. “Ameide. De fanfarevereen. ‘Unie’
bracht Maandagavond (18 feb. 1935) in verband met
den verjaardag (zaterdag daarvoor) van burgemeester
Luijendijk een serenade voor diens woning, waarna
het corps, gevolgd door een groote schare belangstellenden naar den Dam marcheerden, waar in de tent nog
enkele nummers ten beste werden gegeven. Daarna
werden de muzikanten op het raadhuis eenige versnaperingen aangeboden.” (De Gorcumer 23-2-1935). De
crisis lijkt bezworen, Luijendijk zal met een korte onderbreking in 1945 burgemeester van Ameide en
Tienhoven blijven tot zijn pensionering.

Simon Hoogenboom, burgemeester van Vianen is
van 1 april 1933 tot 1 juni 1934 gedurende 15 maanden waarnemer tijdens het ziekteverlof van C.W.
Luijendijk. In Tienhoven was hij dat gedurende 6
maanden, van 1 december 1933 tot 1 juni.
Hoogenboom is geboren op 21 april 1893 te OudBeijerland. Net als Luijendijk is hij lid van de ARP.
Na een ambtelijke loopbaan op verschillende gemeentesecretarieën werd hij medio 1928 benoemd
tot burgemeester van Vianen. Na zijn optreden als
waarnemend burgemeester van Ameide en Tienhoven werd hij in november 1934, naast Vianen ook
burgemeester van Lexmond. In 1947 verliet hij Vianen en was hij tot zijn pensionering in 1958 burgemeester van Naaldwijk. Simon Hoogenboom is op 20
februari 1970 overleden te Utrecht.
Met de Duitse inval in mei 1940 breekt een opnieuw
een moeilijke tijd aan voor burgemeester Luijendijk.
Hij is in de meidagen zeer actief bij het regelen van
de opvang van vele honderden vluchtelingen uit Wageningen, die onverwacht in Ameide en Tienhoven
ondergebracht moeten worden. Gedurende de hele
Duitse bezetting blijft Luijendijk op zijn post als burgemeester. Dat betekent voor hem, net als voor veel
andere ‘Burgemeesters in oorlogstijd’, dat hij na de
september 2018 | www.ameide-tienhoven.nl
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bevrijding in mei 1945 op
non-actief wordt gesteld.
Zijn handelen tijdens de
periode 1940-1945 wordt
onderzocht.
De heer J Brouwers, de
burgemeester Langerak,
Nieuwpoort en Groot Ammers, wordt als waarnemer
aangesteld. Hij is in 1945 de
organisator van een bijzonder kinderuitje. De Partisaan1 van 4 september 1945
◄ Burgemeester Luijendijk, meldt: “De gemeenten
1941.
langs de Lek brachten een
huldeblijk aan het Koninklijk gezin. Op initiatief van den Burgemeester, den
heer J. Brouwers, is door schoolkinderen van Ameide,
Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort en Groot-Ammers
een geschenk aangeboden aan H.K.H Prinses Juliana,
bestaande uit 3 sierlijk gevlochten tenen manden met 3
kazen erin. Ameide en Tienhoven vervaardigden de
mande, de kazen kwamen uit Langerak, Nieuwpoort
en Groot-Ammers.
Omstreeks 9.30 uur stopte de auto met een 8-tal kinderen2, alsmede de heer en mevr. Brouwers voor het paleis Soestdijk, waar zij in de serre genodigd werden,
alwaar de kinderen werden onthaald. Bij het overhandigen van het geschenk riep Prinses Beatrix verwonderd: “O, mama, wat een grote kazen!” en ook Prinses
Juliana betuigde haar bewondering voor het mooie en
kostelijke geschenk.
De drie Prinsesjes onderhielden zich heel gezellig met
de kinderen over alles wat kinderen interesseert en ze
vonden het geen van allen prettig, toen Mevr. Brouwer
hen zei, dat het tijd was. De kinderen zullen deze dag
wel nooit vergeten en we hopen, dat het Koninklijk
gezin een prettige herinnering aan de gemeenten langs
de Lek zal behouden”.

zijn geweest op de gemeentesecretarie van Aalten
werd hij in 1939 burgemeester van de drie gemeenten Groot-Ammers, Langerak en Nieuwpoort. In oktober 1944 duit hij onder met zijn gezin. Onder zijn
leiding werden persoonsbewijzen vervalst voor de
vele onderduikers in Groot-Ammers3. Na de bevrijding duikt hij weer op en blijft tot 1 juni 1970 werkzaam als burgemeester. Jan Brouwers is op 4 januari
1980 overleden te Den Dolder.
Na 1945 begint Luijendijk aan zijn meest succesvolle
periode. Hij blijft burgemeester tot zijn pensionering
op 1 maart 1957. Hij is daarmee eerste en enige burgemeester van Ameide en Tienhoven die tot zijn
pensioen werkzaam blijft. Een jaar voor zijn pensionering (maart 1956) verkoopt hij zijn woning Voorstraat 7 aan de gemeente Ameide. Die maakt er dan
een ambtswoning voor hem en zijn opvolgers van.
Bij zijn afscheid vat Luijendijk zijn burgemeesterschap van ruim 32 jaar als volgt samen: “de eerste
tien jaar waren slecht; de tweede tien jaar waren
niet gemakkelijk, vooral door de bezetting; de derde
tien jaar waren heel wat beter. Toen hebben we ook
geen ruzie meer gehad, want er was geld”. Oud-burgemeester C.W. Luijendijk is op 1 februari 1978 overleden te Amsterdam, bijna 86 jaar oud.

Jan Cornelis de Ridder (09/1957 - 01/1966)
J.C. de Ridder is geboren te Rhenen op 9 februari
1921. Net als zijn voorganger was hij lid van de ARP.
Hij was chef van de afdeling financiën en belastingen
bij de gemeentesecretarie van Leidschendam toen hij
in augustus1957 benoemd werd tot burgemeester van
de gemeenten Ameide en Tienhoven. Op 3 september volgde de installatie in beide gemeenten4. Hij betrok met zijn vrouw, twee dochters en een zoon Otto
de ambtswoning Voorstraat 7.

Jan Brouwers burgemeester van Langerak, Nieuwpoort en Groot Ammers van mei 1945 tot 1 december 1945 bijna 7 maanden waarnemend burgemeester van Ameide en Tienhoven.
Brouwers is geboren te Zaltbommel op 11 juni 1906
en net als Luijendijk lid van de ARP. Na werkzaam te

“Ameide en Tienhoven hebben weer een burgemeester. J.C. de Ridder geïnstalleerd.
Na 5 ½ maand konden de inwoners van Ameide en
Tienhoven een nieuwe burgemeester begroeten en dat
hebben zij met grote vreugde gedaan. In beide dorpen
waren de vlaggen uitgehangen. Een comité haalde de
nieuwbenoemde burgemeester, de heer J.C. de Ridder,
aan de grens van de gemeente met Langerak af, er werden bloemen aan mevr. De Ridder aangeboden in
Tienhoven door Dikkie Rijneveld en Alice Spek en in
Ameide door de 8-jarige tweeling Jannie en Dikkie van
der Zijden, muziekverenigingen speelden passende muziek en de schoolkinderen zongen speciale liederen.
De heer en mevrouw De Ridder hebben dat alles met
grote blijdschap over zich heen laten komen en daarbij
stonden de 8- en 10-jarige dochtertjes en het 5-jarige
zoontje met grote belangstelling toe te zien, wat er allemaal werd gedaan voor vader en moeder, terwijl
grootvader en grootmoeder ook er bij aanwezig waren.

1 De Partisaan was een in 1945 te Gorinchem uitgegeven Streekblad voor de
Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Land van Altena. Het verscheen 3 maal
per week tot 19??.
2 Weet iemand of er ook kinderen uit Ameide of Tienhoven meegingen naar
Soestdijk, en zo ja, wie dat waren?

3 Zie: A. Korpel, De Waard in oorlogstijd I, blz. 184. De Klaroen, Alblasserdam, 1983.
4 Over de installatie van burgemeester De Rider is eerder geschreven in het
Nieuwsblad HVAT, 2012, jrg. 23, nr.2, blz. 28-31.

Het onderzoek naar het handelen van burgemeester
Luijendijk tijdens de Duitse bezetting pakt positie
uit. Hij krijgt na 7 maanden eerherstel en treedt per 1
december 1945 opnieuw in functie. De Partisaan van
8 december 1945 bericht: “AMEIDE. De Burgemeester
van Ameide en Tienhoven, de heer C.W. Luijendijk,
keert terug na 7 maanden gestaakt te zijn. Met ingang
van 1 december j.l. is hij in zijn eer hersteld. Zodra het
nieuws bekend werd staken verschillende ingezetenen
de vlag uit en bracht de muziekveren. den burgemeester een serenade.”
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Na een eerste termijn van 6 jaar volgt een herbenoeming op 17 juli 1963. Hij maakt de tweede termijn niet af. Hij vertrekt in januari 1966
in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Dat bracht de
nodige consternatie in Ameide. Het NvGeO
van 5 januari 1966 meldt: “In het vredige, zich
achter de hoge Lekdijk verschuilende stadje
Ameide, is de bevolking opgeschrikt door het
plotselinge bericht over het vertrek van burgemeester J.C. de Ridder naar Hendrik Ido Ambacht. Een bominslag had nauwelijks meer reactie kunnen veroorzaken. Juist rond de jaarwisseling, toen iedereen onder het genot van oliebollen
en spiritualiën de zorgen van zich af trachtte te
zetten, werden de gemoederen van de Ameidenaren geschokt en werd het vertrek van de burgemeester het gesprek van de dag. Sommige
mensen geloven en begrijpen jet niet. ‘Waarom’,
zo hebben zij de heer De Ridder gevraagd, ‘gaat
U Ameide en Tienhoven verlaten?’. Het antwoord op dat ‘waarom’ is voor de energieke 44jarige burgemeester niet zo moeilijk. ‘Het is voor
mij vanzelfsprekend een leuke promotie, en dat
is voor mij het belangrijkst, bestuurlijk krijg ik in
Hendrik Ido Ambacht de ruimte voor verdere
ontplooiing’.”
In Hendrik Ido Ambacht blijft hij 12 jaar burgemeester tot hem in januari 1978 ontslag werd
verleend in verband met gezondheidsproblemen. Oud-burgemeester J.C. de Ridder is op 26
oktober 2004 overleden te Hardinxveld-Giessendam, 83-jaar oud.

Dirk Wessels (1/7/1966 – 7/12/1977)
Dirk Wessels werd geboren te Rijssen op 3 november 1917. Net als zijn beide voorgangers
was hij lid van de ARP. Vanaf november 1945
was hij werkzaam op de gemeentesecretarie
van Driebergen-Rijsenburg. Op 1 juli 1966
werd hij benoemd tot burgemeester van Ameide en Tienhoven.

•
•
•

Burgemeester De Ridder (2 van links) en zijn gezin worden
verwelkomd bij de grens van Tienhoven en Langerak.
Loco-burgemeester De Kruijk van Ameide feliciteert burgemeester
De Ridder na diens installatie.
Burgemeester De Ridder en gezin op het bordes van het Stadhuis
Ameide, 3 september 1957.
de

“D. Wessels geinstalleerd als burgemeester van
Ameide en Tienhoven.
Voor Ameide en Tienhoven was het donderdag
een belangrijke dag. Na een vacature van bijna
een half jaar kregen deze gemeenten namelijk
een nieuwe burgemeester en wel de heer D. Wessels. ’s Morgens vond de installatie in Tienhoven
plaats en ’s middags in Ameide. Daar kreeg mevr. Wessels van twee meisjes uit Ameide bloemen
aangeboden en daarna ging men naar het fraaie
oude raadhuis, waar de installatie zou worden
verricht door de loco-burgemeester N. de Kruyk.”
(NvGeO, vrijdag 8 juli 1966).

Het was een blijde dag voor de dorpen en een onvergetelijke
dag voor ’t nieuwe burgemeestersgezin. Daarbij scheen de
zon helder en waren alle regenwolken voor deze dag naar
huis gestuurd.
Loco-burgemeester A. Uittenbogaard van Tienhoven hing de
nieuwe burgemeester de ambtsketen om en voor Ameide deed
Burgemeester Wessels en zijn gezin gaan wodit loco-burgemeester A. de Kruik.”
nen in de ambtswoning Voorstraat 7, maar niet
(NvGeO, 4 september 1957).
voor lang. Mei 1967 wordt door de gemeenteraad besloten om een nieuwe ambtswoning te
september 2018 | www.ameide-tienhoven.nl
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bouwen, De Geer 1
te Ameide. De
ambtswoning aan
de Voorstraat
wordt verkocht aan
de n.v. Woudenberg - inmiddels
Koninklijke Woudenberg, die er nog
steeds een kantoor
heeft.
Dirk Wessels is op
7 december 1977
tijdens zijn ambtsperiode als burgemeester van Ameide en Tienhoven overleden. Hij
was na W. Verhagen in 1832, A.P.H.A. de Kleyn in
1900 en H. van Eeten in 1924 de vierde die dit overkwam.

Cornelis Bakker (16/10/1978 – 1/1/1986)
We zijn uiteindelijk tot aan de laatste burgemeester
van de zelfstandige gemeenten Ameide en Tienhoven. Maar eerst nog enige gebeurtenissen voorafgaand aan diens benoeming. Na het overlijden van
burgemeester Wessels neemt loco-burgemeester Nico
de Kruyk tijdelijk zijn plaats in. De bedoeling is tot
de benoeming van een opvolger, maar Nico de Kruyk
overlijdt plotseling op 17 februari 1978. Het burgemeesterschap wordt daarna waargenomen door wethouder en loco-burgemeester Arie Gerrit de Kruijk.
Uiteindelijk wordt per 16 oktober 1978 een nieuwe
burgemeester voor Ameide en Tienhoven benoemd.
De nieuwe burgemeester is een streekgenoot, Cornelis Bakker, die in 1939 geboren is in Streefkerk. Daar
is hij vanaf 1956 werkzaam bij de gemeentesecretarie
en werd hij in 1967 benoemd tot gemeentesecretaris.
Cees Bakker is lid van het CDA en wordt in oktober
1978 benoemd tot burgemeester en gemeentesecretaris van de gemeenten Ameide en Tienhoven. Hij gaat
met zijn gezin wonen in de ambtswoning De Geer 1
te Ameide.

•
•

28

Bloemen voor burgemeester Wessels en echtgenote bij de
intocht juli 1966.
Burgemeester Wessels in 1971 (bij de opening winkel van
Blom op de Dam).
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Vanaf september 1982 wordt Cees Bakker ook waarnemend burgemeester van Giessenburg en Schelluinen. Op 1 januari 1986 zijn er in Zuid-Holland meerdere gemeentelijke herindelingen. Giessenburg en
Schelluinen fuseren met nog enkele gemeenten (Arkel, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos) tot de
gemeente Giessenlanden. Op die dag wordt Bakker
de burgemeester van die nieuwe gemeente. Op 1
maart 2004 ging hij daar met pensioen en meteen
werd hij waarnemend burgemeester van Liesveld
waar een nieuwe herindelingsprocedure speelde, de
vorming van Molenwaard. C. Bakker is (augustus
2018) de enige nog in leven zijnde oud-burgemeester
van de voormalige gemeenten Ameide en Tienhoven.
Op 1 januari 1986 komt er een einde aan de zelfstandige gemeenten Ameide en Tienhoven. Beide gaan
met de gemeenten Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lex-

◄ Burgemeester Bakker
(r) en loco-burgemeester
A.G. de Kruijk tijdens een
raadsvergadering rond 1980.

▼ Burgemeester Bakker tijdens een
raadsvergadering rond 1980.

mond, Meerkerk en Nieuwland op in de nieuwe gemeente Zederik. In de periode 1812 tot 1986 hebben
Ameide en Tienhoven steeds dezelfde burgemeester
gehad. Afgezien van de perioden met waarnemers
waren dat er dertien. Allemaal mannen en met grote
verschillen in de duur van hun ambtsperiode. De
kortste ambtsperiode had M.A. Sloot, die het slechts
1 jaar en 3 maanden volhield. Twee burgemeesters,
A.P.H.A. de Kleyn en C.W. Luijendijk, vierden hun
25-jarig ambtsjubileum5. De langst zittende was Luijendijk die, met enkele onderbrekingen, 32 jaar en 4
maanden burgemeester was. Tussen 1846 en 1861
5

waren er vier burgemeesters actief in een periode van
slechts 15 jaar. Ter vergelijking, de volgende vier burgemeesters ‘regeerden’ van 1861 tot 1957 een periode
van 96 jaar.
Over de bestuurlijke problemen van Ameide tussen
1850 en 1860 wordt nader ingegaan in een volgend
artikel in dit Nieuwsblad.

Zie artikel elders in dit Nieuwsblad.

De Burgemeesters van Ameide en Tienhoven tussen 1812 en 1986 in vogelvlucht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warnardus Verhagen, burgemeester van 1 januari 1812 tot 22 augustus 1832;
Jan van den Andel, fungerend burgemeester van 22 augustus 1832 tot februari 1833;
Hendrik van der Poel, burgemeester van februari 1833 tot 27 oktober 1846;
Mr. Johannis Dirk van der Poel, burgemeester van 27 oktober 1846 tot 10 februari 1854;
Christiaan Diemont, burgemeester van 10 februari 1854 tot 21 januari 1856;
Matthijs August Sloot, burgemeester van 21 januari 1856 tot 17 augustus 1857;
Georgus Andreas Muller, burgemeester van 17 augustus 1857 tot 27 april 1861;
Frederik Eduard Vaarzon Morel, burgemeester van 14 juni 1861 tot 1 augustus 1868;
Adriaan Paulus Hubertus Antonie de Kleyn, burgemeester van 1 augustus 1868 tot 17 juni 1900;
Hendrik van Eeten, burgemeester van 15 augustus 1900 tot 21 augustus 1924;
Cornelis Willem Luijendijk, burgemeester van 24 oktober 1924 tot 1 maart 1957;
Simon Hoogenboom, waarnemend burgemeester i.v.m ziekteverlof Luijendijk, van 1 april 1933 tot 1 juni
1934;
Jan Brouwers, waarnemend burgemeester i.v.m. onderzoek naar het handelen van Luijendijk tijdens de
bezetting, van mei 1945 tot 1 december 1945;
Jan Cornelis de Ridder, burgemeester van 3 september 1957 tot januari 1966;
Dirk Wessels, burgemeester van 1 juli 1966 tot 7 december 1977;
Cornelis Bakker, burgemeester van 16 oktober 1978 tot 1 januari 1986.
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wee 25-jarige jubilea
Burgemeester De Kleyn in 1893 en
burgemeester Luijendijk in 1949

Kempen, benevens eene voorbeeldig uitgevoerde opdracht.
Behalve kostbare geschenken van wege de ingezetee gemeenten Ameide en Tienhoven hebnen en de leerlingen der beide scholen, welken laatsben tijdens hun bestaan van bijna 175 jaar ten voor rekening van den jubilaris gul zijn onthaald,
dertien verschillende burgemeesters gewerden hem door verschillende vrienden en kennishad, die gedurende een korte of een lansen, o.a. door den Ambachtsheer van Ameide, prachgere periode in functie zijn geweest. Twee van hen,
tige cadeaux vereerd.
A.P.H.A. de Kleyn en C.W. Luijendijk hebben hier
Te 11 uren werd door de kinderen der beide scholen
hun 25-jarig jubileum gevierd. Burgemeester H. van
eene ovatie gebracht; de door hen toegezongen verEeten heeft de 25 jaar net niet gehaald. Hij is na een
zen luiden als volgt: a. Van de leerlingen der openambtsperiode van 24 jaar en een maand plotseling
bare school: ‘FEESTLIED’, ‘HOEZEE VOOR DEN
overleden.
BURGEMEESTER, en ‘AFSCHEID’, b. Van de kinderen der bijzonderen school: ‘Op den blijden dag van
heden’ en ‘Een feesttoon klink’ heden U toe uit ons
lied’.
25 jaar burgemeester De Kleyn
Te 12 uren vervoegde zich de feestcommissie ten hui“AMEIDE, 22 Juli 1893. Heden werd hier feest geze van den jubilaris tot aanbieding der geschenken
vierd ter eere van onzen en van Tienhoven’s Burgevan de burgerij.
meester, ter herdenking van den dag, waarop hij vóór In den namiddag, na de receptie ten huize van den
25 jaren als zoodanig benoemd werd.
jubilaris, werden 8 verschillende volksspelen gehouAl vroeg wapperde alom de driekleur en het weder,
den, waaraan pl.m. 200 personen deelnamen.
dat eerst dreigde ongunstig te worden, gaf een der
Te 8 uren werd hem eene ovatie gebracht door het
schoonste zomerdagen, die men zich denken kan.
corps van groenmakers, uit ruim 80 jongelingen en
De Voorstraat1, van af de woning van den jubilaris tot meisjes bestaande, begeleid door de commissarissen
het raadhuis, was smaakvol met eereboogen, groen
en met medewerking van de muziek; zij zongen het
en vlaggen versierd en ook in het raadhuis was een
navolgende lied: Wijze ‘Die Wacht am Rhein’ tekst
nette versiering aangebracht.
‘Wij sierden voor deez’ blijden dag’ enz.
Ten 10½ ure werd de jubilaris in een plechtige verga- Te 9 uren bracht de zangvereeniging “Kunst, Liefde
dering van de raden, de ontvangers en den plaatseen Vriendschap” alhier, directeur de heer M. Van
lijke geneeskundige der beide gemeenten, door den
Bonzel, eene serenade met lampion-verlichting; de
oudsten wethouder van Ameide, den heer J.L. de
liederen door deze vereeniging den jubilaris toegeJongh, hartelijk namens alle aanwezigen gelukgezongen, zijn de navolgende: ‘Heil hem, die vijf-enwenscht, waarop door den jubilaris in gevoelvolle
twintig jaar’, ‘God spaar den burgemeester lang’ en
woorden werd geantwoord. Als aandenken werd
‘Heft vroolijk nu het feestlied aan’.
hem, namens genoemde gemeenteraden en ambtena- Concert, illuminatie van het versierde gedeelte der
ren, ten geschenke aangeboden, een keurig bewerkte Voorstraat en een flink geslaagd vuurwerk besloten
zilveren inktkoker, voorstellende het raadhuis van
het feest, dat van ’t begin tot het einde met de meest
Ameide, een kunstwerk dat ieders bewondering wekt mogelijke eensgezindheid is gevierd en in vereenien vervaardigd is in de fabriek van de firma Van
ging met de zoo talrijke en hartelijke bewijzen van
belangstelling en sympathie, hem op deez’ dag toegebracht, op den jubilaris een diepen, maar kan het an1 Burgemeester De Kleyn woonde in 1893 in Voorstraat 8, naast de latere
ders, hoogst aangenamen indruk maakte, en den 22
burgemeesterswoning Voorstraat 7.

Bram Provoost

D
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A.P.H.A. de Kleyn.

C.W. Luijendijk.

Dankwoord van
De Kleyn in de
regionale pers.
29 juli 1893.

Juli 1893 voor hem en de zijnen voorzeker hebben
gemaakt tot een onvergetelijken dag.
Ten slotte mag een woord van welverdienden lof niet
worden onthouden aan de feest-commissie in de eerste plaats, voor hare flinke organisatie, leiding en directie, aan de verschillende, ruim 50 commissarissen
voor de correcte uitvoering van alles, wat aan hen
was opgedragen en aan de groenmakers en groenmaaksters voor de door hen bewerkte smaakvolle
groendecoratie, zij allen hebben getoond, dat ‘eendracht macht maakt’ en daarmede, ook in kleine gemeenten, veel kan worden tot stand gebracht”.
N.B. In het bovenstaand artikel uit de Schoonhovensche Courant van 23 juli 1893 wordt de naam van de
burgemeester wordt niet genoemd Kennelijk wist de
hele streek toch wel om wie het hier ging.

25 jaar burgemeester Luijendijk
Burgemeester Luijendijk heeft aanvankelijk geen zin
in de viering van zijn 25-jarig jubileum. Het komt
zelfs in de regionale kranten.

▲ Nieuwblad voor Gorinchem en Omstreken, 21 oktober 1949.

Maar de inwoners van Ameide en Tienhoven zijn het
daar niet mee eens.
▲ De Voorstraat rond 1890. Rechts: Voorstraat 8 de woning van
burgemeester De Kleyn.
▲▲ De Voorstraat in feesttooi 1898.
(foto uit de collectie van Henk van der Vliet).
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▲ Nieuwblad voor Gorinchem en Omstreken, 24 oktober 1949.

De regionale pers schenkt ruim aandacht aan het jubileum van burgemeester Luijendijk. Er komt een
uitgebreid artikel in het Nieuwsblad voor Gorinchem
en omgeving van 16 november 1949. Hierin wordt
gememoreerd aan de komst van Luijendijk en aan “de
vele besluiten die onder zijn leiding tot stand zijn gekomen, die vele verbeteringen in de gemeenten hebben
gebracht en tot verfraaiing hebben bijgedragen”. Het
artikel geeft een aardig inzicht in de grote veranderingen die tussen 1925 en 1950 in Ameide hebben
plaatsgevonden.

25-jarig ambtsjubileum van burgemeester
Luijendijk van Ameide en Tienhoven
19 November 1924 vond de installatie plaats
Bij Kon. Besluit van 21 October 1924 werd de heer
C.W. Luijendijk benoemd tot burgemeester dezer
gemeenten en op 19 November daarop werd de jubilaris in dit ambt geïnstalleerd in Ameide en Tienhoven. ’s Morgens werd hij op de grens van Langerak
tegemoet gereden en afgehaald, waarbij de nodige
geweerschoten afgingen bij de woning van D. den
Braven tot aankondiging van de komst van de nieuwe
burgervader. In de oude raadkamer bij de winkelier
Joh. Bouwmeester volgde daarop en des middags te
Ameide in het oude raadhuis door de raden de officiële installatie.
De vlaggen wapperden van de toren en de woningen
en er bestond grote belangstelling. Alle inwoners
vierden feest op deze Novemberdag, want Ameide
kreeg een nieuwe burgemeester, een gebeurtenis op
zichzelf, die tot de bijzonderheden behoorde, omdat
zijn voorgangers wijlen burgemeester H. van Eeten
van 1900 tot 1924 en wijlen burgemeester De Klein
van 1868 tot 1900 dit ambt hadden vervuld. Onze
burgemeester was nog vrijgezel en trad op 12 November 1931 in het huwelijk. De inwoners en de
plaatselijke verenigingen traden mevr. LuijendijkKok vriendelijk tegemoet en brachten haar als burgemeestersvrouw in haar nieuwe woonplaats aan haar
woning aan de Voorstraat2, onder aanbieding van
bloemen en fraaie cadeaux, een grootse ovatie.
Ook deze keer lieten inwoners en niet minder dan 16
verenigingen reeds op 21 October bloemen aan de
woning bezorgen, omdat onze burgemeester te kennen had gegeven dit ambtsjubileum liever onopgemerkt voorbij te willen laten gaan. Wij vernemen
thans, dat de gemeenteraden de heer Luijendijk in
2 Het echtpaar Luijendijk-Kok woonde Voorstraat 7.
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een raadszitting officiëel willen huldigen met zijn
25-jarig jubileum.
Onder zijn leiding zijn vele besluiten tot stand gekomen, die vele verbeteringen in de gemeenten hebben
gebracht en tot verfraaiing hebben bijgedragen.
Wij willen hierbij teruggaan tot het begin van zijn
ambtsperiode en U in herinnering brengen de verbouwing van het oude raadhuis door inrichting van
een burgemeesterskamer en verandering van de secretarie, alsmede het bouwen van nieuwe arrestantencellen3. De oprichting van een muziektent, ten
behoeve van de muziek- en zangverenigingen, waaraan grote behoefte bestond; instelling van een plaatselijke ziekenhuisverpleging; reorganisatie van de
vleeskeuringsdienst met de bouw van een noodslachtplaats; aansluiting bij de schoolartsendienst Lek
en IJssel, terwijl in 1928 het besluit werd genomen,
de oude spuiten, daterende uit de jaren 1850 en 1870
te vervangen door een nieuwe tweewielige motorbrandspuit; het plaatsen van vier gemeentepompen,
ter voorziening in de behoefte aan goed drinkwater,
omdat de inwoners grotendeels op Lekwater waren
aangewezen; uitbreiding van het electrische net werd
bevorderd in de Zouwendijk tot aan de grens van
Meerkerk. In 1930 werden niet minder dan 30 woningen onbewoonbaar verklaard, terwijl in verband
daarmede bouwgrond op ‘De Geer’ werd aangekocht
voor het bouwen van particuliere woningen, alsmede
voor het bouwen van gemeentewege van 12 woningen. Vooral in deze tijd van gebrek aan woonruimte
mogen we dit belangrijke raadsbesluit wel toejuichen,
omdat daardoor in de Broekseweg vele woningen
konden verrijzen. Voorts werden rioleringen aanzienlijk verbeterd in Nieuwstraat en Kerkstraat. Ook
in de crisisjaren werd in Ameide niet stilgezeten.
Door gebrek aan werk in de mandenindustrie stonden tientallen werklozen ingeschreven, evenwel door
middel van de werkverschaffing trachtte burgemeester Luijendijk deze mensen aan het werk te zetten,
waardoor zij wekelijks meer loon ontvingen en daarnaast de gemeente met overheidssteun te verfraaien,
o.a. werden alle in de kom liggende vuile – voor de
volksgezondheid – ongewenste grachten gedempt en
voorzien van een goede riolering. Het aanzien van de
gemeente is daardoor zeer verfraaid. Alléén al de
Prinsegracht met zijn plantsoen is daarvan getuige.
Oude Ameidenaren kennen Ameide niet terug, maar
geven grif toe, dat in Termey veel is verbeterd. Ook
de Molenstraat ligt er mooi bij.
1938-1939
In die tijd een werk uitvoeren voor een kleine gemeente als Ameide tot een bedrag van circa f 27.500,deed velen schrikken. Maar we kunnen daarvoor
burgemeester Luijendijk en de raad niet genoeg
dankbaar zijn, dat zij het in die malaisetijd aandurfden een zo groot bedrag daarvoor te voteren, o.a.
werd de Achterweg, thans J.W. van Puttestraat, geheel
bestraat, waadoor de modderweg verviel, de opritten bij de Voorstraat en Oudendijk bestraat. De Dam
en gedeeltelijk de Prinsegracht opnieuw bestraat,
3 Tot 1941 waren deze voorzieningen allemaal ondergebracht in het Stadhuis
op de Dam. In 1941 werd Voorstraat 1 als secretarie in gebruik genomen.

alsmede werd een zuiveringsinstallatie geplaatst, en
trottoirs aangelegd. Voortdurend hadden de volksgezondheid en volkshuisvesting zijn aandacht en
belangstelling, waarvan we thans nog de vruchten
plukken.
Daarnaast volgde de aansluiting van de gemeenten
bij de Drinkwaterleiding De Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden, terwijl men doorging oude onbewoonbaar verklaarde woningen, die tot schande in de
gemeente stonden, we denken aan de Benedendamse
straat en de Peperstraat, te kopen en op te ruimen,
omdat men van particuliere zijde daartoe nu eenmaal
niet kwam. Ook kunnen beide gemeenten zich verheugen in het feit, dat zij in het bezit zijn van een eigen gemeentehuis, terwijl aan uitbreiding steeds de
nodige aandacht is besteed door het totstandkomen
van uitbreidingsplannen. Door de bezetting zijn vele
plannen geremd, doch deze zijn daarna weer in voorbereiding genomen. We denken hierbij aan het besluit tot de bouw van 12 woningen en het volgende
plan tot grondaankoop en de bouw van nog 12 woningen, dat jammerlijk door niet toekenning van
bouwvolume geen voortgang kon vinden. Een nieuwe motorbrandspuit(auto) is aangekocht, die in Januari 1950 geleverd zal worden. Voorts is nog een belangrijk besluit tot stand gekomen, n.l. de electrische
verlichting van de toren met levering van een electrische luidinstallatie enz., welk werk op heden in volle
uitvoering is. De wijzerplaten zijn reeds verlicht.
De jubilaris heeft menig ingezetene geholpen en staat
altijd voor iedereen gereed zo mogelijk zijn hulp en
steun te verlenen. Tijdens de Duitse bezetting waren
vele jonge mannen en ouderen, omdat hij geen
N.S.B.-er was, van zijn hulp verzekerd en daardoor
niet naar Duitsland vervoerd.
Naast dit alles is hij voorstander van goed onderwijs
en zal de beide scholen daarin zoveel als mogelijk is
tegemoet komen. Burgemeester Luijendijk is populair en de burgerij juicht deze huldiging van harte
toe!
Ameides burgemeester verwierf ook bekendheid,
doordat hij de sportvliegerij beoefent en meermalen
vanuit de lucht deze streek begroet. Op zijn initiatief
kwam in 1936 de bekende Ameide-vlucht tot stand,
welke sinds 1948 jaarlijks plaats vindt.
Daarom burgemeester Luijendijk nogmaals gefeliciteerd.” (Nieuwsblad voor Gorinchem en omgeving,
16 november 1949).
Uiteindelijk gaan ook de gemeenteraden van Ameide
en Tienhoven aandacht schenken aan het jubileum.
Bijzonder is dat deze bijeenkomst niet in het Stadhuis

op de Dam zal worden gehouden maar “in de raadzaal van het nieuwe gemeentehuis aan de Voorstraat”.
Kennelijk is in 1949 een raadzaal ingericht in de gemeentesecretarie, Voorstraat 1.
Natuurlijk is ook de pers aanwezig en het Nieuwsblad
voor Gorinchem en omgeving doet op 25 november
1949 verslag van de speciale raadszitting.
“Burgemeester Luijendijk van Ameide jubileerde
Het was gisteren in Ameide een gezellige drukte en
vele gasten waren uit de gehele streek gekomen om
de speciale raadszitting bij te wonen ter gelegenheid
van de huldiging van de heer C.W. Luijendijk, die 25
jaar geleden geïnstalleerd werd tot burgemeester van
Ameide en Tienhoven. Vrolijk wapperde de driekleur
van de huizen, in de raadzaal dromden de gasten bijeen, schriftelijke gelukwensen en bloemen kwamen
aan de lopende band binnen en alles ademde de sfeer
die aan jubilea eigen is.
Temidden van deze gezellige drukte zetelde burgemeester Luijendijk aan de hoofdtafel, ditmaal eens
niet gesecondeerd door een wethouder, maar door
zijn echtgenote. Ook al droeg hij dan de ambtsketen,
hij had deze middag weinig te vertellen, want de loco-burgemeester van Ameide, wethouder De Kruijk,
hanteerde de voorzittershamer en leidde de jubileadiscussies rond de burgemeester.
De loco-burgemeesters spreken
Na een woord van welkom wees de heer De Kruijk er
op, dat gedenken van een jubileum een mooi en treffend, maar ook een moeilijk werk is. Mooi, als men
let op alles wat onder leiding van de burgemeester tot
stand is gekomen. Moeilijk omdat in de raad niet alleen het zachte suizen van de wind werd gehoord,
maar het ook wel eens stormde. Maar wie van de
raadsleden zou durven beweren, aldus de loco-burgemeester, daar ben ik zonder schuld uitgekomen?
De laatste tijd bestaat er gelukkig een goede samenwerking tussen de voorzitter en de beide gemeenteraden, evenzo in de colleges van B. en W. God geve, dat
het zo moge blijven en er in de komende jaren onder
uw leiding veel tot stand zal komen.
De oude heer L. Spek, de loco-burgemeester van
Tienhoven, die reeds 41 jaar in de raad zitting heeft,
sprak een warm woord en haalde herinneringen op,
sprak over de vroegere woonkamer waarin de raad
van Tienhoven vergaderde en het nieuwe raadhuis,
dat de trots is van ieder Tienhovenaar. Hij roemde
het inzicht en de volharding van burgemeester Luijendijk, toen het er om ging 10 gezinnen die door
brand hun woning hadden verloren, aan woonruimte
te helpen.
In opdracht van de beide gemeenteraden en de oudraadsleden overhandigde de heer Spek de burgemeester een zilveren sigarettendoos met inscriptie en
aan mevr. Luijendijk een kamerplant. Tot slot riep de
heer Spek dan nog in de herinnering terug, dat hij
het was, die 25 jaar geleden burgemeester Luijendijk
in Tienhoven de ambtsketen mocht omhangen.

Stemmen uit de raad
De heer De Groot, die namens de P.v.d.A.-fracties
▲ Nieuwblad voor Gorinchem en Omstreken,18 november 1949. sprak, noemde het een moeilijke opdracht in ‘zulk
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hoog gezelschap’ het woord te moeten voeren, maar
het bleek toch dat hij niet op zijn mondje gevallen
was. Hij oreerde over de waarde van het mens-zijn en
wilde in zijn toespraak zijn verantwoordelijkheidsgevoel geen geweld aandoen. Hij vertelde dat de beheerscapaciteiten van de burgemeester iets gelukkiger had kunnen zijn, wees op een te weinig aan onderscheidingsvermogen en bracht naar voren dat de
burgemeester als sportvlieger het verschil wel eens
niet zag tussen het luchtruim en de ruimte in de
raadzaal. De burgemeester stuntte niet alleen in de
lucht, maar ook wel eens in de raadzaal.
Na dit realistisch requisitoir noemde spreker de niet
geringe arbeid, die door de jubilaris is verricht, maar
…. er is nog wel wat te wensen. De burgemeester
heeft zich echter 100% ingezet t.a.v. de woningbouw
en legde eenvoud tegen de eenvoudigen aan de dag.
Ook mevr. Luijendijk mocht in deze hulde delen. De
heer De Groot wees er tenslotte op, dat het in de
strijd niet om de overwinning gaat, maar om de wijze, waarop die strijd is gevoerd. Als die wijze juist is,
zal het niet meer stormen, hetgeen het werk in de
gemeente ten goede zal komen.
De heer Diepenhorst sprak als lid van de
V.V.D.-fractie sympathieke woorden van dank tot de
burgemeester, wees op wat tot stand is gekomen en
op de prettige omgang met de burgervader.
De burgemeester liet ons niet in de steek
Een goede toespraak was het, die de heer A. v.d. Zouwen, de gemeete-ontvanger van Ameide, namens de
gemeente-ambtenaren en het personeel hield. Van
klein tot groot, van hoog tot laag is het personeel blij
dit jubileum te kunnen meevieren. De heer v.d. Zouwen wees op de goede capaciteiten van de burgemeester. Maar ook burgemeesters zijn mensen, dus
hebben ook hun zwakheden. Wanneer wij het zo zien
kan men veel vergeven en vergeten. Dankbaar toonde spr. zich, dat de burgemeester in de oorlogsjaren
zijn ambtenaren niet in de steek heeft gelaten en voor
alles, wat de heer Luijendijk voor het personeel is
geweest. Hij hoopte dat dezelfde goede verstandhouding met het personeel zou mogen voortduren. En
omdat een ontvanger nu eenmaal geen gever is, liet
de heer v.d. Zouwen de overhandiging van een geschenk, in de vorm van een bureauklok en bloemen,
over aan de ambtenaar ter secretarie, de heer Langerak, die een persoonlijk word sprak en wees op de
goede verstandhouding ter secretarie.
Ds. van Dop, Ned. Herv. pred. Van Ameide en Tienhoven, bood eveneens zijn gelukwensen aan en
dankte voor het nuttige, nodige en goed dat de burgemeester tot stand heeft gebracht. Het bleek uit zijn
woorden wel, dat er in de verhouding verbetering
mogelijk is. Ds. v. Dop besloot met de wens uit te
spreken, dat de Almachtige God de burgemeester
mocht sparen om de waarneming van zijn ambt
voort te zetten.
Woorden van dank en sympathie
Nadat de voorzitter had medegedeeld, dat er bloemen en een telegram waren gekomen van de Nationale Luchtvaartschool (een huldebetuiging vanuit de
lucht kon geen doorgang vinden in verband met de
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mist) spraken de heren De Haan (hoofd Chr. school)
en Van Tuijl (hoofd openbare school), de laatste tevens als vertegenwoordiger van vele verenigingen,
waarvan de burgemeester ere-voorzitter is. Hij roemde de medewerking en steun van de burgemeester,
die het verenigingsleven ondervond, evenals de heer
Hansum, die weer andere vertegenwoordigde. Dierenarts Hendrikse sprak namens de IJsbond Alblasserwaard en noemde het bloemstuk van de bond onevenredig klein aan het genoegen, dat men van het
werk van de burgemeester had beleefd.
De heer J. Spronkers, gewestelijk secretaris van de
P.v.d.A., was met de burgemeester in aanraking gekomen als adviseur van de raadsleden van zijn partij en
stond dus nog wel eens tegenover de burgemeester.
Dit verhinderde niet, dat er vriendschap is ontstaan,
vooral ook door het prachtige werk dat de burgemeester en mevr. Luijendijk – een voorbeeld in
Ameide, aldus de heer Spronkers – voor de onderduikers in de bezettingstijd hebben verricht.
Een grote schare van collega’s!
Burgemeester L.R.J. ridder van Rappard uit Gorinchem sprak namens de collega’s uit de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena, van wie er ruim 20 aanwezig waren.
Deze had de indruk gekregen, dat het burgemeesterschap in Ameide geen sinecure is met tegenstanders
als de raadsleden die hij had beluisterd. Het zou echter een verwrongen sfeer hebben gegeven, als dit jubileum was opgevoerd met enkel lof en burgemeester
Luijendijk zou dat ook niet gewaardeerd hebben. Een
burgemeester heeft door zijn functie nog al eens gelegenheid met anderen in botsing te komen, maar
wanneer de raden hier enkel uit ja-broers hadden
bestaan, weet ik nog niet of iemand met het temperament van burgemeester Luijendijk niet een vliegtuig
had gecharterd en ver weg gekoerst was. De weerstand en zelfstandigheid van de raad maakte de burgemeesterstaak tot een dankbare.
Burgemeester Van Rappard sprak de hoop uit, dat de
jubilaris intensief zou deelnemen aan het werk van
de burgemeesterskring en wees op de steun, die de
heer Luijendijk in de bezetting voor hem is geweest.
Deze vlotte en welgemeende toespraak werd besloten
met de aanbieding van een model van het blauwe
bord dat de collega’s de jubilaris zullen schenken.
De Inspecteur der Belastingen te Gorinchem, de heer
J.J. Koster van Groos, sprak over de aangename en
voortreffelijke sfeer van samenwerking en de heer
Kruijt te Ameide besloot de rij van sprekers door als
Ameidenaar en vriend vriendelijke woorden te spreken.
De jubilaris dankt
Burgemeester Luijendijk dankte de aanwezige voor
hun komst, woorden en geschenken en was dankbaar
dat de Commissaris der Koningin zich had laten vertegenwoordigen door de heer Sillevis.
In een korte terugblik vestigde de jubilaris er de aandacht op, dat geen der gemeenteraadsleden van
Ameide van 25 jaar geleden nu nog zitting in het college heeft, terwijl in Tienhoven alleen de heer Spek
nog in de raad aanwezig is. Thans gaat alles in de ge-

meenteraden heel goed en ik hoop, dat dit zo zal blijven. Het was de burgemeester een voldoening, dat
zovele vrienden, familieleden en collega’s naar het
stedeke Ameide waren gekomen om deze dag luister
bij te zetten en vooral ook de aanwezigheid van de
ambtenaren stelde hij op prijs.
De heer Luijendijk was diep getroffen door de wijze,
waarop allen deze dag voor hem tot een onvergetelijke hebben gemaakt. Eerlijk gezegd woog mij deze

huldiging als lood in de schoenen, zo ging de jubilaris verder, maar nu is het mijn vrouw en mij een
vreugde, dat dit alles heeft plaats gevonden. Uw sympathie heeft ons er van overtuigd, dat er in de loop
der jaren banden zijn gesmeed, sterker dan wij zelf
wisten!
Na een sluitingswoord van de heer De Kruijk sloot
deze de bijzondere zitting van de gemeenteraden van
Ameide en Tienhoven.”

Burgemeester Luijendijk
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en bestuurlijk
chaotische periode in
Ameide (1851-1861)
Donkere wolken rond het Stadhuis van Ameide,
decor van bestuurlijke chaos?
(Litho circa 1840 in het
Regionaal Archief Dordrecht).

Bram Provoost

T

ussen 1851 en 1861 vinden er grote veranderingen plaats in het bestuur van de gemeente Ameide. De invoering van de nieuwe Gemeentewet in
1851 zorgt voor een snelle wisseling van de leden
van de gemeenteraad. Iedere twee jaar moeten er twee of
drie leden aftreden en opnieuw gekozen worden door de
stemhebbende mannelijke inwoners van Ameide. De leden van de raad na de eerste ‘vrije verkiezing’ in 1851 waren voor het merendeel dezelfde als die van vóór 1851.
Maar bij de tweejaarlijkse verkiezing worden de zittende
leden in een aantal gevallen niet herkozen. Dit zorgt ervoor dat er na minder dan 10 jaar een volledig andere
gemeenteraad is. Ook met de burgemeesters is er wat aan
de hand. Zoals te lezen valt in het voorgaande artikel had
Ameide tussen 1812 en 1850 slechts drie verschillende
burgemeesters. Tussen 1850 en 1860 is het een komen en
gaan van burgemeesters en pas na 1861 treedt een nieuwe
stabiele periode aan.
Hoe is Ameide er na de invoering van de Gemeentewet
bestuurlijk aan toe? Een ingezonden mededeling in het
Algemeen Handelsblad van 29 januari 1855 geeft een ontluisterend antwoord op die vraag.
“Aan de Redactie van het Handelsblad. Onlangs bevond ik
mij in Ameide, een aanzienlijke gemeente gelegen in den
Alblasserwaard, aan de rivier de Lek, in de provincie Zuid
Holland, en hoorde daar bittere klagten aanheffen over de
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willekeurige en wederregtelijke handelingen van het bestuur
in die gemeente, waarover zelfs door een aanzienlijk aantal
kiezers klagten waren ingebragt bij en de tusschenkomst
ingeroepen van het hooger bestuur, doch alles vruchteloos.
Het kwam mij voor, dat de opgevoerde grieven met te zware
kleuren werden voorgesteld, en ik kan dan ook niet nalaten,
mijnen twijfel te opperen omtrent de waarheid van hetgeen
mij was meegedeeld, doch nu zag ik de waarheid zoo sterk
bevestigd en met bewijzen aangetoond, dat alle twijfel bij
mij wegviel en plaats maakte voor de volle overtuiging der
waarheid van al hetgeen aan mij was meegedeeld geworden.
Bij deze overtuiging kon ik mijne verontwaardiging niet
verbergen over deze handelingen, die ik mij dadelijk voornam algemeen bekend te maken, waartoe ik het volgende
ter neder stel:
Op den 9den November 1853 is te Ameide overleden het
raadslid J. van den Andel. Op den 13den April 1854 heeft
ter vervulling dier vacature de eerste stemming plaats gehad, welke is vernietigd geworden, doordien een stembiljet
meer in de bus werd bevonden dan het getal der kiezers, die
hunne stem hadden uitgebragt, en welke stem van invloed
was op de verkregen meerderheid.
Op 28 April 1854 had eene geheel nieuwe en vrije stemming
plaats bij welke op de twee eenige candidaten een gelijk
aantal stemmen was uitgebragt, en eene herstemming tusschen die twee candidaten moest volgen.
Op den 11den Mei 1854 heeft deze herstemming plaats gehad, die echter is vernietigd, doordien bij dien herstemming
twee stembriefjes meerder in de bus zijn gevonden dan het

getal kiezers die gestemd hadden, en welke twee briefjes van
invloed waren op de verkregen meerderheid.
In plaats van binnen 14 dagen eene nieuwe herstemming te
doen plaats hebben heeft het bestuur sinds dien tijd geene
oproeping tot herstemming of nieuwe stemming gedaan,
maar alles laten rusten, zodat tot op den 19den Januarij
1855 geene stemming had plaats gehad en de vacature is
blijven bestaan.
Een aanzienlijk getal kiezers heeft, in het laatst der maand
Junij 1854, over deze met de wet strijdige handeling geklaagd bij Zijne Maj. Den Koning.
Op deze hunne klagt geen gevolg ziende, hebben de kiezers
zich op den 29 Julij 1854 gewend tot de Tweede Kamer der
Staten Generaal, opdat door hare tusschenkomst het bestuur de gemeente Ameide zoude worden genoodzaakt, om
aan de wet behoorlijk gevolg te geven.
Deze beide adressen hebben geen ander gevolg gehad dan
dat de Heer Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking van 30 September 1854 heeft te kennen gegeven,
dat het Gemeentebestuur van wege de regering aandachtig
is gemaakt op de bepaling der gemeentewet en uitgenoodigd, om ten spoedigste een dag voor het houden van
eener nieuwe stemming te bepalen.
Het gemeentebestuur heeft aan deze uitnoodiging echter
geen gevolg gegeven, maar ze in den wind geslagen, en daar
door getoond, nog door de ministeriële uitnoodiging, nog
door de stekkige bepaling der kies- en gemeentewet gebonden te zijn, en niettegenstaande deze handeling van het
gemeente-bestuur aan het hooger bestuur niet onbekend

kan zijn, worden deze handeling en dat verzet door haar
geduld.
Volgens art. 8 der Gemeentewet moet de verkiezing ter vervulling der vacature binnen 6 maanden na het overlijden
geschieden.
De burgemeester en de leden van den raad hebben, volgens
art. 39 der Gemeentewet, den eed afgelegd van getrouwe
opvolging van de wetten de rijks en dus ook van de Kies- en
Gemeentewet.
Wel verre dat in de gemeente geene behoefte zoude bestaan
aan de vervulling van de bestaande vacature van die raadslidplaats, zoo wordt die vervulling dringend gevorderd bij
de samenstelling van den raad in die gemeente, want:

de wethouder P. Kloos is sinds 3 jaren blind.
de wethouder D. de Jongh Cz. en het raadslid 		
L.J. de Borst Verdoorn, beide aannemers, zijn 		
bijna altijd of zeer dikwijls buiten die gemeente.
het raadslid Mr. J.D. van der Poel is als lid van de
Tweede Kamer bijna altijd te ’s-Gravenhage
het raadslid C.A. Timmerman, tevens medicinae
doctor en vroedmeester, die een tractement uit
de gemeentekas geniet en bovendien met de armen-practijk is belast, woont zelden de vergaderingen bij. Zodat slechts een raadslid overblijft,
zijnde A.P. van Kesteren.
Deze Gemeenteraad heeft in 1852 besloten, tijdens het
burgemeesterschap van Mr. J.D. van der Poel, een proces in te stellen tegen den in 1852 niet herbenoemde
gemeente-ontvanger (Zacharias de Kleijn, BPr), ter
zake dat deze eerst op de vordering van den nieuw beseptember 2018 | www.ameide-tienhoven.nl
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noemde gemeente-ontvanger, niet ten zijnen kantore,
waar de burgemeester zoude tegenwoordig zijn, en later op de vordering van burgemeester en wethouders,
niet ten raadhuize wilde komen tot af- en overgifte
van alle papieren, die hij onder zich had, maar zich
bereid verklaarde om die af- en overgifte ter zijner
kantore te doen.
Ofschoon daartoe ongehouden, heeft de afgetreden
gemeente-ontvanger vóór den aanvang van het proces,
bij missive en daarna bij geregtelijke acte, zich bij burgemeester en wethouders bereid verklaard tot af- en
overgifte van alle gelden en papieren als gewezen gemeente-ontvanger onder hem berustende, op zoodanigen tijd en plaats als burgemeester en wethouders
daartoe zouden aanwijzen.
Niettegenstaande deze bereidverklaring, heeft burgemeester Mr. J.D. van der Poel aan het besluit van den
gemeenteraad gevolg gegeven en het proces ingesteld,
met dat voor die gemeente ongelukkig gevolg, dat de
ingestelde eisch aan den burgemeester, eerst bij vonnis
van de Regtbank te Gorinchem, en daarna in appel bij
arrest van het provinciaal hof van Zuid Holland is ontzegd en de gemeente in al de kosten is veroordeeld, die
duizenden hebben beloopen1.
De burgemeester en de leden van den raad hebben bij
aanvaarding hunner betrekking volgens art. 39 der
gemeentewet gezworen, de belangen van de gemeente
Ameide met al hun vermogen te zullen voorstaan en
bevorderen.
Over de jaren 1851, 1852 en 1853 is nog geene rekening gedaan van de ontvangsten en uitgaven dier gemeente en desniettemin worden van tijd tot tijd buitengewone hoofdelijke omslagen geheven, gelijk nog in
het laatst van 1854 een buitengewone hoofdelijke omslag door den Koning is goedgekeurd tot een bedrag
van f. 1600, ofschoon die niet op de begrooting van
1854 noch op die van 1855 voorkwam, en welke buitengewone hoofdelijke omslag over de ingezetenen is
omgeslagen, zonder dat zij weten waartoe die gelden
moeten worden gebezigd2.
De vergaderingen van den Gemeenteraad hebben in
die gemeente plaats, zonder dat op de aangeplakte kennisgevingen staat vermeld of het is eene openbare of
geslotene vergadering.
De ingezeten worden teruggehouden, de vergaderingen
bij te wonen, omdat het geval zich heeft voorgedaan,
voor het eerst, dat de ingezetenen de vergadering wilden bijwonen, dat zij tot hunne teleurstelling moesten
ondervinden, dat dadelijk, toen zij waren binnengekomen, de vergadering in eene geslotene werd veranderd;
dat na ruim een uur wachtens in een ongeschikt lokaal
van het raadhuis, de vergadering op nieuw in een
openbare werd veranderd, maar ook dadelijk toen die
ingezetenen binnenkwamen, na de mededeling van een
enkel provinciaal blad, is gesloten.
Al de klagten, welke door een aanzienlijk deel der kiezers bij het hooger bestuur zijn ingebragt , tegen de
1 In de raadsvergadering van 23 maart 1854 deelt de Voorzitter mee dat vanwege diverse declaraties in de zaak contra Z. de Kleyn er beslag dreigt te
worden gelegd. Besloten wordt een geldlening aan te gaan van f 2600,-.
Voorzitter is C. Diemont, die dan één maand burgemeester is na het ontslag
van J.D. van der Poel.
2 Deze hoofdelijke omslag was nodig om de in de vorige voetnoot vermelde
geldlening af te lossen.
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handelingen van het Gemeentebestuur, zijn alleen op
het ingewonnen berigt van het aangeklaagde bestuur
afgewezen, en ofschoon die kiezers zoowel bij het gewestelijk bestuur als bij den Koning eerbiedig hebben
verzocht, hunne klagten door eene commissie in die
gemeente zelve te doen onderzoeken, is dit verzoek gebleeven als dat van eenen roepende in de woestijn en
blijven de ingezetenen steeds ten prijs aan de willekeur
van het gemeente-bestuur.
Door deze mededeeling laat ik het oordeel over de gegrondheid en regtmatigheid der klagten en grieven van
de ingezetenen van Ameide over aan het onbevangen
en onpartijdig oordeel van het publiek, en hoop, dat de
een of ander zich het beklagenswaardig lot dier zoo
zeer verdrukte en mishandelde ingezetenen aantrekken.
DORDRECHT, 24 Januarij 1855.
Een voorstander van Regt en vijand van Willekeur”.

De zaak van de gemeente Ameide contra
Zacharias de Kleyn
Uit de ingezonden brief blijkt dat er nog al wat mis
gaat in het besturen van Ameide. De (anonieme)
briefschrijver uit Dordrecht – ‘Een voorstander van
Regt en vijand van Willekeur’ – noemt hij zich, blijkt
goed ingevoerd te zijn in het wel en wee van het gemeentebestuur van Ameide. De gemeenteraad is in
zijn ogen incompetent, als de raadsleden al aanwezig
zijn. Daarenboven heeft de gemeente en met name de
burgemeester, Mr. J.D. van der Poel, een onterecht en
kostbaar proces gevoerd tegen ‘den in 1852 niet herbenoemde gemeente-ontvanger’. Het betreft hier om
Zacharias de Kleijn, die dus nauw betrokken lijkt bij
de bestuurlijke perikelen. Wie was hij en wat was er
aan de hand?
Zacharias de Kleyn3 is geboren op dinsdag 21 januari
1800 te Gorinchem als zoon van Zacharias Hendrikus de Kleyn en Margaretha Rietman. Zijn moeder is
overleden in 1802 en zijn vader in 1811 (Samen met
zijn broers Paulus en Huibert Antony is verdronken
tijdens een schaatstocht op de Linge). Zacharias is
daardoor op zijn elfde jaar wees geworden.
In april 1821 duikt zijn naam voor het eerst op in
Ameide als hij samen met H. van der Poel, Aannemer van ’s lands Publieke Werken (en van 1832-1846
burgemeester van Ameide en Tienhoven) bij burgemeester Warnardus Verhagen aangifte doet van het
overlijden van de 26-jarige Catharina Elizabeth van
Heijnsbergen, een dochter van de predikant van
Ameide, Matthias Surmannus van Heijnsbergen. Zij
is overleden in de pastorie en mogelijk was ook Zacharias daar toen inwonend. Als zijn beroep wordt
Particulier vermeldt, dus nog geen ‘echt beroep’.
Zacharias heeft goede kontakten met burgemeester
Verhagen. In 1825 wordt hij in de drie gemeenten
waar Verhagen burgemeester is – Ameide, Tienhoven
en Jaarsveld – benoemd tot secretaris en ontvanger.
Bij de volkstelling van 1829 is de nog ongehuwde Za3 Meer over drie generaties De Kleyn is te vinden in het artikel: Is een Ameidenaar de Nobelprijs misgelopen? In het Nieuwsblad HVAT, 2012, Jrg., 23,
nr. 1, blz. 38-43.

▲ Zacharias de Kleyn, ca. 1860?

charias inwonend bij de weduwnaar-burgemeester
Verhagen in Voorstraat no. 95, nu 7. Na het overlijden van Warnardus Verhagen in 1832 blijft De Kleyn,
secretaris en ontvanger in Ameide en Tienhoven,
maar in Jaarsveld wordt hij de opvolger van Verhagen
als burgemeester4. Aangezien W. Verhagen op 22 augustus 1832 is overleden zal een wisseling rond die
datum hebben plaatsgevonden. Z. de Kleyn neemt/
krijgt per 1 januari 1852 ontslag als burgemeester
Jaarsveld en wordt opgevolgd door Sebastiaan Ignatius van Nooten.
Op 28 februari 1833 trouwt Zacharias de Kleyn (Secretaris van beroep) met de 33-jarige Merrigje Brouwer Verheij, dochter van Adriaan Verheij en Geertrui
van der Kogel. In het huwelijk worden zes kinderen
geboren, drie zonen en drie dochter. Het echtpaar
woont eerst op de Prinsegracht no 31, waar op 23
april 1833 hun eerste zoon Zacharias Henricus wordt
geboren. Het gezin De Kleyn verhuist naar de Voorstraat no. 92, nu 4. Daar wordt op 5 oktober 1834
hun dochter Geertruida Adriana geboren, op 31 mei
1836 hun zoon Adrianus Paulus Huibertus Antonie,
op 3 augustus 1837 hun dochter Margaretha Johanna
Cornelia en op 29 mei 1839 hun zoon Pieter Eliza
Johannis Cornelis. In alle gevallen is bij aangifte het
beroep van Zacharias vermeldt als Secretaris en niet
4 N.B. dit is mijn aanname. In de lijst van Burgemeesters van Jaarsveld https://
nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Jaarsveld komen tot
1852 slecht twee namen voor. Warnardus Verhagen (18??-18??) en Zacharias
de Kleyn (18??-1852).

▲ Merrigje Brouwer de Kleyn – Verheij ca. 1860?

burgemeester!. Echter, dochter Margaretha Johanna
Cornelia is overleden op 12 september 1837, zes weken oud, maar nu wordt als beroep van Zacharias
Burgemeester van Jaarsveld wonende te Ameide vermeldt, Dat is ook het geval bij de aangifte van de derde dochter Margaretha Maria geboren op 4 november 1841. (Zou er dan eventueel tussen 1832 en 1837
een andere burgemeester van Jaarsveld geweest zijn?
Of had hij zo veel beroepen dat het vermelden van
één daarvan, b.v. Secretaris voldoende was).
In de jaren 1840 ziet het er goed uit voor het gezin
van Zacharias en Merrigje met hun vijf opgroeiende
kinderen in hun woning aan de Voorstraat. Een serie
stabiele banen in het gemeentebestuur Ameide, Tienhoven en Jaarsveld. In 1846 blijkt uit het bevolkingsregister dat het gezin van Voorstraat no. 92 naar no.
96 (nu Voorstraat 8) verhuisd te zijn. Na de invoering
van de nieuwe Gemeentewet in 1851 lijkt er iets mis
te gaan in de bestuurlijke carrière van Zacharias.
Eind 1851 krijgt hij ontslag als secretaris en ontvanger in Ameide en Tienhoven en zoals boven gemeld
krijgt hij ook ontslag als burgemeester van Jaarsveld.
Daar blijft hij wel secretaris, maar om dat ambt te
behouden moet hij naar Jaarsveld verhuizen. Omdat
hij weigert te verhuizen wordt hij in februari 1853
ook als secretaris ontslagen. Hij is dan al zijn ambten
kwijt. In 1852 loopt er ook nog een proces van de
gemeente Ameide tegen hem omdat hij weigert om
documenten die hij in beheer heeft als ontvanger
over te dragen aan zijn opvolger. Uiteindelijk wordt
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De Kleyn in het gelijk gesteld door het Provinciale
Hof van Zuid-Holland, zoals blijkt uit een bericht in
de Rotterdamse Courant: ’s-Gravenhage den 31 januarij 1854. “Vroeger werd een vonnis medegedeeld
van de regtbank te Gorinchem, gewezen tusschen den
heer de Kleyn, oud-ontvanger van Ameide en den heer
mr. van der Poel, als burgemeester van een optredende
namens die gemeente. De regtbank besliste daarbij: 1o
dat de heer de Kleyn uit hoofde van zijn vroegere betrekking, aan geene andere verpligtingen onderworpen
was dan aan die, uit het gemeene regt voortvloeiende,
en 2o dat, al konde de gewezene ontvanger geacht worden aan zijne vroegere ambtspligten onderworpen te
zijn, dan nog de naleving dier verpligtingen door geene
verordening in regten zoude kunnen worden verzekerd.
Van die uitspraak was de gemeente Ameide in hooger
beroep gekomen, doch met geen voor haar gunstig gevolg, daar het Prov. Hof in Zuidholland den 28 dezer,
op de pleidooijen van mr. van der Linden voor de gemeente en van mr. Metman voor den oud-ontvanger,
het vonnis van den eersten regter volkomen heeft bevestigd”.
Zacharias de Kleyn is in 1854 dus al zijn ambten
kwijt in Ameide, Tienhoven en Jaarsveld. Sommige
ambten had hij meer dan 25 jaar uitgeoefend. Maar
hij ziet nieuwe bestuurlijke kansen omdat de leden
van Provinciale Staten en de Gemeenteraad sinds
1851 vrij gekozen mogen worden. In mei 1855 stelt
hij zich, in het District Sliedrecht, kandidaat bij verkiezing van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Hij wordt echter niet verkozen. Dan maar proberen
om in de gemeenteraad van Ameide te komen. Sinds
de verkiezing van 1851 bestaat die gemeenteraad uit
zeven leden van wie er iedere 2 jaar twee of drie leden aftreden. In 1853 zijn J.D. van der Poel en D. de
Jongh aan de beurt, die beide herkozen worden.
Door het overlijden van Jan van den Andel op 9 november 1853 komt er een nieuwe vacature. Uit het
krantenbericht aan het begin van dit artikel blijkt, dat
de verkiezing om de lege plaats in te vullen moeizaam verloopt. Uiteindelijk is er op 3 mei 1855 een
verkiezing om de lege plaatsen van J. van den Andel
(overleden) en C.A. Timmerman (bedankt als lid) in
te vullen. Gekozen worden A.H. van Lomwel, die ook
al vóór 1851 raadslid was geweest en Zacharias de
Kleijn. Een aantal zittende raadsleden heeft daar
moeite mee. De voor de gemeente negatieve uitkomst
van het proces ligt nog vers in het geheugen. Bij het
onderzoek van de geloofsbrieven op 29 mei 1855 is er
al een probleem. Mr. J.D. van der Poel, inmiddels afgetreden als burgemeester maar nog wel raadslid,
vindt dat dit eigenlijk niet kan. Hij zou willen voorstellen om in een commissie te onderzoeken of “ene
benoeming zou moeten worden geannuleerd… of om
de beslissing omtrent de al of niet toelating te verdagen”. Dat slaat natuurlijk op Zacharias de Kleyn, zijn
opponent in het verloren proces. Maar Van der Poel
blijkt mild te zijn, hij “meent echter in het belang der
Gemeente en in de hoop dat de bestaande spanning zal
verminderen zich van het voorstel tot het benoemen
eener commissie tot nader onderzoek te moeten onthouden, daar van een langdurig uitstel er voortdurende spanning het onafscheidelijk gevolg zoude kunnen
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zijn. Hij verenigigt zich daarom met de conclusie van
burgemeester en wethouders en zal voor de toelating
stemmen.” Uiteindelijk worden A.H. van Lomwel en
Z. de Kleyn op 8 augustus 1855 beëdigd. De Kleyn
gaat er gelijk met gestrekt been in. Hij wil dat in de
notulen wordt opgenomen “een verklaring van hem
dat hij de vergadering van 23 juli onwettig vindt, daar
hij en het raadslid A.H. van Lomwel toen hadden
moeten worden beëdigd”.
Een onwettig benoemd raadslid?
Met de beëdiging van Z. De Kleyn en A.H. van Lomwel is de invulling van de vacature Van den Andel
(overleden op 9 november 1853) eindelijk geregeld.
Ameide heeft na bijna twee jaar weer zeven gemeenteraadsleden. Maar er duikt al snel een nieuw probleem op. Kort voor de beëdiging van de nieuwe
raadsleden is er op 17 juli 1855 een reguliere verkiezing. Aftredend zijn wethouder P. Kloos en raadslid
A.P. van Kesteren, die beide niet herkozen worden. In
hun plaats worden Cornelis Vermaat en Willem Verheij Czn. gekozen. Bij het onderzoek van de geloofsbrieven van beide gekozenen door B en W blijkt dat
Verheij niet toegelaten kan worden als raadslid omdat hij leveranties doet aan de school. Leveranties
aan de gemeente door een raadslid zijn niet toegestaan. Vier leden van de zes aanwezige leden van de
raad zijn het hier mee eens. Twee zijn tegen, waaronder Z. de Kleyn. Op 22 september legt alleen Cornelis Vermaat de eed af en wordt hij geïnstalleerd als
raadslid, maar Verheij moet wachten. Ameide heeft
opnieuw een gemeenteraad met maar zes leden in
plaats van zeven.
In oktober 1855 wil W. Verhey Cz. ontslagen worden
als aannemer bij de bouw van de school. Een besluit
over het verzoek wordt aangehouden. Op 24 december 1855 komt het uiteindelijk tot een stemming in
de gemeenteraad, maar de stemmen staken, 3 voor
en 3 tegen. Een besluit wordt opnieuw verdaagd. Enkele weken later neemt burgemeester C. Diemont na
nog geen twee jaar ontslag en vertrekt uit Ameide.
Zou hij genoeg hebben van het gekrakeel in de gemeenteraad? Zijn opvolger wordt M.A. Sloot, die op
21 januari 1856 geïnstalleerd wordt. De kwestie Verheij blijft vooralsnog onopgelost, maar er komt een
doorbraak. Op 6 Augustus 1856 wordt Willem Verheij Czn alsnog beëdigd als raadslid. Burgemeester
Sloot maakt bezwaar en zegt dat Verheij nog niet
wettig is ontslagen als aannemer van de woning van
de schoolonderwijzer en dus nog in contract met de
gemeente is. Hij stelt voor om Verheij als raadslid te
schorsen. Dit voorstel wordt met 3 tegen 2 stemmen
verworpen. De Burgemeester zegt dat de Raad hiermee onwettig handelt en hij zal de autoriteiten inlichten. Dat gebeurt en 1 oktober 1856 ondertekent Koning Willem III het volgende Koninklijk Besluit:
(Staatsblad no 91) BESLUIT van den 1sten October
1856, houdende vernietiging van een besluit van
den gemeenteraad van Ameide.
WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN
LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 8sten September 1856, no.
245, 2de afdeeling, tot vernietiging van een besluit
van den gemeenteraad van Ameide van 6 Augustus
1856, waarbij hij geweigerd heeft het raadslid W. Verheij Cz. in zijne bediening te schorsen;
Overwegende dat W. Verheij Cz. den 17den Julij
1855 tot lid van den gemeenteraad van Ameide verkozen en krachtens besluit Gedeputeerde Staten van
Zuidholland van 11 September 1855, no. 19, als zoodanig toegelaten, in de vergadering van 6 Augustus
1856 zitting heeft genomen, na alvorens den gevorderden eed te hebben afgelegd;
dat daarop de voorzitter aan den raad heeft voorgesteld, dit raadslid krachtens art. 26 der gemeentewet
in zijne bediening te schorsen, dewijl hij van zijne
verpligtingen als aannemer van het zesjarig onderhoud der school en onderwijswoning niet was ontslagen; doch dat de raad dit voorstel heeft verworpen;
overwegende, dat art. 24 der gemeentewet den raadsleden verbiedt middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve der
gemeente;
dat zowel de letter als de geest dezer bepaling medebrengen, dat niet alleen een raadslid geene overeenkomst van aanneming mag aangaan, maar hem zelfs
niet vrijstaat eenige handeling ten aanzien van aanneming ten behoeve der gemeente te verrigten;
dat art. 26 der gemeentewet uitdrukkelijk bepaal, dat
hij, die met art. 24 in strijd handelt, door den raad
moet worden geschorst;
dat W. Verheij Cz. als aannemer van het zesjarig onderhoud van de aan de gemeente behoorende school
en onderwijzerswoning, niet in den raad der gemeente zitting mogt nemen, zoolang hij niet van zijne verpligtingen was ontheven, en dat zoodra hij
zonder zoodanige ontheffing als lid had zitting genomen, hij ingevolge van art. 26 in zijne betrekking had
behooren te worden geschorst;
dat wel is waar de termijn, in het contract van aanneming bepaald, den 1sten Augustus 1856 was geëindigd, doch blijkens een door burgemeester en wethouders den 6den Augustus 1856 opgemaakt procesverbaal, de onderhoudswerken niet behoorlijk waren
opgeleverd en de aannemer W. Verheij Cz. dan ook
den 14den en den 15den Augustus nog aan het
schoollocaal heeft laten arbeiden, zoodat hij in allen
gevalle deel heeft genomen aan leveringen ten behoeve der gemeente;
dat alzoo de gemeenteraad van Ameide, door in zijne vergadering van den 6den Augustus het raadslid
W. Verheij Cz., niet te schorsen, in strijd net de wet
heeft gehandeld;
Gelet op art. 153 der gemeentewet; Den Raad van
State gehoord (advies van den 26sten September
1856 no. 9); Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 30sten
September 1856, no. 68, 2de afdeling. Hebben goedgevonden en verstaan: Het besluit van den gemeenteraad van Ameide van 6 Augustus 1856 te vernietigen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, den 1sten October 1856.
							
WILLEM
De minister van Binnelandsche Zaken,
SIMONS.
						
Uitgegeven den vierden October 1856.
De Directeur van het Kabinet des Konings,
							
DE KOCK

Willem Verheij is hier niet mee eens en verzoekt de
Minister van Binnenlandse zaken om lid van de gemeenteraad te mogen blijven. De Minister stelt een
nader onderzoek in. “Nederlandsche Staatscourant,
24 Februarij 1857: Missive vanwege de Minister van
Binnenlandsche Zaken, houdende inligtingen op het
adres van W. Verheij Cz., te Ameide, betrekkelijk de
handhaving in zijne betrekking van lid van den raad”.
De uitkomst van het onderzoek leidt tot de conclusie
dat de, door Verheij, tegen het besluit aangevoerde
bezwaren onjuist zijn. Er volgt nog een kort debat in
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. “Zitting van
zaturdag 14 november: Vervolgens komt in behandeling de conclusie van het rapport van de commissie, in
wier handen waren gesteld de inlichtingen van den
Minister van Binnenlandsche Zaken op het adres van
W. Verheij c.s. te Ameide, zich daarbij beklagende over
het Koninklijk Besluit van den 1 October 1856 (Staatsblad no.91), houdende vernietiging van een besluit van
den Gemeenteraad van Ameide van 6 Augustus 1856,
waarbij die Raad geweigerd heeft den adressant in zijne bediening als raadslid te schorsen.
Dewijl, naar het oordeel van der commissie, de tegen
het Koninklijk besluit aangevoerde bezwaren onjuist
zijn, het besluit niet in strijd met de wet is genomen en
het niet blijkt dat eenige regten van den adressant zijn
verkort, zoo strekt de conclusie van het rapport der
commissie daartoe de conclusies voor kennisgeving
aan te nemen.
Hierover ontstaat discussie tusschen de heren Thorbecke en van Eck. De laatste als lid van de commissie
tracht de gemaakte bedenkingen van den vorigen spreker te wederleggen.
De conclusie wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen”.
Bijzonder is dat J.R. Thorbecke, die in 1851 de nieuwe gemeentewet had ontworpen mee doet aan de
discussie over de al dan niet wettige positie van een
gemeenteraadslid in Ameide.
Het is mij niet duidelijk of Verheij ondanks het Koninklijk besluit uit 1856 toch niet steeds als raadslid
in functie is gebleven. In de verslagen van de gemeenteraad over 1856 t/m 1860 duikt zijn naam regelmatig op. Misschien zijn ‘de leveringen aan de gemeente’ alsnog gestopt? Uiteindelijk bedankt W. Verheij op 30 mei 1860 als raadslid en wordt hij via een
tussentijdse verkiezing opgevolgd door H. van Lomwel. De reden van zijn vertrek uit de raad zijn mij
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niet bekend. Zakelijke problemen kunnen meegespeeld hebben, want het gaat het niet goed met hem.
Uit een krantenbericht blijkt dat Verheij failliet is. De
NRC van 27 december 1860 meldt: “Oproep Crediteuren van: Willem Verheij Corstiaanszoon, Opzigter van
Werken, Aannemer van Werken van allerlei Aard, en
Leverancier van Stoffen, Timmerman, Doodkistenmaker, Houtdraaijer en Koopman, te Ameide.”

Hoe is het intussen met Zacharias
de Kleyn gegaan?
Na zijn beëdiging als raadslid komt De Kleyn tijdens
de raadsvergaderingen regelmatig in aanvaring met
de burgemeester, de wethouders en andere raadsleden. Dit is mogelijk (mede) oorzaak in de snelle wisseling van de burgemeesters. Januari 1956 vertrekt
burgemeester C. Diemont uit Ameide. In de zomer
van 1857 wordt Z. de Kleyn herkozen als raadslid,
terwijl burgemeester M.A. Sloot zijn ontslag aankondigt. De opvolger van Diemont is slechts anderhalf
jaar in functie geweest. Hij wordt per 1 september
1857 burgemeester van Hagestein en Everdingen.
Geen opmerkelijke verbetering van zijn positie, maar
mogelijk wel bevrijd van kwelgeest(en) in de raad
van Ameide. Enkele maanden na zijn herverkiezing
wordt Zacharias De Kleyn tot wethouder gekozen. In
dezelfde vergadering van 27 oktober 1857 wordt Georgeus Andreas Muller beëdigd als nieuwe burgemeester. Hij is al de derde burgemeester waar Zacharias de Kleyn mee te maken krijgt, terwijl hij dan nog
maar net twee jaar in de gemeenteraad zit. Op 1 juli
1858 neemt oud-burgemeester Mr. J.D. van der Poel
ontslag als raadslid evenals wethouder D. de Jongh.
Raadslid Arie Heikoop van Lomwel is op 18 juni
1858 overleden. Bij de daaropvolgende tussentijdse
verkiezing worden de drie vacatures ingevuld. Gekozen worden A.O. van Lomwel i.p.v. A.H. van Lomwel, A. Muilwijk i.p.v. Mr. J.D. van der Poel en Fk.
Diepenhorst Hz. i.p.v. D. de Jongh.
Tussen 1851 en 1858 zijn er inmiddels meerdere reguliere en tussentijdse raadsverkiezingen geweest en
het resultaat is opmerkelijk. Zeven jaar na de eerste
verkiezing op grond van de Gemeentewet is er in
Ameide een compleet nieuwe gemeenteraad tot stand
gekomen. Deze is als volgt samengesteld: voorzitter
is burgemeester G.A. Muller, de wethouders zijn Z.
de Kleyn en A.O. van Lomwel en de raadsleden C.
Vermaat, W. Verheij, G. Jongkind, A. Muilwijk en Th.
Diepenhorst. Voor 1851 werden de raadsleden benoemd door Gedeputeerde Staten op voordracht van
de Heer van Ameide. De meesten bleven lid van de
raad tot hun overlijden. Na 1851 bracht de tweejaarlijkse verkiezing van (telkens een deel van) de raadsleden daar verandering in, een duidelijk begin van
een meer democratisch bestuur. Maar werd het ook
een beter bestuur? In dat tijdvak waren ook nog eens
vier verschillende burgemeesters in functie en zijn
meerdere personen benoemd als gemeenteontvanger
en gemeentesecretaris. Kortom, bestuurlijk gezien
zijn de eerste jaren na de invoering van de Gemeentewet een heel bijzondere en tamelijk chaotische periode geweest.
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De snelle bestuurswijzigingen gaan nog enige jaren
door. Zoals hiervoor reeds gemeld vertrekt in 1860
de heer W. Verheij als raadslid en wordt opgevolgd
door H. van Lomwel. In april 1861 vertrekt er weer
een burgemeester. G.A. Muller wordt burgemeester
van de gemeenten Papekop, Hekendorp en Lange
Ruige Weide. Tot de komst van een opvolger draagt
hij het presidium over aan de oudste wethouder de
heer Z. de Kleyn. Die opvolger wordt in juni 1861
benoemd en op 3 juli 1861wordt Frederik Eduard
Vaarzon Morel als nieuwe burgemeester beëdigd. De
vierde burgemeester in de 6-jarige raadsperiode van
Zacharias de Kleyn.
Begin 1862 gebeurt er nog iets opmerkelijks. De gemeentesecretaris Hermanus Koppenhout is al enige
tijd ernstig ziek. De gemeenteraad zal op 20 januari
1862 bij elkaar komen om een plaatsvervanger te benoemen. Net voor de vergadering is Koppenhout in
de nacht van 19 januari overleden. Nog diezelfde dag
schrijft de 25-jarige Adrianus Paulus Hubertus Antonie de Kleyn een sollicitatiebrief. Hij wil graag in
aanmerking komen voor de vacante positie van gemeentesecretaris. Tijdens de raadsvergadering de
volgende dag deelt Zacharias de Kleijn, wethouder en
vader van de sollicitant, mee dat hij niet zal deelnemen aan de stemming. Met algemene stemmen van
de overige raadsleden wordt zoon De Kleyn verkozen. Hij wordt in de vergadering geroepen, legt de
vereiste eed af en treedt in functie. Binnen 48 uur na
het overlijden van de gemeente secretaris is zijn opvolger in functie!
Juni 1863 neemt Zacharias de Kleyn afscheid als wethouder/raadslid van Ameide. Hij is, aan de overkant
van de Lek, benoemd tot Hoogheemraad van “Den
Lekdijk Benedendams en van den IJsseldam”. In verband met deze benoeming moet hij verhuizen en
kiest domicilie in het Dijkhuis5 te Jaarsveld. In werkelijkheid bleef hij in Ameide wonen. Het bevolkingsregister meldt dat Zacharias de Kleyn op 18 juni
1863 uit Ameide vertrokken is naar Jaarsveld. Zijn
vrouw en kinderen blijven in Ameide wonen op de
Voorstraat No. 170 (nu 8). Daar is Zacharias op 20
januari 1871 overleden.
Met de komst van Vaarzon Morel in 1861 en misschien ook het vertrek van Z. De Kleyn in 1863 komt
er een einde aan een tumultueuze bestuursperiode
van ruim 10 jaar. F.E. Vaarzon Morel is de eerste burgemeester die na de invoering van de Gemeentewet
in 1851 een complete ambtsperiode van 6 jaar voltooit. Na zijn vertrek in 1868 wordt A.P.H.A. de
Kleyn zijn opvolger. De Kleyn blijft tot zijn overlijden
in 1900 gedurende 32 jaar burgemeester van Ameide
en Tienhoven.

5 Het Oude Dijkhuis te Jaarsveld, domicilie van Z. de Kleyn, is in 1903 afgebroken en vervangen door een nieuw pand, dat nog altijd bestaat.
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emeentelijke zorg voor openbare
orde en veiligheid
De nacht- of klapwakers van Ameide ca. 1800-1928

Bram Provoost
Het gemeentebestuur krijgt de zorg voor de
openbare orde en veiligheid

N

a het instellen van de gemeenten in 1812
was de zorg voor de openbare orde en veiligheid een belangrijke taak van de nieuwe
gemeenteraden. Voorheen verzorgden
schutterijen en één of meer nachtwachten deze taak.
De schutterijen bestonden uit gewapende inwoners,
die opgeroepen konden worden als het nodig was de
orde te herstellen. De nachtwacht had de zware taak
om ervoor te zorgen dat de burgers rustig konden
slapen. Als wapen hadden ze een flinke stok en een
klap1 (vergelijkbaar met een ratel), die een flink geluid kon maken. De nachtwaker liep ieder uur een
vaste ronde, terwijl hij riep hoe laat het was en dat
alles rustig was. De dichter Hieronymus van Alphen
beschrijft hoe een kind rustig kan slapen als de klepperman de wacht houdt:
“Klepperman.
Zou ik voor den klepper vreezen,
O! die lieve brave man
Maakt, dat ik gerust kan wezen,
En ook veilig slapen kan.
Moeder lief ’k geloof het vast
Dat hij op de dieven past.

Naar de Franse benaming, garde-champêtres, werden
de veldwachters in het zuiden vaak ‘sjampetters’ genoemd. Zij hadden als taak om de eigendommen van
de ingezetenen te beschermen. Hun postuur en lichamelijke gesteldheid was belangrijk voor een aanstelling. Dat was nodig omdat zij in geval van nood de
overtreder ook een pak slaag mochten geven. Ondanks hun vaak stevige uiterlijk stonden veldwachters niet in hoog aanzien.
Omdat een veldwachter niet de hele dag actief kon
zijn werd ‘s nachts gebruik gemaakt van de diensten
van een nachtwaker, ook wel klapwaker of klepperman genoemd. Gezien de gemeentelijke taak om te
zorgen voor de veiligheid van de inwoners, werd de
nachtwaker benoemd en ontslagen door de gemeenteraad. Overigens was in de 19de eeuw het (proberen
te) garanderen van de veiligheid veruit de belangrijkste taak van de overheid. Men spreekt dan ook van de
nachtwakersstaat. Pas later veranderen de overheidstaken en spreekt men van de verzorgingsstaat
en de welvaartsstaat.
In maart 1817 werd de in 1812 gevormde gemeente
Ameide gesplitst in twee afzonderlijke gemeenten,

Schoon hij loopt door wind en regen,
‘t Zingen wordt hij nimmer moe,
Goede God! geef hem Uw zegen,
Maar mijne oogjens vallen toe.
Lieve klepper! hou de wagt!
Ik ga slapen: goede nagt!”
In de Bataafs-Franse tijd werd de schutterijen ontbonden en na de inlijving in
het Franse keizerrijk werd een begin
gemaakt met een vorm van politieondersteuning. Op het platteland
werden veldwachters gestationeerd.
◄ De dichter Hieronymus van
Alphen (1746-1803).
1 Een klap is een houten voorwerp dat enorm veel herrie kan maken. De
klapwakers konden zo misdadigers waarschuwen dat zij er aan kwamen of
alarm slaan als er ’s nachts ergens brand uitbrak.

▲ De klapwaker van Den Bosch, 1805.
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▲ De nachtwaker met stok, klap en hond. Hij was ook vaak
lantaarnopsteker.

Ameide en Tienhoven. De gemeenteraad van (het
nieuwe) Ameide ging al snel in discussie over de
nachtelijke veiligheid. Op 5 juli 1817 roept schout2
Warnardus Verhagen de gemeenteraad bij elkaar. Er
zijn in Ameide twee nachtwakers actief, Abraham
van Gelderen, Pieterszoon en Hendrik Siebeling,
maar hij vindt dat die niet goed functioneren. Misschien is het beter om over te gaan op één nieuwe,
zoals vroeger gebruikelijk was. Maar er is nog een
reden voor het afzetten van beiden. Van Gelderen
kan door zijn hoge ouderdom, hij is inmiddels 70
jaar, zijn post als nachtwaker niet meer ‘naar behoren’ uitvoeren. Siebeling heeft een groter probleem.
De Schout vindt hem al langer onwaardig om nachtwaker te zijn. Hij maakt zich ‘met aanhoudendheid
aan pligtverzuim schuldig, niettegenstaande hij deswegen menigmalen is onderhouden’. Na overleg wordt
door de vergadering unaniem ingestemd met het
voorstel van de Schout om beide nacht- of klapwakers te bedanken. In plaats van deze wordt besloten
‘geheel alleen aan te stellen: Arie van Kekem Pietersz.,
bekend voor een ter goeder naam en faam staande,
jong en sterk man’.

Om welke personen gaat het hier?
2 Tot 1825 wordt op het platteland de term Schout gebruikt in plaats van
Burgemeester. Zie ook het artikel over de Burgemeesters van Ameide en
Tienhoven elders in dit Nieuwsblad.
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Abraham van Gelderen is de op 12 maart 1747 te
Ameide gedoopte zoon van Pieter Abrahamsz van
Gelderen (Gelderblom) en Pietertje Lok. Hij is op 11
okt. 1778 te Ameide getrouwd met de in Deventer
geboren Johanna Francina Brand (ca. 1750-1831).
Het gezin woonde in de Nieuwstraat. Hij is overleden
te Ameide op 28 jan. 1825, 77 jaar oud.
Hendrik Siebeling is op 13 feb. 1763 gedoopt te Aalten (Gelderland, kwartier Zutphen). Hij is zoon van
Harmen Jan Siebeling en Jenneken Kortbeek. Hij is
op 26 juni 1885 getrouwd met Neeltje Diepenhorst
(geb. 6 april 1757 en ovl. 25 mei 1802). De 51-jarige
weduwnaar Hendrik Siebeling trouwt op 26 april
1814 met de 40-jarige weduwe Maria van Kesteren.
Hij is dan al Klapperman van beroep. Het huwelijk
duurt maar kort, want Maria is op 20 dec. 1814 overleden. Hendrik is voor de tweede keer weduwnaar
geworden. Zou zijn aanhoudend plichtverzuim als
nachtwaker iets met deze gebeurtenissen te maken
hebben gehad? Drie jaar na zijn ontslag als Klapperman is Hendrik Siebeling op 6 feb. 1820 overleden,
56 jaar oud. Als zijn beroep staat kleermaker vermeld.
Arie van Kekem Pieterszn. is geboren te Ameide op
27 nov. 1774. Hij is de oudste zoon van Pieter van
Kekem (1743-1826) en Geertje Blokland (17511815). Arie is op 15 sep. 1804 te Ameide getrouwd
met de in Benschop geboren Eva Post, gedoopt op 21
feb. 1779 en overleden te Ameide op 20 dec. 1845.
Het gezin van Arie van Kekem woonde in de Nieuwstraat. Ten tijde van zijn benoeming tot nachtwaker
in 1817 was Arie dus een ’jong en sterk man’ van 42
jaar. Hij is te Ameide overleden op 28 aug. 1853, 78
jaar oud.
Na het besluit van de gemeenteraad van 5 juli 1817
komen de afgezette nachtwakers met ‘deszelver houten kleppen, op de daartoe bekomen last, ter terug en
overgave, medegebragt hebbende’ naar het Stadhuis op
de Dam. Zij worden door de Schout bedankt, ‘van
hunnen pligt ontzet’ en kunnen weer heen gaan.
Daarna komt Arie van Kekem naar het Stadhuis. Hij
hoort dat de twee nacht- of klapwakers waren bedankt en afgezet en dat hij “geheel alleen is aangesteld
als nacht- of klapwaker ingaande de dag van morgen,
zondag den 6 juli 1817”. De nieuwe nacht- of klapwaker moet zich houden aan de instructie, die in dezelfde raadsvergadering wordt vastgesteld.
“Art 1. De nacht of klapwaker zal van uur tot uur
rondgaan, gestadig met zijne klap klappende en
overluid roepende het uur zoo
laat het aan de klok is, zich
reguleerende naar de kerkklok
of naar de stadhuisklok, ingevalle de kerkklok soms moge
stilstaan, of zeer merkbaar niet
goed naar den tijd mogte
gaan”.

► De klap van de nachtwaker.

De nachtwaker loopt dus roepend en klepperend
door Ameide. Blijkbaar geven in 1817 zowel de klok
op de toren als de klok op het stadhuis de tijd aan.
De torenklok heeft hierbij voorrang, tenzij die stil
staat of niet goed loopt. Maar hoe controleert de
klapperman dat laatste?
“Art 2. Hij zal rondgaande, altoos de route van ouds
gebruikelijk moeten nemen en volgens beginnende aan
het huis van den Huis-armen, No 2 staande en gelegen
beneden en oostwaarts het stadhuis, gaande vandaar
over den Dam, Benedendams af, over de Prinsegracht
tot het huis van Arie Vendeloo en voorbij het huis en
schuur van juffrouw van Dijk, tot voorbij de Brouwerij
het gekroonde Molenijzer, door de Molenstraat, den
Achterweg om, de Peperstraat door, de Nieuwstraat
langs tot het huis van Hermanus Diepenhorst om de
huisjes van den heer Verhagen, de Fransestraat heen,
de Voorstraat langs, tot aan de brouwerij het Fortuin,
en dan over het Kerkhof voor het schoolhuis en Pastoriehuis en in zijn rondgaan de ingezetenen die hem
verzocht hebben gewekt te worden, te wekken op die
tijden dat hij is verzocht te worden”.
De route van de nachtwaker is een logische en volgt
de nummering van de huizen. Hij begint naast het
Stadhuis op de Dam (no. 1) en gaat via de oostzijde
van de Dam en de Benedendam naar de oostzijde
van de Prinsengracht. Aan het eind van de Prinsengracht terug via de westzijde en vervolgens de Molenstraat, Achterweg, Peperstraat, Nieuwstraat, Fransestraat, Voorstraat op en neer en tenslotte langs de
kerk, school en pastorie. Het lopen van deze route
over de toen nog onverharde straten zal ongeveer
20-25 minuten geduurd hebben.
Opmerkelijk is dat er op de route twee brouwerijen
worden genoemd. De Brouwerij Het gekroonde Molenijzer ligt op de hoek van de Prinsengracht en de
Molenstraat (die nu nog Brouwerij wordt genoemd).
De Brouwerij Het Fortuin ligt op het noordeinde van
de Voorstraat. Zou er een (familie)relatie zijn de bekende Herberg ’t Fortuin op de hoek van de Nieuwstraat en de Fransestraat?
Dit artikel maakt duidelijk dat de nachtwaker niet
alleen moet controleren of alles veilig is, hij is ook
wekker van slapende ingezetenen en dan ook nog op
de juiste tijd.
“Art 3. Met het voorz. rondgaan, zal altoos aanvang
moeten worden genomen met het klokkeslag van tien
uren des avonds en daarmede zoo lang gecontinueert
dat hij daarmede eerder zal mogen verscheiden, dan
één uur lang voor zonnen opgang, met deze uitzondering alleenlijk dat in de jaargetijden, dat de zon des
morgens later of na de klok van zes uren opkomt dat
hij even wel daarmede zal kunnen en mogen volstaan,
van in die gevallen, ten klokke vijf uren met rondgaan
uit te scheiden”.
De eerste ronde moet ’s avonds om 10 uur beginnen
tot maximaal 5 uur in de ochtend. Dat betekent dat
maximaal 8 ronden gelopen moeten worden door de
nachtwaker. In een aanvulling (zie hierna) worden de
tijden aangepast, en afhankelijk gemaakt van de periode in het jaar.
“Art 4. Zijne grootste en voornaamste verpligting zal
daarin bestaan, om met alle mogelijke oplettendheid
en iever (ijver) te vigileren (waken) de veiligheid voor

de ingezetene, tegen alle ongelukken van brand, tegen
alle roverijen en dieverijen en, in een woord, tegen al
hetgeen der ingezetenen personen of eigendommelijke
veiligheid zou kunnen bedreigen of in gevaar stellen,
zich ten dien einde van een goeden hond voorzien ende
betrachten en uitvoering van welke zijne verpligting en
voorkomende omstandigheden, des noodig hebbende
zal hij in de eerste plaats, zich ter hulpe en assistentie
dadelijk tot den veldwachter vervoegen”.
In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat de belangrijkste taak van de nachtwaker is. Hij moet alles doen
wat de veiligheid van de inwoners en hun bezit zou
kunnen bedreigen, van brand tot beroving en inbraak. Om steviger in zijn schoenen (of klompen?) te
staan moet de nachtwaker zelf een goede hond aanschaffen. Als hij de situatie niet meer aankan moet
hij in de eerste plaats de veldwachter te hulp roepen.
“Art 5. Wijders zal hij ten alles tijden en in alle gevallen des gerequeerd (verzocht) wordende, den Schout en
den gemeenteraad, in zake de politie en justitie betreffende met alle bereidvaardigheid, overeenkomstig de te
ontvangen bevelen, ten dienst moeten staan”.
Vanzelfsprekend moet hij de Schout en de gemeenteraad op hun verzoek informeren over de politionele
en justitiële zaken die hij opmerkt tijdens het wachtlopen.
“Art 6. Verder zal hij Nacht- of klapwaker gehouden en
verpligt weezen:
In dit uitgebreide artikel volgen een tiental andere
verplichting waaraan de nachtwaker moet voldoen.
Hij moet bij ziekte zelf voor een vervanger zorgen.
Hij krijgt een klap van de gemeente, die hij moet onderhouden. Hij moet de zandwegen Benedendams,
‘Paramaziebaan’ en ‘Aghterweg tot den Hoogendijk’
iedere zaterdag effenen en de sporen afwateren. Hij
moet ervoor zorgen dat de stadslantaarns schoon en
goed onderhouden zijn. Zijn voorganger, Abraham
van Gelderen, moet hem daar bij helpen evenals bij
het effenen van de genoemde zandwegen, maar de
nachtwaker moet hem daarvoor wekelijks een gulden
uitkeren.
In de winter komt er nog een bijzondere taak bij.
”Des winters, bij vriezend weder, tot voorzorgen van
ongelukken van brand op de rivier de Lek in de grachten, ijsbijten te hakken, zoo dikwerf ter grootte en op
zoodanige plaatsen, als hem geordonneerd zal worden”.
Tenslotte is er natuurlijk nog een strafbepaling. Bij
een of andere vorm van plichtsverzuim krijgt hij een
boete van één gulden, die wel ten gunste van de armen zal komen.
“Art 7. Voor de goede en getrouwe nakoming van den
inhoud dezes zal hij nacht- en klapwaker genieten:
Voor het maken en de schouwen bevrijden van het
voorschreven dijkslag (dijkgedeelte dat onderhouden
moet worden) ’s jaars de som van negen guldens, Een
rok (jas) of in plaats van dien 20 gulden insgelijk jaarlijks. En eindelijk het weekelijks door hem op te halen
nacht of klapwakersgeld der ingezetenen wegens derzelver huizen en gebouwen, als van ouds verschuldigd
en daarvoor aangeslagen”.
De voornaamste inkomsten voor zijn werkzaamheden is het nacht- of klapwakersgeld dat de ingezeten
wekelijks moeten betalen en dat door de nachtwaker
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zelf moet worden opgehaald. Het is een bedrag per
huis en de hoogte lijkt afhankelijk van de rijkdom/
inkomen van de bewoner. De lijst vermeldt 98 namen, waarvan 2 personen van f 0,10 per week moeten betalen, 3x f 0,07½; 1x f 0,06¼; 59x f 0,05; 3x
0,03¾ en 25x f 0,02½. De totale wekelijkse opbrengst
is f 5,11½. Als iedereen trouw betaalt levert dit de
nachtwaker een inkomen van f 266 per jaar op. Met
de f 9 voor het dijkonderhoud en de f 20 voor een jas
is het jaarinkomen f 295. Daar gaat f 52 af voor de
wekelijkse uitkering aan zijn voorganger en de kosten
van de hond, het onderhoud of vernieuwen van de
klap en zijn vervanger in geval van ziekte.
In de vergadering van vrijdag 21 nov. 1817 besluit de
gemeenteraad tot een aanvulling. “De Instructie van
den Nacht en Klapwaker, gearresteerd (vastgesteld)
den 5 July. Geresumeerd wordende, is na deliberatie
(overleg) noodig geoordeeld dezelve te ampliceren (uit
te breiden), zoo als dezelve geampliceerd (uitgebreid)
wordt bij deze met de navolgende bepalingen: De nacht
en klepwaker zal het geheele jaar door, des morgens
voor de laatste maal beginnen rond te gaan, op de
klokkeslag der navolgende uren te weten: Van 20 September tot den 20 Maart op de klokkeslag van 4 uren.
Van den 20 maart tot 20 mei op den klokkeslag van 3
uren. Van 20 mei tot 20 july op den klokkeslag van 2
uren. En van den 20 july tot 20 sept wederom op den
klokkeslag van 3 uren”.
In deze aanvulling zien we dat de verplichting om tot
een uur voor zonsopgang of uiterlijk 5 uur in de
ochtend wordt aangepast aan de periode in het jaar.
De eerste ronde van nachtwaker blijft om 10 uur ’s
avonds. Dat betekent dat hij tussen de 5 en 7 ronden
moet lopen. De gemeenteraad heeft nog een nieuwe
opdracht voor de nachtwaker: “Hij zal den steenen
trap aan den Voorstraat naar den rivier tweemaal in
de week schoonmaken, en zulks des Woensdags en des
Zaterdags.”
Ook wordt verduidelijkt waar de nachtwaker bij
strenge vorst bijten van 1,50m bij 1,50m in het ijs
moet hakken. Bij elkaar opgeteld moet hij tweemaal
per dag 9 á 10 grote gaten in het ijs hakken.
“Des winters bij vries het ijs zo sterk zijnde, dat het een
mens dragen kan, als dan tweemaal iederen dag de
navolgende ijsbijten ter lengte en breedte van 5 voeten
moeten hakken en zulks:
In de rivier voor ieder der stadstrappen één. Eén
noordwaarts de heul aan het noordereind van de Prinsengracht. In de Prinsengracht één voor het huis no 20
van Willem de Kogel en één voor het huis no 24 van
Louw Pieter van Lomwel de oude. Eén in de gracht
voor de waterstoep van de Brouwerij het Molenijzer
tegenover des predikantstuin. Eén in de gracht voor het
huis no 38 van Hermanus Woudenberg. Eén in de
gracht westwaart het huis no 76 van Frederik Veldhuizen. Eén in de brandsloot achter de tuin of erf van het
huis no 60 van Jan van den Andel”.
Arie van Kekem houdt zijn nachtelijke werkzaamheden bijna 8 jaar vol. Op 22 april 1825 verleent de gemeenteraad hem ontslag. Hij zal als nachtwaker vervangen worden door Arie Veer die op 27 nov. 1796 te
Ameide geboren is, Hij is een zoon van Hendrik
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Veer, lopende bode van Ameide op Gorinchem en
Neeltje Woudenberg. Arie Veer trouwt op 29 nov.
1823 met de 26-jarige, te Streefkerk geboren, Adriana
Kapteijn. Bij zijn benoeming tot nachtwaker is Arie
Veer 28 jaar oud. Hij zal tot eind 1831 ruim zes jaar
in functie blijven, maar niet zonder problemen. Op
29 nov. 1831 spreekt de gemeenteraad over het functioneren van de nacht- of klapwaker Arie Veer “waarover vele klachten zijn. Gemelde klapwaker binnenstaande is ernstig vermaand”. De ernstige vermaning
helpt niet. De volgende nachten gaat het weer mis.
”Door de veldwachter is Arie Veer gesurveilleerd geworden en in de nacht van 29 op 30 november is hij
nalatig geweest en van 30 nov op 1 dec heeft hij de
Princegragt over geslagen”. Het is afgelopen met Arie
Veer, hij wordt op staande voet ontslagen.
Om hem op te volgen worden er sollicitanten opgeroepen. Dan blijkt dat nachtwaker toch wel een aantrekkelijk beroep is. Niet minder dan 18 personen
melden zich aan. Daaruit worden er eerst vijf geselecteerd en ”na langdurige deliberatie” worden hieruit
Jan Uittenbogaard en Isaac van Lomwel gekozen
“welke beiden even geschikt geoordeeld worden.“ Hoe
komt men dan tot een definitieve keuze? Dat is nog
niet zo gemakkelijk. De gemeenteraad besluit: “Het
voormelde tweetal aan den Burgemeester voor te stellen, en hem te verzoeken daaruit een keuze te doen, of
te wel zo wanneer zijne Ed. daarin zwarigheid moet
maken, als dan de keuze door het lot te doen beslissen.”
De gemeentesecretaris, Zacharias de Kleyn, gaat met
het voorstel naar burgemeester Warnardus Verhagen.
Deze heeft er geen zin in om de keuze te moeten maken en laat weten “dat het lot tusschen beide beslisse”.
De gemeenteraad is dus weer aan de beurt. Zij laten
Jan Uittenbogaard en Isaac van Lomwel in de vergadering komen en hen wordt meegedeeld, dat zij beide
even geschikt zijn voor de post van klapwaker. Er is
besloten om “door het lot de klapwaker te doen aanwijzen”. Omdat het daardoor onzeker is wie het zal
worden stel men voor “dat degene die klapwaker worden zal gedurende de eerste tien weken wekelijks f 1,-zal uitkeren aan degene die het lot ongunstig zal zijn”.
Beiden nemen hiermee genoegen. Er wordt geloot
wie het eerst en wie laatst een briefje zal trekken. Jan
Uittenbogaard mag eerst en hij trekt het winnende
briefje. Hij zal de nieuwe klapwaker worden. Nadat
hij er nog eens op gewezen wordt om zich aan de financiële afspraak te houden wordt hij gevraagd “om
zijn post hedenavond” te aanvaarden. Hij moet dus
direct aan de slag. In deze opmerkelijke vergadering
gehouden op zondag 4 dec. 1831 wordt de Gemeenteontvanger nog gemachtigd om “op het aanzoek van
den nieuw aangestelde Klapwaker Jan Uittenbogaard
aan hem uit te betalen bij wijze van voorschot uit de
Gemeentekas f 20,- voor een rok”.
Zo is er op een toch wel bijzondere wijze een nieuwe
Klapwaker in Ameide aangesteld, Het is een goede
keuze zoals zal blijken, want Jan Uittenbogaard zal
tot 1863 in functie blijven3. Jan is op 19 april 1789
geboren te Ameide, als zoon van Johannes Uitten3 Als Jan Uittenbogaard per wacht 6 ronden aflegt gedurende zo’n 350 dagen
per jaar en dat 32 jaar lang, dan heeft hij zo’n 70.000 ronden als klapwaker
gemaakt.

boggard en Fijgje Stek. Hij trouwt op 16 dec. 1819
met de 26-jarige te Hardinxveld geboren Jannigje
Baggerman. Zij gaan in de Nieuwstraat wonen. Als
Jan in 1831 nachtwaker wordt is hij 42 jaar oud, als
hij stopt op 3 okt. 1863 is hij 74. Jan Uittenbogaard is
overleden op 14 augustus 1870, 81 jaar oud.
De Klapwaker is weliswaar in dienst van de gemeente
Ameide, maar in 1817 is bepaald dat hij het belangrijkste deel van zijn inkomen zelf moet ophalen bij de
ingezeten die op zijn route wonen. Dat duurt tot
1863. De gemeenteraad voert dan een nieuwe belasting in, het Klapwakersgeld. In de vergadering van
17 jan. 1863 wordt de volgende Verordening vastgesteld: “Er zal ten behoefte der gemeente Ameide te beginnen met 1 februari 1863 een regt op belasting geheven worden onder den naam van Klapwakersgeld aan
alle woningen benevens van het Raadhuis en de Kerk,
allen staande binnen de grachten der gemeente en de
rivier de Lek dat is vanaf het noordereinde der gracht
uitmakende de scheiding der gemeente Ameide en
Tienhoven zuidwaarts op vervolgens langs de Paramasiebaan en de Liesveldsche steeg tot de Vaarsloot en
vandaar het noorden op tot over den Hoogendijk. Dat
regt of die belasting zal worden geheven van iedere
wooning, benevens van het raadhuis en de Kerk tot het
navolgende wekelijksche bedrag.”
Er volgt een lijst met 240 adressen. De bedragen die
per week verschuldigd zijn variëren van f. 0,02 tot f
0,15. Er zijn 180 woningen die f. 0,02 moeten betalen, 29x f 0,03, 10x f 0,04, 11x f 0,05, 8x f 0,10 en 2x f
0,15. De totale/maximale opbrengst zou f 6,52 per
week (f 339,04 per jaar) kunnen zijn. Men houdt er
echter rekening mee dat er f 1,57 per week moet worden afgetrokken. Dat zijn de bedragen van hen die
wegens armoede en onvermogen zijn vrijgesteld. De
netto opbrengst wordt dan f 4,95 per week of f 257,40
per jaar.
De tarieven voor de aanslag voor het klapwakersgeld
veranderen nauwelijks in de loop der jaren. Hierboven hebben we gezien dat in 1817 maximaal f 266
opgehaald zou kunnen worden. De raming van de
opbrengst bij het invoeren in 1863 wijkt maar weinig
af In het jaar 1866 wordt bij Koninklijk Besluit een
maximum opbrengst van f 260 aan Klapwakersgeld is
toegestaan. In 1890 en 1895 is dit nog steeds de geraamde opbrengst van het klapwakersgeld. Ruim dertig jaar zonder verhoging van deze belasting.

pen, vandaar de westzijde van de Princegracht, de Molenstraat, den Achterweg, de Peperstraat, de Nieuwstraat tot het huis van L.H. Diepenhorst Az, vandaar
de Fransestraat tot aan den Achterweg, vervolgens terug de Fransestraat, door de Kerkstraat, voor het
schoolhuis, voor de pastorie, vandaar terug tot aan de
Princegracht, vervolgens de Voorstraat tot aan de hoek
van de Donker- of Peperstraat, den Nieuwendijk – het
westeinde van de Sluisendijk – naar het Stadhuis”. De
route wijkt iets af van die van 1817 omdat de haven
aan de Voorstraat rond 1820-25 is gedempt en de
Nieuwendijk, van het noordeinde van de Voorstraat
naar de Oudendijk, is aangelegd.
Omdat de Voorstraat niet meer aan het water ligt is
ook het ijshakken veranderd. De nachtwaker moet
“Tijdens vriezend weer doen hakken: 1. In de rivier de
Lek twee ijsbijten van een el en zes palmen (1 meter en
60 cm). Eén voor de watertrap en één voor het huis
van Florus Kloos (ter plekke van het latere café Lekzicht). 2. In de Princegracht, één noordwaards de heul
aan het noordereind, één voor het huis thans bewoond
door de wed. A.H. van Lomwel (no. 27) en één voor
het huis bewoond door Pleun van den Heuvel (no.
29B). 3. In de brandslooten, één voor het huis van B.A.
Wallich in de Molenstraat (no. 54) zuidwaarts ten zuiden van de pastorietuin, één voor het woonhuis van
Klaas Woudenberg (Molenstraat no. 59), één achter
het huis of erf van Gijsbert van Es aan de Achterweg,
één westwaards van het huis van Klaas van Zessen”.
Bij strenge vorst moet de nachtwaker een tiental ijsbijten hakken.

“Ameide, 29 Mei 1895. Het kohier van den hoofdelijken omslag dezer gemeente voor 1895 bedraagt f 1608;
de hoogste aanslag f 390, de laagste f 0,70. Bovendien
wordt hier klapwakersgeld geheven tot een bedrag
van f 260 (f 5,00 per week), en hondenbelasting ad f 2
per hond 2de en f 1 per hond 1ste klasse”.
In september 1863 neemt de gemeenteraad de route
van de nachtwaker door evenals de plaatsen waar bij
vorst ijsbijten gehakt moeten worden, dan nog steeds
een taak van de nachtwaker. De nachtwakersroute
begint bij de schuur van de erven Peter Vermeulen
(de smederij op de Dam), “vandaar Benedendams af
over de Princegracht tot het huis van A.J. van Krim-

▲ “Ameide, 29 Mei 1895. Het kohier van den hoofdelijken
omslag dezer gemeente voor 1895 bedraagt f 1608; de
hoogste aanslag f 390, de laagste f 0,70. Bovendien wordt hier
klapwakersgeld geheven tot een bedrag van f 260 (f 5,00 per
week), en hondenbelasting ad f 2 per hond 2de en f 1 per hond 1ste
klasse”.
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Als Jan Uittenbogaard in okt. 1863 ontslag vraagt is
hij bijna 32 jaar nachtwaker van Ameide geweest. In
die jaren heeft hij ook veel zien veranderen in het
gemeentebestuur. Hij is nog aangesteld onder burgemeester Verhagen en krijgt zes burgemeesters later
ontslag van burgemeester Vaarzon Morel. Voor de
opvolging van Jan Uittenbogaard als nachtwaker hebben zich deze keer zeven sollicitanten gemeld. De
gemeenteraad maakt nu wel zelf een keuze. Op zaterdag 3 okt. 1863 wordt Johannis Uittenbogaard Wz
met 6 stemmen benoemd. Hij is geboren te Ameide
op 19 dec. 1828 als zoon van Willem de Groot Uittenbogaard (1799-1867) en Anna Elizabeth Roth
(1808-1897). Hij trouwt op 2 maart 1855 met de 26jarige te Kerk-Avezaath geboren Neeltje Burgers.
In 1870 krijgt hij er nog een taak bij als hij tot onbezoldigd Rijksveldwachter wordt benoemd. Een nieuwe taak maar geen extra inkomsten. Vanaf 1877
wordt de nachtwacht niet meer door de gemeenteraad benoemd, maar rechtstreeks door de burgemeester. Op 1 juli 1877 wordt Johannis Uittenbogaard Willemz. door burgemeester De Kleyn (her)
benoemd tot nachtwaker van Ameide. Enkele maanden later worden een aantal taken van de nachtwaker
overgeheveld naar een nieuwe functie, de Lantaarnopsteker, en Uittenbogaard wordt door de gemeenteraad in deze functie gekozen. Eigenlijk deed hij dit
werk al als nachtwaker, maar nu krijgt hij een extra
bezoldiging van f 75 per jaar. Uit de instructie blijkt
dat de olielantaarns in Ameide slechts een deel van
het jaar hoeven te branden. Buiten het ‘Brandseizoen’
moeten de lantaarns opgeslagen worden. De Lantaarnopsteker moet de lantaarns aansteken, brandende
houden en ‘blusschen’ (doven) op tijden die de burgemeester bepaalt. Dat zijn logische taken voor een
lantaarnopsteker, maar hij moet nog meer doen. Iedere zaterdag moet hij een aantal onverharde straten
effenen en afwateren en moet hij de Dam en het
Plein (achter het Stadhuis, langs de Voorstraat) behoorlijk schoonmaken.
In 1888 is de nachtwaker 25 jaar in functie. De Sch.
C. bericht er over: “AMEIDE, 26 Sept. 1888. Den 6den
Oct. a.s. zal het 25 jaren geleden zijn dat onze Nachtwaker en Lantaarnopsteker Joh. Uittenbogaard
Wzn. als zoodanig in functie trad. Dat aan hem, die
zoovele nachten voor onze veiligheid heeft gewaakt, op
dien dag vele bewijzen van belangstelling mogen te
beurt vallen en hij nog lang in staat zal zijn zijne betrekking waar te nemen, is de wensch van Vele ingezetenen van Ameide. Ameide, 29 Sept. 1888”. Enkele
weken later volgt zijn dankwoord. “AMEIDE, 11 Oct.
Voor de vele bewijzen van belangstelling, op 6 dezer,
zoo van hier als elders ondervonden, en in ’t bijzonder
voor ’t even mooi als doelmatig geschenk, hem bij die
gelegenheid door den Raad dezer gemeente vereerd,
betuigt ondergeteekende, ook namens zijne Vrouw en
Kinderen, zijnen hartelijken dank. JOH. UITTENBOGAARD Wzn. Nachtwaker. Ameide, 10 Oct. 1888”
Uittenbogaard gaat nog 7 jaar door als nachtwaker,
maar eind 1895 is het genoeg geweest. “Ameide 4 november 1895. Door den nachtwaker, tevens lantaarnopsteker dezer gemeente, J. Uittenbogaard alhier, is
wegens gevorderden leeftijd en lichaamsgebrek eervol
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ontslag uit die betrekkingen, welke hij 32 jaren bekleedde, aangevraagd. Moge voor dezen ambtenaar,
die zoo vele nachten waakte, terwijl anderen sliepen,
een rustige oude dag zijn weggelegd”. De gemeenteraad toont haar waardering voor de nachtwaker. Hij
krijgt eervol ontslag en bovendien een soort pensioen van f. 130 per jaar te betalen uit de gemeentekas.
“Ameide, 18 november 1895. Door den raad dezer gemeente is aan den nachtwaker J. Uittenbogaard, die
als zoodanig eervol ontslag heeft gevraagd, een jaarlijksche gratificatie ad f 130 uit de gemeentekas toegekend”.
Johannis Uittenbogaard blijft nachtwaker tot 31 dec.
1895, hij is dan 67 jaar oud, en kan nog 4½ jaar ‘genieten van zijn pensioen’. Hij is op 15 juli 1901 overleden te Ameide. Zijn weduwe, Neeltje Burgers, is
overleden te Ameide op 18 maart 1911, 82 jaar oud.
De gemeenteraad van Ameide benoemt Jan Gijsbert
van Krimpen tot opvolger als nachtwaker en als lantaarnopsteker. “Ameide, 26 december 1895. Tot nachtwaker dezer gemeente, in de plaats van J. Uittenbogaard Wz., op verzoek eervol ontslagen, is benoemd
J.G. Van Krimpen alhier”. En “Ameide, 30 december
1895. Door den Raad dezer gemeente is met algemeene
stemmen benoemd tot lantaarnopsteker, de benoemde nachtwaker dezer gemeente, J.G. Van Krimpen”.
Jan Gijsbert van Krimpen is op 6 maart 1857 geboren
te Ameide, als zoon van Arie Jacobus van Krimpen
en Antonetta Roodhorst. Hij is op 22 juli 1881 getrouwd met de 26-jarige in Ameide geboren Wilhelmina Eijkelboom. Als hij Nachtwaker wordt is hij 38
jaar oud. Hij boekt al snel een succesje. “Ameide, 4
mei 1896. Onze onlangs benoemde nieuwe nachtwaker doet zijne betrekking eer aan. In den vroegen morgen van ll. Zaterdag toch heeft hij op heterdaad betrapt
een persoon, die rijs ontvreemdde en nog wel van een
hoepstuik van zijn werkgever”. Een ernstiger incident,
waar nachtwaker Van Krimpen bij betrokken raakt,
vindt plaats tijdens de Paardenmarkt van 1903. Dit
blijkt uit het verslag van de zitting van de Rechtbank
in Dordrecht van 27 nov. 1903. “Ter gelegenheid der
op 8 October j.l. gehouden paardenmarkt (tevens kermis) te Ameide geraakten in het koffiehuis van De Jong
(Café Lekzicht) aldaar eenige der talrijke bezoekers
aan het vechten, zoodat de kastelein de hulp der politie
inriep om hen uit zijn lokaal te verwijderen, dit nu
ging aanvankelijk niet zoo gemakkelijk omdat de rijksveldwachter Rietveld alleen niet veel kon ten uitvoer
brengen, waarom deze de hulp van den nachtwaker
Van Krimpen inriep, en met dezen de gebroeders Jacobus en Antonie den B., beide wonende te Lexmond,
met veel moeite buiten de deur op straat zette, waartegen de beide belhamels zich hevig hadden verzet, de
eerste door den veldwachter met diens sabel een stoot
tegen diens hoofd toe te brengen, waardoor deze een
blauw oog bekwam, en door den nachtwaker met een
bierglas in het gelaat te slaan, waardoor diens lip
werd verwond. Wegens dat verzet stonden genoemde
broeders terecht, de eerste beweerde beschonken te zijn
geweest en kon zich niets van het gebeurde herinneren,
de tweede was zijn broer ter hulp gesneld toen hij zag
dat de politie met hem bezig was.

Het O.M. requireerde (eiste) tegen beklaagde no. 1, die
reeds meer had terechtgestaan, 3 maanden gevangenisstraf en tegen no. 2, 6 weken gevangenisstraf. (NGC,
29-11-1903).
De uitspraak op 4 dec. moet een teleurstelling zijn
geweest. De broers Jacobus en Antonie den B. worden vrijgesproken van de beschuldiging van wederspannigheid.
Na ruim 15 jaar in functie te zijn geweest vraagt
nachtwaker Van Krimpen in 1913 om een verhoging
van zijn salaris, dat sinds zijn aanstelling niet veranderd is. De gemeenteraad van Ameide debatteert op
27 oktober 1913 over dit verzoek. Aanwezig alle leden behalve W.A. van Kekem en burgemeester H.
van Eeten is voorzitter. “Ingekomen een verzoek van
J.G. van Krimpen om f 50 verhoging van zijn salaris
als nachtwaker, zijn salaris bedraagt thans f 260 en als
lantaarnopsteker ontvangt hij f 75 belooning. Wethouder Verheij voelt niet veel voor een nachtwaker. Op
verschillende plaatsen zijn er geen meer. Wanneer er
iets gebeurt kan men hem vergenoeg horen aankomen,
om op zijn hoede te zijn, bovendien gaat hij slechts
eens per uur de gemeente rond.
De heer Jongkind meent, dat de man toch zijn best
doet, heeft bovendien toch zijn instructie en zal die wel
nakomen. En als je nu als nachtwaker alle nachten,
door weer en wind heen moet, dan is het salaris te
laag. De heer Kool. Wij moeten ook rekening houden
met de gemeentefinanciën en wil hij voor het bestaande salaris het niet doen, dan kan je een nieuwe oproeping doen. De heer Jongkind. Dat zou toch niet in den
haak zijn om met een ouden ambtenaar zoo te handelen. Over een voorstel om het salaris met f 25 te verhogen staakten de stemmen”. (NGC, 30-10-1913).
Dus in 1913 moet de nachtwaker nog steeds ieder
uur klepperend een ronde doen en is de betaling nog
hetzelfde bedrag als in 1863. Voor de 57-jarige Van
Krimpen is het genoeg geweest. Hij vraagt om ontslag, dat hem op 1 juli 1914 eervol wordt verleend.
Jan Gijsbert van Krimpen is op 3 juli 1940 te Ameide
overleden, 83 jaar oud.
Hoewel de functie van nachtwaker in discussie raakt
– in 1914 zijn er al meerdere gemeenten zonder –
wordt er in Ameide een nieuwe nachtwaker gezocht.
In de vergadering van 29 juni 1914 wordt eerst de
hoogte vastgesteld van de beloning van de nachtwaker en lantaarnopsteker. Het salaris was f 260 als
nachtwaker f 75 als lantaarnopsteker. Er wordt met
algemene stemmen besloten om deze bedragen zo te
laten. Vier sollicitanten hebben belangstelling voor
de functie. Dat zijn: F de Gans, A. van der Grijn, Ant.
Versluis en F. Zweeren. Uit dit viertal wordt F. de
Gans benoemd en hij treedt op 1 juli 1914 in functie.
Een week later wordt hij door de Commissaris der
Koningin tot buitengewoon onbezoldigd veldwachter
benoemd. Hij houdt het niet lang vol, want in april
1915 vraagt hij om per 1 juli met eervol ontslag te
mogen gaan. De gemeenteraad gaat hiermee akkoord. Waarschijnlijk gaat het hier om Francinus de
Gans, geboren op 9 maart 1882, een zoon van Adrianus de Gans (Lexmond, 1849 – Rendsburg, Sleeswijk
Holstein D., 1892) en Adriana Kempina Slabbers

▲ Teunis Rietveld, oud-nachtwaker en later mandenmaker,
hier ca. 1937/8 met zijn kleinzoon Wim Bouwmeester. Wim is
een zoon van Hermanus Bouwmeester en Wilhelmina Rietveld,
de oudste dochter van Teunis, die op 24 maart 1933 te Ameide
getrouwd zijn. (Foto beschikbaar gesteld door zijn kleinzoon
Teus Rietveld).

(Vreeswijk, 1850 – Ameide, 1923). Francinus is op 9
maart 1906 te Ameide getrouwd met Jannigje Vroon
(Ameide, 1885-1919). Francinus de Gans is op
23 okt. 1929 te Amsterdam overleden, beroep melkbezorger.
Na het ontslag van F. de Gans neemt de gemeenteraad tot oktober 1915 de tijd om een opvolger te benoemen. Voor de benoeming van Lantaarnopsteker
zijn er drie sollicitanten: Alb. Uittenbogaard, J. van
Bruggen en T. Rietveld. Bij de stemming verkrijgt T.
Rietveld 4 en Alb. Uittenbogaard 3 stemmen, zodat T.
Rietveld per 1 nov. 1915 benoemd is. De burgemeester heeft hem al tot nachtwaker benoemd en de
Commissaris der Koningin tot buitengewoon veldwachter. Kort daarna komt er nog een uitbreiding.
Doodgraver W. van Straten wordt per 1 jan. 1916
eervol ontslagen en met algemene stemmen wordt T.
Rietveld als opvolger benoemd. Hij is daarmee de
eerste met de drievoudige functie van nachtwaker,
lantaarnopsteker en doodgraver. Door die combinatie van functies wordt ook de betaling iets beter. In
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huwelijk en de geboorteaangiften
is Teunis arbeider of mandenmaker van beroep Teunis Rietveld is
overleden op 7 sep. 1941. Zijn
weduwe Antonetta van Krimpen
is op 3 aug. 1962 overleden, 80
jaar oud.
Net als zijn voorganger blijft ook
T. Rietveld maar kort in functie.
“Ameide, 16 Jan. 1917. De nachtwaker, doodgraver en lantaarnopsteker dezer gemeente T. Rietveld
heeft met ingang van Maart e.k.
eervol ontslag uit die betrekking
verzocht. (NGC, 18-1-1917).

▲ Gemeentewerkman Krijn Vroon in de Molenstraat (ca. 1933).

1916 staat de raad van Ameide nog een verbetering toe. Het salaris van de
nachtwaker, lantaarnopsteker en doodgraver T. Rietveld stijgt van f 515
tot f 624 per jaar, of te wel f 12 per week.
In de regionale pers is één wapenfeit van nachtwaker Rietveld (T.R in het
bericht) vermeld. “Ameide. Dinsdag (19 sep. 1916) in den vroegen morgen,
toen het nog duister was, dreef hier een melkkoe de rivier af, al zwemmende. De koopman J. v.d. W., de postbode J. v. V en de nachtwaker T.R wisten
het dier op het droge te krijgen. Het was zeer afgemat en zou, ware geen
hulp geboden zeker verdronken zijn. Het bleek, dat de koe toebehoorde aan
den koopman J. Molenaar te Lopik-Kapel, en dat zij van een uiterwaard
beneden de brug te Vreeswijk afgeraakt was”. (NGC, 24-9-1916).
Teunis Rietveld is geboren te Lexmond op 22 dec. 1880, als een zoon van
Jacob Rietveld en Teuntje Veen. Hij is op 12 mei 1905 te Ameide getrouwd met de op 14 jan. 1882 te Ameide geboren Antonetta van Krimpen. Hij wordt daardoor de schoonzoon van nachtwaker J.G. van Krimpen. Tussen 1906 en 1920 worden meerdere kinderen geboren. Bij zijn
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Tijdens de raadsvergadering van
26 feb. 1917 wordt een nieuwe
lantaarnopsteker en doodgraver
benoemd. “De Voorzitter deelt
mede dat voor genoemde betrekkingen zich vier sollicitaties hebben aangemeld, n.l. W.A. Roth
Dz., K. Vroon, T. de Kruyk en
A.M. Uittenbogaard. Na daartoe
door den Raad uitgenoodigd te
zijn deelt de Voorzitter mede dat
door hem tot nachtwaker is benoemd K. Vroon. Hierna wordt
tot stemming overgegaan, waarvan de uitslag was dat tot vorengenoemde betrekking benoemd
werd K. Vroon. Op hem waren
uitgebracht 4 stemmen, op A.M.
Uittenbogaard 2 stemmen en op
T. de Kruyk 1 stem”. (NGC 1
maart 1917).
Krijn Vroon is op 30 okt. 1871 te
Ameide geboren, een zoon van
Pieter Vroon en Willempje den
Boer. Hij is op 11 dec. 1903 getrouwd met de bijna 37-jarige in
Ameide geboren Annigje de
Vroome. Na zijn benoeming tot
Nachtwaker, Lantaaropsteker en
Doodgraver worden de gemeentelijke werkzaamheden van Krijn
Vroon verder uitgebreid. Op 1
aug. 1919 is aan ‘de asch- en vuilnisophaler’ P.W. de Bruin eervol
ontslag verleend en wordt in
diens plaats K. Vroon benoemd
met een salaris van f 100,- per
jaar.
In februari 1925 komt nachtwaker Krijn Vroon in de problemen. Er ontstaat een onenigheid
tussen enerzijds, de in november
1924 aangetreden, burgemeester
C.W. Luijendijk en anderzijds de
huisarts P. de Jongh en diens advocaat Mr. J.A. v.d. Lee. Het conflict draait om het al dan niet
dronken zijn van een automobi-
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CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt minimaal €17,50 per jaar, over te maken op bankrekeningnummer NL42RABO0301952248 van de Rabobank in Ameide, t.n.v. de
penningmeester van de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal zes weken voor het eind van het
verenigingsjaar te hebben plaatsgevonden. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari
tot en met 31 december.
De redactie besteedt de uiterste zorg aan de in dit nieuwsblad opgenomen artikelen. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen. Het bestuur van de Historische
Vereniging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiend
ongerief.
Het is zonder voorafgaande toestemming van de auteur niet toegestaan een artikel
of delen daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te
maken of te verveelvoudigen.

2 Hermanus van der Zouwen (1894-1984) is een zoon van Cornelis van der
Zouwen en Aagje Vuurens.
3 Wie nog meer wil weten over de geschiedenis van de nacht-

wakers in het algemeen en die van Lexmond in het bijzonder
kan dit vinden in een artikel van Walter van Zijderveld. De
nachtwakers van Lexmond gepubliceerd in “In het Land van
Brederode”, Historisch Tijdschrift voor het Land van Vianen.
1983, Jrg. 8 nr. 3/4.

De Nachtwakers van Ameide van 1817 tot 1928 in vogelvlucht:

LEDENADMINISTRATIE
J. Stasse		

van AGENT VAN POLITIE, in hoofdzaak belast
met den nachtdienst, tegen een jaarwedde van f 625,
zonder pensioenstorting’. Op 20 maart 1925 wordt
Hermanus van der Zouwen2, wonend in Ameide,
door de burgemeester op deze functie benoemd en
dus niet meer een echte nachtwaker. Omdat Krijn
Vroon de andere werkzaamheden blijft doen is dit
zijn enige taak.
In Ameide, zoals in veel andere gemeenten, komt de
functie van nachtwaker nog meer ter discussie te
staan. November 1927 hakt wethouder A.J.C. Nugteren de knoop door. Zijn voorstel om de post van
nachtwaker (kosten f 665) met ingang april 1928 af te
schaffen wordt met 6 tegen 1 stem aangenomen. Burgemeester Luijendijk is het er niet mee eens en ‘verklaart van deze daad niets ter verantwoording te nemen’. Hij tekent verzet aan tegen dit besluit, maar dat
wordt afgewezen. “Ameide. Door den Gemeenteraad
werd eenigen tijd geleden besloten den nachtwaker tegen 1 April j.l. te ontslaan en wel uit financieel oogpunt, doch werd uit de gemeente verzet aangeteekend.
Thans is echter door Ged. Staten het besluit bekrachtigd en heeft onze gemeente geen nachtwacht meer”.
Per 1 april 1928 is het ambt van nachtwaker afgeschaft. Daarmee komt er een eind aan een eeuwenlange periode waarin een klapwaker met zijn hond
moest zorgen voor de lokale veiligheid gedurende de
nacht3. De politie zal die taak overnemen en er zal ’s
nachts geen geklepper en geroep meer klinken.

1 Over deze affaire, die ook de landelijke kranten bereikt, is geschreven in het
Nieuwsblad HVAT 2007, jrg. 18, nr. 1, blz. 5-17.

REDACTIE NIEUWSBLAD
A.P. Provoost

Als in 1936 zijn 65ste verjaardag nadert vraagt Krijn
om nog 5 jaar in functie te mogen blijven. De gemeenteraad van Ameide besluit om hem nog één
jaar te handhaven. Als het zover is vraagt hij alsnog
om verlenging van zijn contract tot 1 sep. 1938. Dan
wordt besloten on hem per 1 maart 1938 te ontslaan,
maar kort daarop volgt het besluit om het contract
toch tot zijn 70ste te verlengen, d.w.z. tot 30 okt. 1941.
Het is mij niet bekend of hij dat ook heeft volbracht.
Kort voor die datum is zijn vrouw Annigje op 5 okt.
1941 overleden. Krijn Vroon is overleden op 5 juli
1944, 72 jaar oud.
Terug naar 1925. Door het ontslag van Krijn Vroon
als nachtwaker is er een vacature. Burgemeester Luijendijk plaatst een advertentie. Het gaat echter niet
meer om een nachtwaker maar om een ‘betrekking

internet: www.ameide-tienhoven.nl

J. de Gruyter-de Kruyk

list (een kennis van Luijendijk!), die dokter De Jongh
haast zou hebben aangereden op de Lekdijk. Nachtwaker Krijn Vroon maakt een proces-verbaal op
waarin wordt verklaard dat de bestuurder dronken
is, maar herroept dat de volgende dag. Burgemeester
Luijendijk beschuldigt Vroon van meineed en ontslaat hem op staande voet1.
De burgemeester kan de nachtwaker ontslaan, maar
hij heeft geen zeggenschap over de andere functies
van Krijn Vroon. Daar gaat de gemeenteraad over,
die op donderdag 26 feb. 1925 om half elf in de ochtend bijeenkomt. Op de agenda staat alleen: “Ontslag
Krijn Vroon, doodgraver, vuilnisophaler, lantaarnopsteker”. Het wordt een rumoerige vergadering,
maar uiteindelijk wordt het voorstel tot ontslag ingetrokken. Vroon houdt zijn resterende functies en
gaat voortaan als Gemeentewerkman door het leven.
Hij krijgt er later zelfs nog de taak als klokkenist bij.

Afbeelding Voorblad
Stadhuis van Ameide, in 1930. Links twee kastanjebomen
gepoot door Mr. J.D. van der Poel, oud-burgemeester van
Ameide en Tienhoven. (foto Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed).

•
•
•
•
•

Abraham van Gelderen en Hendrik Siebeling zijn beide nachtwaker tot 5 juli 1817.
Arie Van Kekem Pzn is nachtwaker van 6 juli 1817 tot 22 april 1825.
Arie Veer is nachtwaker van 22 april 1815 tot 4 dec. 1831.
Jan Uittenbogaard is nachtwaker van 4 dec. 1831 tot 6 okt. 1863.
Johannis Uittenbogaard Wzn is nachtwaker van 6 okt. 1863 tot 31 dec. 1895, vanaf 4 sep. 1877 is
hij ook lantaarnopsteker.
Jan Gijsbert van Krimpen is nachtwaker en lantaarnopsteker van 1 jan. 1896 tot 1 juli 1914.
F(rancinus?) de Gans is nachtwaker en lantaarnopsteker van 1 juli 1914 tot 1 juli 1915.
Teunis Rietveld is nachtwaker, lantaarnopsteker en doodgraver van 1 nov. 1915 tot 1 maart 1917.
Krijn Vroon is nachtwaker, lantaarnopsteker, doodgraver en vuilophaler van 1 maart 1918 tot 5 feb.
1925. Hij wordt ontslagen als nachtwaker, maar houdt de andere functies als Gemeente-werkman.
Hermanus van der Zouwen, is Agent van politie belast met den nachtdienst van 20 maart 1925 tot
1 april 1928.

Per 1 april 1928 is de functie van nachtwaker opgeheven.

Drukwerk: Van der Perk Groot-Ammers
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•

400 jaar Synode van Dordrecht 1618/1619.

•

Wat zijn invloeden van het calvinisme op diverse facetten van het leven zoals de (schilder)kunst? Hierbij komen ook de avondmaalsbekers uit de Hervormde kerk van Ameide
ter sprake, die nu in bruikleen zijn bij museum Het Catharijneconvent.

•

De “Biblebelt”. In 2019 zal in museum Het Catharijneconvent een grote tentoonstelling
gehouden worden over dit onderwerp. Ook Ameide en Tienhoven liggen in dit gebied.

De lezing zal worden gehouden op donderdag 8 november 2018
Aanvang : 20.00 uur
Locatie
: Stadhuis op de Dam te Ameide. Noteert u nu vast de datum.

Ni e u w s b l a d

H

et bestuur van de HVAT wil u graag uitnodigen tot het bijwonen van een lezing met
als onderwerp “500 jaar Reformatie in Nederland”. Sprekers zijn het echtpaar dr. Tanja Kootte en dr. Jan Wim Buisman. Zij werkt als conservator in museum Het Catharineconvent te Utrecht, op het gebied van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Hij is universitair docent Geschiedenis van het christendom aan de universiteit Leiden.
Tijdens deze lezing zal het protestantisme centraal staan, waarbij de volgende onderwerpen ter sprake zullen komen:
500 jaar reformatie in Nederland dus ook in de Alblasserwaard. Waarom zijn we in Nederland meer op Calvijn en minder op Luther georiënteerd?

De gemeenten Ameide en
Tienhoven 1812-1986

◄ Dr. Jan Wim Buisman en
dr. Tanja Kootte.

Penningen ambtsketen
Ameide (links) en Tienhoven

