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Van de expositiecommissie

▲ Personeelsbestand Openbare School in 1946, vlnr.: meester Van Tuil, juf Alblas, juf Van Bladeren, meester van de Hoek en ?
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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.

Drukwerk: Van der Perk Groot-Ammers
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Afbeelding voorblad
Werpkei opgegraven bij slot Herlaar in 1955.
De vinders met de kei: Abram Gersie (links) en
Dries de Jong. Foto Bram Vroon.

▲ Personeelsbestand School met de Bijbel in 1959, vlnr.: meesters De Haan, Will, Assink en Van Rooijen.
Gehurkt de juffen Zijderveld en Bosch.
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Van de hoofdredacteur
Beste leden en meelezers van het Nieuwsblad,
Voor u ligt het septembernummer van jaargang 30
van het Nieuwsblad. In de week van de jaarlijkse
Paardenmarkt, van woensdag 9 t/m zaterdag 12 oktober, organiseert de HVAT weer een expositie in de
Sionkerk aan de Prinsengracht. Naar aanleiding van
de opening van de nieuwe ‘Brede School Het Liesveld’ is de tentoonstelling dit jaar gewijd aan
‘SCHOOLTIJD IN TERMEI 1940-2000’. Er zal een
groot aantal foto’s getoond worden van leerlingen en
leerkrachten uit die periode.
Het onderwerp inspireerde om in dit blad aandacht
te besteden aan de scholenbouw tussen 1945 en 1990.
Zowel de openbare als de christelijke lagere school
waren in 1945 al aan vervanging toe, terwijl ook het
kleuteronderwijs dringend een eigen gebouw nodig
had. Toch duurde het in Ameide tot 1965 voor het
eerste nieuwe schoolgebouw geopend werd. Tot en
met 1989 zijn verschillende nieuwe scholen gebouwd
of aangepast aan de veranderingen in het onderwijs,
zoals de invoering van het basisonderwijs. Dertig jaar
later betrekken zowel de christelijke als de openbare
basisschool gezamenlijk één nieuw gebouw. In deze
brede school zijn ook de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de bibliotheek gehuisvest in een
moderne en passende omgeving. Kortom een aanwinst voor de inwoners van Ameide en Tienhoven.
In dit Nieuwsblad staat natuurlijk ook weer het Verenigingsnieuws met daarin een bericht van de interim-voorzitter, Jory Verwolf, en een oproep van de
secretaris, Gert Groenendijk, aan de lezers om zich
aan te melden om als vrijwilliger mee te doen aan
een of meer van de vele activiteiten van de HVAT. Als
hoofdredacteur van het Nieuwsblad sluit ik me daar
bij aan. Bijdragen van lezers van dit blad zijn van
harte welkom. Kom op, probeer het eens! Eigen herinneringen of die van vader, moeder, opa of oma aan
het Ameide en Tienhoven van vroeger kunnen ook
voor andere lezers interessant zijn.
De redactie ontving een tweetal reacties n.a.v. het

vorige nummer. Dit resulteerde in een artikeltje over
een Middeleeuwse werpkei die in 1955 was gevonden
bij Herlaar, met dank aan Bram Vroon. Daarnaast is
er een aanvulling op het artikel over de vooroorlogse
voetbalvereniging Rohda, met een oproep om namen
te noemen van spelers destijds.
Dick Roodhorst is opnieuw met een plaatsgenoot
gaan praten. In dit Nieuwsblad vindt u zijn tweede
bijdrage, de uitkomst van een gesprek met Theo de
Vroome, woonachtig aan de Lekdijk in Tienhoven.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er tijdens de Duitse
bezetting talloze razzia’s plaatsvonden, waarbij willekeurig burgers werden opgepakt en gegijzeld. Daarom kan 1944 het jaar van de razzia’s genoemd worden. Zo was er in juli 1944 een razzia in Ameide,
maar ook andere plaatsen in de Alblasserwaard, zoals Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Gorinchem, werden niet gespaard. Verhalen van gegijzelden en ooggetuigen vormen de basis voor mijn artikel hierover. In november 1944 vond de grootste razzia van Nederland plaats in Rotterdam gevolgd door
een razzia in Den Haag. Een deel van de opgepakte
bewoners werd met Rijnaken via de Lek naar Amsterdam vervoerd. Eén van deze schepen liep bij
Ameide op een zandbank. Inwoners van Ameide en
Tienhoven hebben toen de hongerende gevangenen
van voedsel voorzien. Deze gebeurtenis vormde de
basis voor een mooi verhaal over Kerstavond 1944
door J.M. Verheij.
Op de laatste bladzijden van dit nummer is er nog
een bijdrage van de expositiecommissie ‘Schooltijd
in Termei 1940-2000’. De commissie geeft een voorproefje van wat u kunt verwachten op de expositie
tijdens de Paardenmarkt en roept alle leden en lezers
op om de tentoonstelling te komen bezoeken. De
openingstijden op de verschillende dagen vindt u op
de achterpagina van dit blad.
Zoals ieder kwartaal wens ik u allen weer veel leesplezier en ben ik benieuwd naar uw reacties..
Met vriendelijke groeten,
Bram Provoost

◄ Een collage van de oude scholen en het nieuwste
schoolgebouw van Ameide.

Samengesteld door Truus Burggraaf.
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V E R E N I G I N G S N I E U W S
Graag wil ik u weer bijpraten over onze Historische
Vereniging. Alle vakanties zijn weer achter de rug.
Een nieuw seizoen is opgestart. Het bestuur is al weer
bij elkaar geweest. Als u dit leest zijn de eerste activiteiten al weer achter de rug. De officiële start van de
Beeldbank op 11 september, Open Monumentendag
op 14 september en de jaarlijkse reis op 21 september, deze keer naar de Hanzestad Doesburg. Ook
hebben we als bestuur op 30 augustus een bezoek
gebracht aan Dout Siegersma in het Friese Koudum.
Nieuwe activiteiten staan in de planning. In de eerste
plaats wil ik u oproepen de expositie “Schooltijd in
Termei 1940-2000” te bezoeken. Deze expositie
wordt in de week van de Paardenmarkt gehouden in
de Sionkerk aan de Prinsengracht. Het belooft weer
een prachtige tentoonstelling te worden die door een
enthousiaste groep onder leiding van bestuurslid Annie Terlouw is opgezet. Dinsdagavond 8 oktober zal
de expositie geopend worden. Vanaf woensdag 9
oktober tot en met zaterdagmorgen 12 oktober is de
expositie voor het publiek te bezichtigen. Dus niet
vergeten om een bezoek aan de expositie te brengen.
In verband met het 30-jarig bestaan van onze vereniging is een fraaie verjaardagskalender met oude afbeeldingen van Ameide en Tienhoven aan de Lek
uitgegeven. Deze kalender is tijdens de expositie te
koop. Ieder nieuw ingeschreven lid in die week ontvangt deze kalender als welkomstcadeau. Wij willen
in deze week weer enthousiast nieuwe leden werven.
Ieder jaar weer overlijden leden en bedanken sommigen. Juist rondom de Paardenmarkt schrijven wij altijd de meeste nieuwe leden in. We willen ook dit jaar
groeien in ledental.
Helaas moet ik u melden dat een andere aangekondigde activiteit in het kader van het dertigjarig bestaan is uitgesteld. Als Historische Vereniging wilden
wij in oktober een speciaal hekwerk rondom de Julianaboom op de Prinsengracht laten plaatsen als een
geschenk aan de bevolking van Ameide en Tienhoven aan de Lek. Binnen de gemeente Vijfheerenlanden is hiervoor een zwaardere procedure nodig dan
aanvankelijk was afgesproken met de gemeente Zederik. We willen dit correct laten verlopen. Vandaar
dat uitvoering in oktober niet haalbaar is. Maar wat
in het vat zit verzuurt niet.
Met de gemeente Vijfheerenlanden zijn overigens
prima contacten ontstaan, zowel met diverse ambtenaren als met het bestuur (wethouder Christa Hendriksen). Ook voor het ambtenarenapparaat is het
best lastig om in de nieuwe gemeente alle bestaande
en nieuwe afspraken goed te stroomlijnen. Mooi is te
melden dat de Gemeente Vijfheerenlanden voor de
expostie over het onderwijs 1940-2000 een subsidie
uit het Kunst en Cultuurfonds beschikbaar wil stellen
vanwege het mooie initiatief. We kregen nog meer
bijdragen voor de Expositie. Van het Rabobank Coöperatiefonds werd een bijdrage van € 1.200 ontvangen, van de werkgroep Kledingbeurs Passage € 500
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en ook de nieuwe Kringloopwinkel van Ameide
steunde met een bijdrage van € 100. Hartelijk dank
voor alle bijdragen. Het toont aan dat het opzetten
van deze Expositie gewaardeerd wordt.
Graag wil ik hier aandacht vragen voor het verzoek
voor nieuwe vrijwilligers. Het vele werk van de vereniging wordt door een steeds kleiner wordende
groep vrijwilligers gedaan. Wij zijn op zoek naar aanvulling en verjonging. Wie pakt de handschoen op?
Verderop in dit blad komt secretaris Gert Groenendijk hier uitvoerig op terug en worden enkele concrete taken benoemd. Wie doet er mee?
Op donderdag 21 november is er weer een lezing in
het oude Raadhuis op de Dam. Aanvang 20.00 uur.
Klaas Tammes houdt een lezing over Ridder van
Rappart, oud-burgemeester van Gorinchem. De lezingen mogen zich meestal verheugen in een goede
belangstelling. Het is gezellig en leerzaam en het
vindt plaats in een passende historische omgeving.
Van harte uitgenodigd.
Medio augustus stond het ledental op 649. Dat is iets
lager dan per 1 januari 2019 (659 leden). Maar ik
merkte reeds op dat rond de Expositie we actief gaan
leden werven om het aantal leden toch weer te laten
groeien, ook in 2019. Medio augustus hadden 566
leden hun contributie betaald. Hartelijk dank daarvoor maar het betekent ook dat nog ongeveer tachtig
leden hun contributie moeten betalen. Natuurlijk is
dat aan de aandacht ontsnapt. In september is daarom een herinneringsbrief naar deze leden gegaan. Ik
hoop dat deze leden op korte termijn hun contributie
voldoen. Het ledenbestand wordt op dit moment bijgehouden door onze secretaris Gert Groenendijk.
Wilt u adreswijzingen aan hem doorgeven, het liefst
per email. Zie hiervoor de colofon.
Dit was voor deze keer het verenigingsnieuw. Ik wens
u weer veel leesplezier toe met de rest van de inhoud
van dit blad. Het is iedere keer weer een feest om te
zien hoe de redactie er in is geslaagd om een leesbaar
blad te maken. Ik krijg hier veel positieve reacties
over. Laten we trots zijn op onze vereniging met haar
mooie clubblad maar ook haar actuele website waarop oneindig veel informatie staat vermeld.
Jory Verwolf, interim-voorzitter HVAT

De vereniging zoekt vrijwilligers
De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven
verzet veel werk om elk kwartaal een Nieuwsblad uit
te geven en om met grote regelmaat allerlei berichten
en publicaties te verzorgen op de sociale/digitale media.
De Historische Vereniging houdt zich bezig met de
bevordering en beoefening van de plaatselijke geschiedenis. We geven ieder kwartaal een Nieuwsblad
uit, organiseren lezingen en tentoonstellingen. Daar-

naast geven we toegang tot de lokale geschiedenis via
een website, nieuwsbrieven en Facebook. We zien dat
bezoekers steeds vaker met elkaar in gesprek gaan.
Zij delen zelf ook nieuwe historische feiten en afbeeldingen. Dit verheugt ons, want het maakt de historie
van Ameide en Tienhoven nog levendiger.
De afgelopen jaren is het ledental van de Historische
Vereniging sterk gegroeid. Dit dankzij de omvangrijke en belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Om
de groei van onze vereniging bij te houden zoeken
wij regelmatig naar nieuwe vrijwilligers.
Heel graag wil het bestuur de groep mensen uitbreiden en versterken die actief zijn voor het Nieuwsblad
en de sociale/digitale media.
Heb je belangstelling voor de geschiedenis van Ameide en Tienhoven, enige ervaring of affiniteit met sociale media en/of wil je bijdragen aan het ophalen,
schrijven of publiceren van plaatselijke geschiedenis?
Dan kun je ongetwijfeld werkzaamheden doen die
helpen om de Historische Vereniging verder te versterken en uit te breiden!

Nieuwsblad

De redactie van ons Nieuwsblad zoekt versterking.
Elk kwartaal wordt ons Nieuwsblad bezorgd bij circa
650 leden. Vind je het schrijven en bewerken van
teksten leuk of heb je ideeën voor onderwerpen of
vind je het leuk om informatie te verzamelen om
vorm en inhoud te geven aan artikelen, laat dan van
je horen. Misschien heb je ervaring in het opmaken
van teksten, artikelen en afbeeldingen. Spreekt dit je
aan of wil je hierover wat meer weten? Neem gerust
contact met ons op.

Website en digitale nieuwsbrief

Als webredacteur heb je mogelijkheden om de digitale wereld te benutten voor de Historische Vereniging. Op de website www.ameide-tienhoven.nl heb
je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het
selecteren, digitaliseren, bewerken en plaatsen van
teksten en foto’s.
De digitale nieuwsbrief, die elk kwartaal naar meer
dan duizend abonnees wordt gestuurd, heeft een
nauwe relatie met de website. Met jouw werk bereik
je een groot publiek.
Heb je enige affiniteit of ervaring met het werken met
WordPress of Mailchimp en/of heb je ideeën of ervaringen die bijdragen aan de verdere groei van de vereniging? Neem dan contact met ons op om hierover
met elkaar van gedachten te wisselen.

Facebook, Twitter en Instagram

Onze vereniging gebruikt Facebook actief en succesvol en heeft zo’n 1.400 volgers. Het is een grote wens
om ook Twitter en Instagram te gaan gebruiken om
de activiteiten van onze vereniging nog breder te presenteren. Lijkt het jou wat om aan de slag te gaan met
Instagram en Twitter? Zou je onze vereniging verder
willen helpen bij het toepassen van deze social media
mogelijkheden?

Beeldbank

Sinds kort heeft onze vereniging de beschikking over
een Beeldbank, zie https://beeldbank.ameide-tienhoven.nl/ We hebben een grote hoeveelheid papieren
en digitale foto’s, grove schatting zo’n 15.000. Vaak
krijgen we nieuwe foto’s en groeit deze collectie nog
steeds. Op de Beeldbank worden deze foto’s gedocumenteerd en gepubliceerd voor het publiek. Vind je
het leuk om onze werkgroep te komen versterken?
Na instructies kun je dan zelfstandig en/of in werkgroepverband afbeeldingen uploaden op de Beeldbank en de afbeeldingen documenteren. Doch als je
veel kennis hebt van Ameide en Tienhoven dan kun
je ook helpen om de afbeeldingen (beter) te documenteren.
Passen deze werkzaamheden bij jouw interesse?
Neem dan contact op om hierover te spreken.

Archiveren van fysieke en digitale documenten
Voor het archief van onze fysieke documenten zijn
we bezig om deze nader te ordenen, sorteren en
scannen en inventarislijsten op te stellen.

Het archief van onze digitale documenten zijn we
ook aan het documenteren en rubriceren. Daarbij
maken we gebruik van een digitale-cloud omgeving,
mede omdat het gaat om een grote omvang aan digitale documenten.
Zijn dit werkzaamheden die jou aanspreken en zou je
hieraan willen meewerken?

Hoe kom je makkelijk met ons in contact?
•

Een telefoontje of email naar de hoofdredacteur
van het Nieuwsblad: 06-22393710
bram.provoost@kpnplanet.nl

•

Een telefoontje of email naar het secretariaat van
onze vereniging: 06-53737831
info@ameide-tienhoven.nl

•

Een persoonlijk berichtje via onze Facebook
pagina: https://www.facebook.com/HVAmeideTienhoven/

•

Via het volgende contact formulier:
https://www.ameide-tienhoven.nl/contact

Benieuwd naar jullie reacties. Met vriendelijke groeten, Gert Groenendijk, secretaris HVAT.

Twee grote canvasfoto’s van de kersentijd
geschonken aan Open Vensters
De Historische Vereniging heeft op 24 juli 2019 twee
grote canvasfoto’s van 1,50 x 1,00 meter aan Open
Vensters overhandigd. Tijdens de koffie ’s morgens
heeft mevrouw De Roos-den Hartog de foto’s in ontvangst genomen van bestuurslid Annie Terlouw-van
der Grijn. Deze foto’s gaan over de kersentijd in vroeger jaren.
september 2019 | www.ameide-tienhoven.nl
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▲Annie Terlouw-van der Grijn en mevrouw De Roos-den
Hartog met een grote foto van de kersentijd.
(Foto André Tukker).

▲Op de andere foto is te zien waar destijds de kersenboomgaarden lagen.

Op de grote foto: de in de volksmond zo genoemde
Kruytenbogerd in Tienhoven die in 1934 werd gepacht
door Gerrit Terlouw. Vlnr.: Henk Weeda, Dirk Bouwmeester, Klaas Tukker (met geweer), Lammert Weeda,
Klaas Weeda, Kees Verheij, Kees Terlouw, daar achter
Gert Terlouw, Gertie Tukker en Klaas Verheij (een

klompenmaker uit Nieuwpoort). Op de ladder: Kobus
van der Grein en Piet Streefkerk (“Piet van Barte”).
Zittend op de voorgrond: Niek Terlouw, kind ? , Abram
Weeda, Dries Molenaar en Jan Roodhorst (met geweer).

Steun van Rabobank voor de expositie
‘Schooltijd in Termei 1940-2000’

O

p woensdag 7 augustus 2019
ontving de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven in
het historische raadhuis op de Dam
van Ameide een cheque ter waarde
van € 1.200. Namens het Coöperatiefonds van de Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werd deze
cheque uitgereikt door de in Tienhoven aan de Lek woonachtige Kees
Nomen. Bestuurslid Annie Terlouw
– van der Grijn van de Historische
Vereniging nam de cheque in ontvangst. Het geld is bestemd voor de
expositie “Schooltijd in Termei
1940-2000“. Deze expositie wordt in
oktober 2019 gehouden in de Gereformeerde Sionkerk in de week van
de Paardenmarkt.

►Annie Terlouw - van der Grijn (HVAT)
en Kees Nomen (Rabobank) tonen de cheque
van € 1200. (Foto: André Tukker).
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Lezing over
Ridder van Rappard
21 november 2019
Op donderdag 21 november 2019 is er weer een lezing in
het Stadhuis van Ameide op de Dam.
Aanvang 20.00 uur.
Spreker is deze keer de heer Klaas Tammes.
Onderwerp: Ridder van Rappard, oud-burgemeester van
Gorinchem.
Ridder van Rappard, burgemeester van
Gorinchem in 1969.

M

r. Louis Rudolph Jules (Rolly) ridder van Rappard (1906 -1994) was zonder twijfel de meest spraakmakende burgemeester van Nederland in de vorige eeuw. Zowel zijn Zoelense (1932-1939) als zijn
Gorkumse (1939-1971) ambtsperiode kenmerkten zich door een aaneenschakeling van conflicten.
Van Rappard was een autoritaire bestuurder die geen blad voor de mond nam. Meermalen trotseerde hij de
gemeenteraad.
Na zijn pensionering werd hij lid van de Gorkumse gemeenteraad. In die functie maakte hij het leven van zijn
opvolger bijzonder zuur.
Meermalen poogde hij zonder succes een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen: eerst voor de VVD en
daarna voor zijn eigen Liberale Staatspartij en Nederlands Appèl. (Voor fatsoen, stem van Rappard!). Tenslotte zocht hij tevergeefs toenadering tot Boer Koekoek en Binding Rechts.
Van Rappard had scherpe kritiek op het functioneren van de democratie. Zo ging hij met de NVSH openlijk
het gevecht aan. Kotsmisselijk werd hij van de toen heersende seksobsessie. Moderne kunst verafschuwde hij.
Vuilschrijvers als Cremer, Wolkers en Reve wilde hij verbieden. Televisie-uitzendingen moesten preventief
gecensureerd worden. Als reactionair conservatief trok hij ten strijde en bracht daarbij het meest grove geschut in stelling om het morele verval in zijn tijd te keren.
Van Rappard werd door zijn uitgesproken opvattingen een mediagenieke moraalridder. Als bekende Nederlander schoof hij aan tafel in het programma van Willen Duys.
Rolly van Rappard was een volstrekt unieke figuur die geplaatst in zijn tijd, ons een fraai beeld verschaft van
alle maatschappelijk veranderingen in de 20ste eeuw.

Klaas Tammes (1948) is
zelf ook burgemeester geweest. In 1988 werd hij
benoemd burgemeester
van Lienden. Na de samenvoeging in 1999 van
Lienden, Maurik en Buren
tot werd hij burgemeester
van de nieuwe gemeente
Buren. Op 1 mei 2013 ging
hij met pensioen.

De heer Tammes heeft een
biografie over deze kleurrijke
persoon geschreven, met als
titel:
“Dwarsligger van beroep” een
uitgave van Balans 2018.
Het boek zal deze avond te
koop zijn.

▲ Klaas Tammes.
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R E A C T I E S VA N L E Z E R S

▲ De vinders met de werpkei bij slot Herlaar in 1955. Abram Gersie (L) en Dries de Jong. Foto Bram Vroon.

Werpkei opgegraven bij slot Herlaar
Bram Vroon
Bram Vroon stuurde een e-mail n.a.v. het boek ‘De
Herlaars in het Midden Nederlands rivierengebied,
ca. 1075-1400’. Hij schreef: “Beste naamgenoot. In
mijn jonge jaren hield ik me sterk bezig met de historie
van Ameide. Door mijn studie geschiedenis ben ik
naar andere onderwerpen gegaan, maar de belangstelling voor de geschiedenis van mijn geboorteplaats bleef
aanwezig.
Recent heb ik het boek over de Herlaars gelezen. Tijdens het lezen kwam bij mij de herinnering van de
vondst van een werpkei in 1955. Ik heb daar foto’s van
gemaakt. Ik zal ze opsturen.”
Enkele dagen later ontving ik een aantal afbeeldingen
van de werpkei en de volgende tekst: “Op vrijdag 18
november 1955 vonden de werklui bij het graven van
een sloot op slot Herlaar een werpkei en nog enige
scherven van eetgerei etc. De werpkei lag op 1 m
diepte en het koste nogal wat moeite om hem op de
kant te krijgen.
De kei, die ik maandag 21 november ’55 heb wezen
opmeten, heeft een omtrek van 1,10 m en een doorsnede van 0,35 m. Ik heb de werpkei toen gefotografeerd met de vinders. De kei was maar op één plaats
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beschadigd en is nog een prachtig historisch stuk
voor Ameide en omgeving.
De werklui, die de werpkei hebben gevonden, zijn
Abram Gersie (L) en Dries de Jong. De sloot is niet
verder uitgegraven, zodoende heeft men er niet meer
gevonden. Zondag 27 november lag de kei nog op
dezelfde plaats.
Tevens werd bij het graven van de sloot een scherf
gevonden van een schaal (Delftsblauw). Er staan een
molen en een paar kruisjes op. De scherf heeft de
afmetingen van 16 bij 17 en is in mijn bezit".
Tot zover de aantekeningen van Bram Vroon uit
1955. Hier volgt nog een aanvulling van Bram Provoost.

Wat is een werpkei?
Een werpkei (ook wel blijdekogel genoemd) is
een bolvormig gemaakt stuk natuursteen.
Werpkeien werden gebruikt bij
belegeringen van kastelen, vestingen of steden om door middel van een mechanische
werp-arm (een blijde) met
grote kracht tegen de muren geworpen te worden.
▲ Lepelblijde met werpkei
Op die manier probeerde de
als projectiel.

▲► De opgegraven werpkei bij slot Herlaar.

belegeraar een bres in de muur te slaan, waardoor
men naar binnen kon gaan.
Een bekende werp-arm was de in de vroege Middeleeuwen gebruikte lepelblijde, Deze werd opgevolgd
door de slingerarm, die in staat was om grotere stenen over een grotere afstand weg te slingeren. Zeer
krachtig en precies was de slingerblijde ook wel hevelblijde of trebuchet genoemd. De slingerblijde was
in staat om muren van de vesting te beschadigen of te
slopen. Stenen van 10 tot wel 300 kilogram konden
over een afstand van 200 tot 400 meter weggeworpen
worden. Het spannen van de slinger duurde zo’n half
uur. Dit aanspannen ging met katrollen, die door
middel van spierkracht werden vastgezet en aangetrokken. Dit gebeurde vaak via grote houten draaiwielen, waarin een groep mensen liep (tredmolen),
zodat de slingerarm langzaam naar beneden werd
getakeld. (meer informatie via:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slingerarm).
In de 14e eeuw werd buskruit uitgevonden en werden de eerste primitieve kanonnen geconstrueerd.
Omdat deze kanonnen nog erg onbetrouwbaar waren, werd de slingerblijde nog tot het einde van de
15e eeuw gebruikt bij belegeringen. Overigens werden stenen kogels ook gebruikt in de primitieve kanonnen, zoals de steenbus en bombarde.

Hoe zwaar zal de werp-kei van Herlaar
geweest zijn?

werp-kei is mogelijk gebruikt bij de belegering van
kasteel Herlaar in 1388. Een oude kroniek beschrijft
het gebeuren als volgt: “In ’t jaar 1388 ontstondt er
een zwaare oorlog tusschen Heer Jan van Arkel,
Heer Otto’s Zoon, en Hendrik van Vianen, Erfgenaam van de Heerlykheid van Ameide; in welken
Oorlog het Kasteel belegerd, en het Dorp Ameide
tot pulver verbrand is”.
Bij die belegering kan er een slingerarm gebruikt zijn
om met behulp van werpkeien bressen in de kasteelmuren te slaan. In die tijd waren kanonnen weliswaar in opkomst, maar die gebruikten ook grote stenen als projectielen. Zelfs bij het beleg van het kasteel
van Hagestein in 1405 werd naast kanonnen nog gebruik gemaakt van werptuigen, die stenen naar de
kasteelmuur slingerden. (zie ‘Het beleg van Hagestein in 1405’, Nieuwsblad HVAT 2015 nr. 2, blz.
6-15.)
Interessant is dat ook in Montfoort een groot aantal
werpkeien gevonden is. Deze zijn mogelijk gebruikt
bij de belegering van het stadje en het kasteel Montfoort in 1353 en 1387. Meer informatie over deze
belegeringen is te vinden via: http://www.kasteleninutrecht.eu/Montfoort.htm.
Wie nog (veel) meer wil weten over het gebruik van
werptuigen en stenen projectielen verwijs ik naar het
artikel “De steenen van Montfoort” van auteur: P.
van de Lijn in het weekblad BUITEN, 11e jaargang,
nr, 49, 8 dec. 1917. Blz. 584 – 586. Via: http://molenzicht.net/oz/BU17/BU1749.pdf

Bram Vroon geeft geen informatie over het gewicht
van de werpkei, Met de door hem opgegeven maten
is het mogelijk het volume van de bolle steen te berekenen: nl. 22,4 dm3. Het is mij niet bekend van welke
steensoort de werpkei is gemaakt, mogelijk van graniet. Het soortelijk gewicht van graniet is 2,5 tot 3 kg/
dm3. Het gewicht van de werpkei zou dan tussen 56
en 67 kg bedragen. Geen wonder dat het de werklui
nogal wat moeite kostte om hem op de kant te krijgen. Volgens de huidige normen mag in de bouw een
voorwerp met een dergelijk gewicht niet meer handmatig verplaatst worden.

Hoe kwam de werp-kei bij Herlaar terecht?
Werpkeien werden tot het begin van de 15de eeuw
gebruikt bij belegeringen van kastelen. De gevonden

▲ Slingerblijde gebruikt bij het beleg van het Kasteel Montfoort.
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‘Vooroorlogsch Voetbal’ in Ameide –
een aanvulling
(met dank aan Ben Remie en André Tukker)
Bram Provoost
In het vorige nummer van het Nieuwsblad is uitvoerig aandacht besteed aan de voetbalvereniging Rohda, die in de vooroorlogse jaren de Ameidese voetbaleer hoog moest houden. Na de publicatie van het
artikel ontving ik van het gewaardeerde lid Ben Remie nog een aantal knipsels over Rohda uit zijn onuitputtelijke archief met krantenberichten over
Ameide en Tienhoven. Hieruit bleek dat in plaats van
Rohda soms ook de namen Roda, Rhoda of Rodha
gebruikt zijn. Een nieuwe scan van de krantenberichten in het Regionaal Archief Gorinchem en de
Schoonhovensche Courant in de jaren 1927-1940
levert meerdere berichten op over Roda, Rhoda en
Rodha uit Ameide. Hierdoor zijn zowel het begin als
het einde van Rohda iets beter te dateren.

Het begin van Rohda
De Schoonhovensche Courant van 8 augustus 1927
heeft al een bericht over de voetbalclub Roda uit
Ameide. Tevens blijkt dat toen al tegen Meerkerk
werd gespeeld en dus niet pas op 1 mei 1929, zoals
gedacht in het artikel. “Ameide, Zaterdagmiddag werd
een voetbalwedstrijd gehouden tusschen de vereen.
Roda en de voetbalvereeniging Meerkerk, Roda bleef
winnaar met 2 tegen 7. Zaterdag zal een wedstrijd
worden gehouden tusschen Roda en de vereeniging
Werkendam.” Drie weken later neemt Meerkerk al
revanche voor deze nederlaag. “Ameide, Zondagmiddag werd een wedstrijd gehouden tusschen de voetbalclub Roda alhier en Meerkerks voetbalclub. Roda werd
geslagen met 3-0.” (Sch. C. 29-8-1927).
Sch. C., woensdag 2 november 1927: “Ameide, 2 Nov.
De voetbal club Roda speelde Zondagmiddag op haar
terrein tegen Concordia te Meerkerk. Met 1-0 werd
Concordia geslagen. Ten bate der vereeniging werden
bloempjes verkocht.”
In maart 1928 was Rohda zeer succesvol bij de seriewedstrijden op het sportterrein van Blauw Wit in
Woudrichem. In het verslag werd de naam Rohda
van de club uit Ameide verbasterd tot Rhoda.
“Woudrichem. De uitslagen van de Paasch-Maandag
gehouden seriewedstrijden op het terrein van Blauw
Wit alhier luiden als volgt: Excelsior, alhier – Rhoda 1,
Ameide 1-2, Blauw Wit II, alhier – D.V.O. 1, Werkendam, 1-3, Rhoda, Ameide – D,V,O, 1 Werkendam, 1-1
en Excelsior – Blauw Wit II, de laatste niet opgeko-
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men. (NGC, 14-4-1928). Het Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken voegt hier nog aan toe: “1e
prijs, lauwerkrans, Rhoda Ameide; 2e prijs, lauwertak,
D.N.O. Werkendam; 3e prijs bronzen medaille (groot),
Excelsior; 4e prijs, bronzen medaille (klein) Blauw Wit
II alhier.”
Op 16 mei 1928 deed De Vijfheerenlanden verslag
van een wedstrijd in Vianen tussen Brederodes III en
Rohda I uit Ameide. “Vianen. Brederodes III speelde
Zondag j.l. thuis een vriendschappelijke wedstrijd tegen het nog kort geleden opgerichte Rohda I uit Ameide. Deze wedstrijd die in beste verstandhouding werd
gespeeld, werd maar liefst met 7-1 door de Brederodes
III gewonnen. Met de rust was de stand reeds 3-0. Begin juni kwam er mogelijkheid voor Rohda om zich
te herstellen van dit verlies toen Brederodes III naar
Ameide kwam. Uit het verslag in de VHL van 6 juni
bleek dat Brederodes III opnieuw sterker was. “Vianen. Brederodes III toog Zondag j.l. naar Ameide toe,
om daar Rohda I partij te geven. In een fraai gespeelden wedstrijd wisten de Brederodes III een 6-2 overwinning te behalen. Met de rust was de stand reeds
2-1.”
Hieruit blijkt dat Rohda reeds vanaf augustus 1927
actief was als voetbalclub en niet vanaf juni 1928 zoals geschreven in het artikel.

Het voetbalverbod 1932/33
Ben stuurde ook enkele berichten over het seizoen
1932/33 – het seizoen van het voetbalverbod – waarin Rohda zeer matige resultaten haalde en ook nog
eens van naam veranderde. Toen het voetbalverbod
werd overtreden noemde Rohda zich Ameide.
De Gooi- en Eemlander 1 april 1933 geeft inzicht in
de stand van zaken in de klasse van de U.P.V.B1.
waarin Rohda (nu Ameide) weer een thuiswedstrijd
zal gaan spelen. “In de 2e klasse B is de toestand al
weinig minder spannend. Ook hier is de leider van vele
maanden ten laatste verdrongen en hoewel J.S.V. thans
no. 1 is, is die plaats nog volstrekt niet zeker. Vier vereenigingen hebben zelfs nog een kans op het kampioenschap en alleen voor de onderste plaats is Ameide —
het oude Rohda — aangewezen. We zijn benieuwd of
de Hilversumsche vereenigingen, Zebra’s en Gooische
Boys, den strijd ten einde zullen kunnen volhouden, en
hoewel het vertrouwen den laatsten tijd wel eeniger1

U.P.V.B. is de Utrechtsche Provinciale Voetbal Bond, waar Rohda/Ameide
in de competitie meespeelde.

mate geschokt is, hebben we toch goede hoop, dat beiden Zondag met een overwinning van hun tegenstanders vandaan zullen komen. Volharding zal tegen
A.T.O. haar meerderheid wel tot uitdrukking weten te
brengen en daarmede haar kans handhaven.
De vereeniging Rohda te Ameide is herdoopt in
Ameide en zal - nu het voetbalverbod in deze plaats is
opgeheven - weer eens in het veld komen. Publiek mag
daarbij evenwel niet tegenwoordig zijn en we vreezen
dat het tevens voor Ameide de 13e nederlaag in successie zal worden.”
Dat ziet er dus niet goed uit voor de Ameidese voetbalvereniging. De wonderen zijn echter de wereld
nog niet uit De Gooi- en Eemlander van 4 april
1933 geeft de uitslagen van de U.P.V.B. competitie,
gevolgd door een kort verslag van de verschillende
wedstrijden. “2e klasse B: Volharding - A.T.O. 9 - l,
Ameide - D.U.C. 2 - 2, W.D.O. - Zebra’s uitgest.,
U.F.C. - Gooische Boys 8 -l. Voor de 2e klasse B. stelde
Gooische Boys teleur, door in Utrecht van U.F.C. te
verliezen met cijfers, die aan duidelijkheid niets te
wenschen overlaten. In verband met het uitkomen van
Zebra-spelers in het U.P.V.B. - elftal ging de strijd
W.D.O. - Zebra’s niet door. Volharding deed haar
naam eer aan en gaf A.T.O. geen schijn van kans. Ook
hier spreken de cijfers een duidelijke taal. In Ameide is
dan eindelijk weer eens gevoetbald. Deze club vroeger Rohda geheeten - had tot dusverre nagenoeg
alleen uitwedstrijden gespeeld, maar Zondag heeft
ze dan weer eens op eigen terrein geëxcelleerd. Ter
elfder ure werd haar tegenstander J.S.V. vervangen
door D.U.C. ook in verband met het uitkomen van
een J.S.V.-er in het U.P.V.B.-elftal. Ameide bracht
het tot een 2 - 2 gelijkspel. Na afloop werd tegen 2
bestuurders van den U.P.V.B. proces verbaal opgemaakt voor het doen arrangeeren van dezen wedstrijd.”

Het einde van de voetbalvereniging “Rohda”
of “Ameide”
In mijn artikel schrijf ik dat de U.P.V.B. competitie
van 1937/38 de laatste is waaraan Rohda het hele seizoen meedoet. Dat klopt, maar in 1938 wordt de
voetbalvereniging niet alleen Rohda, maar ook
“Ameide” genoemd. Dan blijken er onder de naam
“Ameide” toch nog enige latere voetbal-activiteiten te
zijn geweest. De Schoonh. Crt. van 8 april 1938
meldt: “Ameide. De voetbalvereen. “Ameide” zal Zondag haar laatste wedstrijd spelen voor de competitie
van de U.P.V.B. en wel tegen T.O.G.O. (Utrecht).” Toch
wordt in een bericht van 5 sep. 1938 nog de naam
Rohda gebruikt. “Meerkerk, Zondag speelde een
M.V.V-combinatie tegen Rohda uit Ameide. Rohda
won met 2-0.”
In 1939 lijkt het einde in zicht. Op 3 mei 1939 meldt
de Schoonh. Crt.: “Ameide, De voetbal vereen. “Ameide” heeft zich in verband met het gering aantal leden
uit de U.P.V.B. teruggetrokken.”

In 1939 nogmaals een voetbalverbod op zondag in Ameide!
Hoewel in Ameide het voetballen op zondag in competitieverband op zijn laatste benen lijkt te lopen,
wordt er eind 1939 door de gemeenteraad nogmaals
een voetbalverbod op zondag ingesteld. In juni 1939
zijn er verkiezingen geweest en de verhouding in de
nieuwe gemeenteraad van Ameide is weer eens van
‘links’ naar ‘rechts’ verschoven2. De vier ARP raadsleden hebben de meerderheid over de twee S.D.A.P. en
het ene liberale raadslid. In de vergadering van 8 december 1939 komen de vier, waaronder twee wethouders, met een voorstel om de politieverordening
te wijzigen. De Sch. C. van 13 december 1939 bericht:

“Cafésluiting en voetbalverbod in Ameide
De gemeenteraad van Ameide kwam vrijdagmiddag 8
december in openbare vergadering bijeen. Voorzittere
burgemeester C. W. Luijendijk.
Na de behandeling van een aantal onderwerpen,
waaronder de begroting voor het jaar 1940, kwam
een initiatiefvoorstel aan de orde van een viertal
ARP-raadsleden. Zij wilden een wijziging aanbrengen in de algemene politieverordening van de gemeente Ameide. Een voorstel met vergaande gevolgen.
De raadsleden De Kruijk, v.d. Hek, Labrie en Kool (allen ARP) hebben een schrijven tot de raad gericht met
het voorstel de politieverordening te wijzigen in dien
zin, dat de café’s Zondags van 1 tot 5 uur open zijn en
andere dagen een uur vroeger gesloten worden, en dat
voetballen op Zondag verboden wordt,
De heer DE GROOT (J. de Groot, SDAP) zegt daarbij
dat op vele menschen dit voorstel werkt als een roode
doek op den stier. Ook het voorstel het voetballen op
Zondag te verbieden , vindt veel tegenkanting. De heer
De Groot geeft enkele voorbeelden van Zondagsontheiliging door de groep, die thans het voorstel indient. Spr.
is er sterk tegen, dat de groep, die de minderheid in de
raad vormt, zoo beknot wordt in haar vrijheid.
Ook de heer DIEPENHORST (H. Diepenhorst, Vrijz.
Lib.) verklaart zich tegen deze bepalingen. Hij gelooft,
dat andere wegen beter zijn, dan dwangmaatregelen.
De café’s zijn in het geheel geen uitwassen meer, evenmin het voetballen.”
De argumenten van de ‘linkse’ minderheid overtuigen niet. De wijziging van de politieverordening
wordt met 4 tegen 3 stemmen aangenomen.
In de regionale pers leidt deze gang van zaken enkele
dagen later tot een satirisch commentaar van Jan Kijkuit in de rubriek ‘Van Rondom’. “Zelfs in Ameide is
een mensenleven niet meer in tel, zei Jod. Daar heeft
de oorlogswoede3 ook eenige leden aangetast. Het
raadslid De Boer zei bijvoorbeeld, dat hij hoopte nog
2

Zie hiervoor het artikel ‘De Gemeentebesturen van Ameide en Tienhoven,
1939-1946’ in het Nieuwsblad HVAT, 2019, jrg. 30, nr. 1, blz. 9-19.
3 Enkele maanden eerder, op 1 september 1939 is met de inval van naziDuitsland in Polen de Tweede Wereldoorlog begonnen. In december 1939 is
de oorlogsdreiging ook in Nederland toegenomen.
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eens in de gelegenheid te zijn om het college op zijn
tabberd te zitten.
Hij heeft nog wel wat bloederigers gezegd ook, vulde
ik aan. Hij heeft ook verteld dat men in de gemeente
de wensch geuit had, dat er een bom terecht zou komen op een bepaalde raadsfractie.
‘En bennen ze daarvan geschrokken’, vroeg Teun?
‘Neen, want het voorstel dat de café’s Zondags alleen
maar van 1 tot 5 uur geopend mogen zijn, dat zij op
andere dagen een uur vroeger moeten sluiten en dat
voetballen op Zondag is verboden, is aangenomen’.
‘Nou, merkte Teun op, dat klopt dan precies. Dat
voetballen is altijd ’s middags van 1 tot 5 uur en nou
gane die jongens, die dan op Zondag niks nie te doen
hebben, in het café zitten.
‘Misschien doen ze ook wat anders, zei ik. Het voetballen is op Zondag wel verboden in Ameide, maar
niet in Tienhoven. Als ze dus daar een veld huren
kunnen ze er die sport weer gaan beoefenen.
‘Jawel, antwoordde Jod, die vroeger ook gevoetbald
heeft, maar het aanleggen van een veld kost heel wat
en dat kan niet in werkverschaffing gebeuren.”
Net als in 1932/33 veroorzaakt het voetbalverbod
grote ophef in Ameide. De lokale caféhouders en de
voetbalvereniging laten het er niet bij zitten, De Bond
van Koffiehuishouders enz. afdeling Ameide richt
zich tot de Kroon4 met het verzoek om het raadsbesluit van 8 december 1939 inzake het sluitingsuur der
koffiehuizen te vernietigen wegens strijd met het algemeen belang.
De Schoonhovensche Courant van 5 januari 1940
bericht hierover. Daarnaast meldt deze krant: “Voorts
vernemen wij, dat de voetbalclub “Ameide” zich tot de
Kroon gewend heeft met een breedvoerig gedocumenteerd request, houdende verzoek, het door de gemeenteraad gevestigde voetbalverbod, dat o.m. beoefening
van de voetbalsport op niet voor het publiek toegankelijk terrein op Zondagen verbiedt, te willen vernietigen
wegens strijd met de wet, in casu de Wet van 1 Maart
1815, S 21, houden voorschriften ter viering der dagen
aan de openbare christelijke godsdienst toegewijd.
Ook andere plaatselijke organisaties beraden zich over
eventueel te nemen maatregelen, welke zouden kunnen
leiden tot opheffing van de door de raad geschapen
toestand.”
Een uitspraak van de Kroon over het betwistte raadsbesluit heb ik niet gevonden. Vier maanden later is
Nederland bezet door nazi-Duitsland en gaan er andere regels en voorschriften gelden. Mogelijk zijn de
verzoeken aan de Kroon vanuit Ameide in Den Haag
op een bureau of in een la blijven liggen. Het is mooi
dat de voetbalvereniging zich nog verzet tegen het
voetbalverbod, maar de vereniging lijkt niet meer te
4

12

In Nederland wordt de term Kroon gebruikt om de koning aan te duiden in
de uitoefening van een staatsrechtelijke taak onder ministeriële verantwoordelijkheid. De Kroon bestaat in feite uit de Koning en de verantwoordelijke
minister. De Kroon, namens welke een minister optreedt, is grondwettelijk
(artikel 132, vierde lid) bevoegd om besluiten van gemeente- of provinciebesturen te vernietigen als deze in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. Deze bevoegdheid is uitgewerkt in de Gemeentewet en de Algemene
wet bestuursrecht.
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redden. In maart 1940 is het definitief afgelopen met
Rohda/Ameide. “Ameide. Door de ontbinding der
voetbalvereen. “Ameide” werd vrijdag een verkooping
gehouden van hetgeen op het voetbalveld nog aanwezig was. Jammer dat deze vereeniging door te weinig
leden moest verdwijnen.” (Sch. C. 27 maart 1940).
Zo komt er na 12½ een einde aan het in verenigingsverband georganiseerde voetbal in Ameide. Kort na
het einde van de oorlog zal in augustus 1945, via de
oprichting van ASVA, de ‘voetbal-draad’ weer opgepakt worden.

▲ Voetbalschoenen uit de Rohda-tijd. Gebruikt door Gerard de
Zwart nu in het bezit van André Tukker.
De schoenen waren destijds voorzien van stalen neuzen. De
noppen zijn gemaakt van laagjes leer. Zij waren ongeveer 10 à
12 mm lang en met spijkertjes onder de schoen bevestigd. Door
slijtage staken die spijkertjes vaak uit de noppen. Zij moesten dan
op de schoenleest weer in de nop geslagen worden.

Naast de krantenberichten van Ben Remie was er
nog een aanvulling door André Tukker. Hij is in het
bezit van een paar ‘antieke’ voetbalschoenen uit de
Rohda-tijd.
Verder wist André te melden dat het voetbalveld van
Rohda destijds aan de Broekseweg lag tussen de huidige begraafplaats en de boerderij van de fam. Harteveld. In het artikel over Rohda in het vorige Nieuwsblad (2019-2) stond dat de spelers soms met muziek
voorop van café Lekzicht op de Lekdijk naar het veld
werden gebracht. Dat moet in de jaren 1930 een lange feestelijke tocht geweest zijn.
Aan onze informatie over Rohda ontbreken nog een
aantal de namen van spelers op de tweede foto van
een Rohda-elftal op blz. 45 van het Nieuwsblad
2019-2. Mogelijk is er onder de lezers iemand die ons
verder kan helpen? Ter informatie worden deze foto's
nogmaals afgedrukt (zie hiernaaststaande pagina).
Het betreft de namen bij de onderste foto.

▲ Een foto van voetbalvereniging “Rohda” Ameide (ergens in de jaren 1930?). Rohda telde in de loop der jaren meerdere teams. Het
team hier bestaat uit: Staand: Dirk den Hartog, Manus Pek en rechts met pet Marinus van der Vliet en Rinus den Boer (reserves en
officials?). De elf in spelerstenue zijn, staand: Dries Tukker, Piet Bogerd, Gert de Bie, Teeuw van Leer en Gerrit de Kruijk. Daarvoor:
Gerrit de Groot, Klaas van den Heuvel en Koos Langerak. Op de voorgrond: Gijs Tukker, Henk van Arkel en Jan van der Vliet. (Bron:
Foto 57 in “Ameide en Tienhoven in Grootmoeders tijd”, 2de druk, 1993).

▲ Bovenstaande foto is enige jaren later gemaakt dan de linksstaande foto (enkele spelers staan op beide foto's).
Dit plaatje versterkt de eerder genoemde tekst het fotoboek “Ameide en Tienhoven in Grootmoeders tijd” (2de druk, 1993).
Vlnr.: Klaas Pek, Gerrit Langerak, Dries Tukker, Arie Lakerveld, Aart Lakerveld, ?, ?, Adriaan Tukker en Piet Bogerd.
Gehurkt: Henk van Arkel en ? Geknield: ?, ? en Dirk den Hartog. Wie weet de ontbrekende namen?
september 2019 | www.ameide-tienhoven.nl
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Plaatsgenoten:

Het verhaal van Theo de Vroome

Dick Roodhorst
Persoonsgegevens: Theo de Vroome (1945)
Zoon van: 		
Krijn de Vroome (1904) en
			Cornelia de Vroome – van der
			Ham (1906)
Gehuwd met: 		
Neeltje Maria de Vroome- de 		
			Groot (1945)
Kinderen: 		
Krijn (1967),
			Gerard (1968) en
			Marjan (1969)

O

p de fiets op weg naar Tienhoven. Na een periode van extreme warmte, het hitterecord is
kort geleden gebroken naar ca. 40 graden
(pffff), is het vandaag 16 augustus 2019 gewoon lekker Hollands zomerweer, een graadje of 22, prachtige
luchten en al fietsend lijkt het fruit er prachtig bij te
hangen aan de bomen. Lijkt, schrijf ik, want de hagel
heeft dit jaar behoorlijk wat schade toegebracht aan
de appels en peren. De vraag of dit ook is toe te
schrijven aan klimaatverandering is moeilijk te beantwoorden, de fruitboeren hebben in ieder geval
een slecht jaar. Op weg naar Theo de Vroome, rustig
wonend in een door hem prachtig verbouwd huis
aan de Lekdijk, waar hij samen met vrouw Nel in een
natuurlijke omgeving huist maar ook de mogelijkheden voor Bed & Breakfast heeft gerealiseerd.
Theo is in 1945 geboren en heeft tot zijn trouwen altijd in hetzelfde huis gewoond aan de Broekseweg.
Het is voor Theo best wel graven in zijn geheugen om
terug te gaan naar zijn jeugd. Zijn kleutertijd, hoe zat
dat ook alweer. O ja, Bassie Muilwijk, dat was de
schooljuf, hij herinnert zich twee liedjes die hij moest
zingen: “Het regent, het regent, de pannen worden
nat, er kwamen twee soldaatjes aan die gleden van
het dak”. Wat dat nou met elkaar te maken had, soldaten die op dakpannen liepen...! En het tweede liedje: “De mosselman uit Scheveningen”, wat was nou
een mossel en wat was Scheveningen, hij snapte daar
niets van, het werd ook niet uitgelegd door de juf,
maar je moest het wel zingen, raar hoor!
Na de kleuterschool de Christelijke lagere school aan
de Fransestraat. Ja, zijn eerste juffrouw herinnert hij
zich nog heel goed, dat was juffrouw van Es uit Tienhoven, een mooie juf waar Theo als kind onmiddellijk verliefd op werd, zij was ook juf in de tweede klas
en dat vond Theo helemaal goed!
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Daarna meester van Rooijen, meester Will met als
bijnaam “Billo tot Som” en meester de Haan. En ja,
Theo moest nog wel eens schoolblijven, dan werd er
thuis door pa en ma gevraagd, waarom moest je
schoolblijven, wat heb je gedaan? Steevast was het
antwoord van Theo, ik heb niks gedaan, dan was het
volgens zijn ouders ook logisch dat je moest schoolblijven, hij had immers niks gedaan. Theo trok in zijn
lagere schooltijd veel op met Jan Weeda en Jan van
den Heuvel, na schooltijd veel voetballen natuurlijk
in de speeltuin aan de Meidoornlaan. Maar Theo was
ook graag alleen, zijn zuster woonde op Achthoven
en daar trok Theo veel naar toe, lekker vissen, gewoon struinen in de polder, en natuurlijk eendeneieren zoeken, een welkome aanvulling op het dagelijkse
menu, er was immers nog niet zoveel voedsel na de
oorlog. Als er weinig eieren in het nest lagen, dan
wist je nagenoeg zeker dat ze niet bebroed waren, een
heerlijke tijd vond Theo, je zag er in die tijd nog nagenoeg niemand.
Theo kan zich ook nog goed herinneren dat er in de
Broekseweg alleen maar huizen aan de kant van De
Geer gebouwd waren. Later is pas de andere kant bebouwd en daarna de huizen aan de Meidoornlaan.
Vader Krijn was betonarbeider op “De Betondak” in
Arkel, moeder Cornelia was thuis en werkte op sommige adressen in de huishouding. Toen Theo 11 jaar
oud was kreeg zijn vader een zwaar ongeluk. Hij was
gestruikeld over een draad en kwam vervolgens met
zijn hoofd klem te zitten tussen buizen en een rijdende kraan. Een langdurig herstelproces van ca. 3
jaar, eerst een ziekenhuisopname, daarna naar een
rustoord en vervolgens naar een herstellingsoord in
Amsterdam. In die periode was Theo, als jonge tiener, veel op zichzelf aangewezen, pa was er niet en
moeder was veel bij pa op bezoek om hem te verzorgen. Theo was jong en het ging een beetje langs hem
heen, later begreep hij pas goed wat de impact hiervan naar het gezin De Vroome moet zijn geweest.
Tijdens de oorlog heeft vader Krijn bijna 2 jaar in
Duitsland gezeten, om precies te zijn in Berlijn waar
hij verplicht te werk was gesteld. Het is voor Theo
nooit duidelijk geworden wat vader Krijn daar in die
tijd voor werkzaamheden deed. Wel was duidelijk dat
pa zich niet verdiept had in de Duitse taal, het enige
dat voortdurend werd genoemd was “sauber machen”. Pa Krijn is eind 1944 weer teruggekomen naar
huis en is vervolgens zoals dat heet “ondergedoken”

▲ Klassenfoto uit 1952 in het lokaal van de eerste klas van de School met de Bijbel in de Fransestraat.
Linkse rij, achterste bank eerst, daarna de banken daarvoor:
Gerrit de Lange – Otto Streefkerk
Herman Pek – Leo Verheij
Ans de Wit – Hannie Weeda
Cobi den Hartog – Willie Bouwmeester
Niek Verhoef – Theo Alblas
Middelste rij, achterste bank eerst, daarna de banken daarvoor:
Gerrie van Es – Marietje Bikker
Corrie Streefkerk – Corrie Roth
Dik Wieriks – Aartje Streefkerk
Peter Aanen – Gerrit van der Grijn
Alies Spek – Geertje Streefkerk

Aart Diepenhorst – Henk Mesker
Rechtse rij, achterste bank eerst, daarna de banken daarvoor:
Bert Diepenhorst – Jan Roodhorst
Ans Zweeren – Lies Lakerveld
Dikkie Rijneveld – Magda de Kruyk
Jan van den Heuvel – Henk Bor
Tinie van Bruggen – Adrie Roodhorst
Nellie Roest – Maurijn van Buuren
Achterste rij staande van links naar rechts: Kees Terpstra, Bram
Pek, Arie Weeda, Juf van Es, Theo de Vroome, Chiel Groeneveld,
Piet Labee en Jan Weeda
Totaal 41 kinderen en één juf!

aan de Bazeldijk in Meerkerk bij een boer en dat was
natuurlijk ook niet zonder gevaar.

gebleven. En het kan natuurlijk niet anders... vervolgens 1,5 jaar gaan werken bij Wim van Woezik. Dat
was geen vetpot en om die reden weer vertrokken en
gaan werken bij “de koddebeiers” op Achthoven en
na zijn militaire diensttijd weer terug gegaan naar De
Vries Robbé.
Tijdens de periode dat Theo werkte bij Wim van
Woezik kreeg hij verkering met Nel. Tijdens zijn tienertijd was er wel jeugd die ging stappen en die hadden soms ook al een brommer. Theo had niet zoveel
te besteden en was veelal gewoon thuis, of bij het café
van Leen Diepenhorst om te biljarten met o.a. Jan
Weeda, Jan den Hartog en Bert van de Heuvel. Theo
benadrukt nog eens dat hij in zijn jonge jaren vaak
op zichzelf was aangewezen en nog niet zo goed wist
hoe hij structuur in zijn leven moest brengen.

Theo werd al jong lid van de schaakclub, de schaakpartijen werden gespeeld in het stadhuis op de Dam.
Op twaalfjarige leeftijd gaan voetballen, zijn oudere
broers Theo en Wim voetbalden al langer en daar
ging Theo vaak kijken.
Na de lagere school naar de LTS (Lagere Technische
School) in Gorinchem om te leren metaal te bewerken. Theo was gefascineerd door de werkzaamheden
bij de smederij van Bart en later Wim van Woezik. Al
tijdens zijn lagere schoolperiode mocht Theo in de
smederij wat kleine klusjes doen en daardoor is hij
geïnteresseerd geraakt in metaal bewerken. Twee jaar
LTS, geen diploma maar een getuigschrift en daarna
naar de bedrijfsschool van De Vries Robbé in Gorinchem, dat was lerend werken. Bij dit bedrijf is hij ook
gaan werken op de montageafdeling (o.a. spanten in
elkaar zetten) en daar is hij tot zijn 18e verjaardag

Theo is in militaire dienst geweest, eerst had hij uitstel gekregen omdat pa geholpen moest worden en
zijn beide broers Wim en Gerrit al het huis uit waren.
september 2019 | www.ameide-tienhoven.nl
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Op 20 jarige leeftijd alsnog “onder de wapenen”, helaas geen afstel. In Ede gelegerd geweest bij de veldartillerie. Deze periode was
voor hem, zoals hij het noemt een droefenis.
Theo was vrijheid gewend, dat drillen in militaire dienst stuitte hem zwaar tegen de borst.
Als je veter verkeerd zat, kreeg je bij wijze van
spreken al licht arrest, al dat “moeten” van
nutteloze dingen vond hij helemaal niks, diep
waardeloos mijmert hij. Ondanks dat is hij
korporaal en wel korporaal-richter geworden.
Met zijn technische achtergrond was hij goed
bekend met de hoeken die met het afvuren
van kanonnen aangehouden moesten worden,
dat konden er niet zoveel.
Maar, een beetje passend bij wat eerder is geschreven over drillen en discipline... Theo had
een wachtmeester beledigd en moest daarvoor “de bak” in en werd vervolgens weer gedegradeerd tot soldaat, daar kon hij overigens
prima mee leven. Wel heel apart is het feit dat
Theo twee weken nadat hij in militaire dienst
is gegaan, is getrouwd met Nel, dat maakte
kennelijk niks uit!
Theo is samen met Nel ingetrokken bij zijn
vader en moeder, een huis hadden zij nog
niet. Nel werkte, Theo zat in dienst, dat was
geen vetpot natuurlijk! Zoon Krijn is tijdens
zijn diensttijd geboren en het gezin De
Vroome is in die periode verhuisd naar een
nieuwbouwhuis in Nieuwland. Vader Krijn
was inmiddels weer wat aan het werk gegaan,
maar in die periode was zijn moeder nogal
ziekelijk. Dat had tot gevolg dat vader Krijn,
gedurende de periode dat zijn moeder in het
ziekenhuis lag, weer introk bij zijn zoon Theo.
Theo in dienst en Nel zorgde voor zoon en
schoonvader Krijn. Dat kon zo niet langer
vond Theo en zonder daarvan mededeling te
doen bleef militair Theo gewoon thuis om te
helpen. Dat vond de MP (militaire politie)
niet zo’n goed idee en zij kwamen Theo na
een week dan ook thuis ophalen. Gek genoeg
leidde dat niet tot een disciplinaire straf, kennelijk werd gevoeld dat er toch wel een serieuze reden voor was om zomaar thuis te blijven.
Na een zevental jaren zijn Nel en Theo weer
verhuisd naar Ameide en werd een huis gehuurd aan de Broekseweg. Na zijn militaire
dienst is Theo gaan werken als ijzerwerker bij
de Fa. Nijssen in Asperen. Daar heeft hij tot
zijn 40e gewerkt en daarna brak voor hem zijn
leukste periode aan in zijn arbeidzame leven:
werken bij een deurenfabriek in Ottoland.
Een prima baas, een kundig iemand waar hij
met veel vrijheid zijn werk kon uitoefenen.
Wel kreeg hij net na zijn indiensttreding een
zwaar ongeluk. In Rozenburg kreeg hij een
steigergedeelte op zijn hoofd. Hij lag in het
Dijkzigt-ziekenhuis, was wel bij zijn positie-
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▲ Enkele fragmenten uit Theo zijn werkzame leven.

▲ Het vierde elftal van VV Ameide met vlnr.: Jan de Gans, Joop Mesker, Teus van de Grijn, Gert de Gans, Theo de Vroome,
Luuk Schippers, Jan van de Heuvel, Eef van Ooijen, Peter Lakerveld, Koos ‘t Lam, Teus Lakerveld en Anton van Arkel.

ven, maar was drie dagen volledig verlamd. Het “bewegen” kwam gelukkig weer snel terug en na zes dagen mocht hij het ziekenhuis weer verlaten. Zes weken later is hij weer aan het werk gegaan. In die periode zat hij veel in het buitenland, Noorwegen, en het
toenmalige Oost-Duitsland bijvoorbeeld. Ondertussen was de familie De Vroome verhuisd naar de huidige woning aan de Lekdijk en Nel vond het wel fijn
als Theo wat meer thuis zou zijn. Om die reden is hij
op 55-jarige leeftijd gaan werken bij de Fa. Van de
Vegt in Meerkerk en dat viel eigenlijk niet helemaal
mee. Hij had veel vrijheid, maar hier was het werken
tussen vier muren. Theo is op 60,5 jaar met pensioen
gegaan.
Zoals aangegeven is de familie De Vroome rond 1994
verhuisd naar de huidige woning aan de Lekdijk. Na
het overlijden van hun zoon Gerard wilden ze eigenlijk weg en al eerder bestond de wens “vrij” te gaan
wonen. Aanvankelijk was Theo veel meer op Achthoven georiënteerd. Toch liepen zij uiteindelijk tegen
deze voor hen onbekende woning aan. Er moest ontzettend veel verbouwd worden aan deze woning. Eigenlijk, zegt Theo, hebben we de woning in een impulsieve bui gekocht, maar we hebben er nooit spijt
van gehad. Een mooie anekdote uit de beginfase: Het
huis was nog maar net betrokken en Theo moest
voor zijn werk naar Rostock, net aangekomen belde
Nel met de mededeling dat hij onmiddellijk naar huis
moest komen, het regende en het huis had veel weg
van een reusachtige vergiet. Theo kon echter toen

niet terug, maar in de loop van de jaren is er een
prachtig stulpje ge(ver)bouwd aan de Lekdijk. Theo
en Nel zijn ook onmiddellijk gestart met een Bed &
Breakfast en sloten zich aan bij de organisatie “vrienden op de fiets” en later “Den Hâneker”. Bij de start
waren zij de enige Bed & Breakfast in de Alblasserwaard, nu zijn er meer dan 50 accommodaties waar je
kunt overnachten. Theo en Nel ontmoeten op deze wijze veel verschillende mensen, met heel verschillende
verhalen en dat vinden zij leuk.
Theo heeft lang gevoetbald in het vierde elftal van de
VV Ameide en is tijdens de bouw van de accommodatie op het sportcomplex Meihoven verantwoordelijk
geweest voor het aanbrengen van de CV-installatie en
de warm- en koud watervoorziening. Theo voert nu,
samen met een aantal andere vrijwilligers, onderhoudswerkzaamheden uit aan het sportcomplex, een
leuke vrijetijdsbesteding.
Onder het genot van een kopje koffie een verrassend
leuk gesprek, onderbroken door een telefoontje van
“iemand” die een kamer wilde boeken en vervolgens
werd de telefoon, onder de mededeling... ik geef je
wel even mijn secretaresse snel overhandigd aan Nel.
Met een glimlach op mijn gezicht ben ik teruggefietst
naar Ameide om vervolgens van de redactie te horen
dat de kopy van het interview snel moest worden
aangeleverd, dat was niet erg, een genot om te doen!
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Scholenbouw in Ameide
na 1945
Deel 1: De lange weg naar nieuwe lagere scholen en
kleuterscholen (1945-1972)

Bram Provoost

V

óór 1940 zijn er in Ameide twee schoolgebouwen in gebruik. Het oudste is de openbare
lagere school, gebouwd in 1877/8 en gelegen
op het Kerkplein bij de toren van de Ned. Herv. Kerk.
De tweede is de School met de Bijbel op de hoek van
de Achterweg (J.W. van Puttestraat) en de Fransestraat. De bouw hiervan is in 1890 gestart waarna
het gebouw regelmatig met nieuwe lokalen is uitgebreid1. Tijdens de Duitse bezetting zijn de scholen
ook voor andere doeleinden gebruikt. De School met
de Bijbel is lange tijd door de Duitsers gevorderd geweest en in slechte toestand achtergelaten. Na de bevrijding, op 8 mei 1945, bivakkeren ook de Belgische
bevrijders er nog enige tijd. In 1945 zijn de scholen
meer dan 50 jaar in gebruik voor het onderwijs en
verkeren in zo’n slechte staat dat ze eigenlijk zo snel
mogelijk vervangen moeten worden.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er bovendien onderwijskundige ontwikkelingen die een ander type
school vereisen. Een centraal thema in de onderwijskundige vernieuwing2 was de overgang van een passief klassikaal en kennisgericht onderwijs naar een
actiever onderwijs met een losser klassenverband,
waarbij een sterk beroep gedaan werd op de zelfwerkzaamheid en de persoonlijkheidsvorming van
de kinderen. Voor de lagere scholen resulteerde dit in
een aantal wensen: grotere klaslokalen met verplaatsbaar en los meubilair (bewegingsvrijheid); voor kinderen bereikbare lage kastruimten met leermiddelen
(zelfwerkzaamheid); een speelwerklokaal voor de
lagere klassen (groepsarbeid); een handenarbeid- en
handwerklokaal voor hogere groepen (creativiteit);
een gymnastieklokaal (lichamelijke oefening); een
grote ruimte of hal met podium als centrale plaats
voor de schoolgemeenschap (gemeenschapsgevoel);
meer ruimten in de school (personeelskamer, hoofdenkamer, keukentje); en meer aandacht voor licht
en lucht en de aanleg van een veilige speelplaats.
1

De geschiedenis van het lager onderwijs in Ameide tot 1920 is eerder beschreven in het Nieuwsblad HVAT 2017, jrg. 28, nr. 2, blz. 20-33.
2 Over schoolgebouwen na de oorlog: http://www.onderwijsgeschiedenis.nl/
Tijdvakken/Onderwijs-en-opvoeding-in-de-20e-eeuw/
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Het is duidelijk dat in Ameide de twee bestaande lagere scholen, gebouwd in het laatste kwart van de
19de eeuw, niet aan deze wensen voldoen. Nieuwbouw is dringend gewenst. Toch zal het na 1945 nog
ruim twintig jaar duren voor in 1967 een nieuwe
openbare lagere school gebouwd zal worden. De
wachttijd voor een nieuwe christelijke lagere school
is nog eens vijf jaar langer! Meer daarover verderop
in dit artikel.
Er is nog een tweede ontwikkeling in het onderwijs,
die na 1945 in een stroomversnelling raakte, namelijk
het kleuteronderwijs. Ook dit zal gevolgen hebben
voor de bouw van nieuwe scholen. In het begin van
de 20ste eeuw werd het kleuteronderwijs nog nauwelijks serieus genomen. Kwalificaties als bewaarschool
en fröbelschool hadden toch een zekere denigrerende
klank en drukten ook hun vrijwel enige functie uit.
Het kleuteronderwijs bestond slechts bij de gratie van
de liefdadigheid van o.a. kerkgemeenschappen, religieuze orden en particulier initiatief. Na 1945 kwam
er in meer aandacht voor het kleuteronderwijs, dat
tweejarig was en bedoeld voor kinderen van 4 tot 6
jaar. Het duurde echter tot 1955 voor het kleuteronderwijs ook wettelijk geregeld werd, waardoor het als
volwaardig onderwijs erkend werd en financiële en
onderwijsinhoudelijke zaken geregeld werden. Ook
het kleuteronderwijs zou vanuit de overheid bekostigd worden. Er kwam een einde aan de tijd van liefdadigheid. De maatschappelijke behoefte aan kleuteronderwijs was aanzienlijk en er werden overal
kleuterscholen (gebouwen) gesticht en nieuwe gebouwen neergezet.

De beginjaren van het kleuteronderwijs
in Ameide
Vóór de wettelijke regeling in 1955 werden er al overal kleuterscholen gesticht. Omdat de overheid deze
vorm van scholing toen nog niet financierde, betaalden ouders daarvoor schoolgeld per kind en was er
vaak een bijdrage van de schoolvereniging. In Ameide zijn er in 1947 bestuurlijk twee “kleuterscholen”
gerealiseerd. Aangezien er geen openbaar kleuteronderwijs bestaat – de overheid betaalde niet mee – ko-

men er een bijzonder-christelijke3 en een bijzonderneutrale kleuterschool4. Beide gaan aan de slag zonder een echt schoolgebouw. Voor de christelijke kleuterschool wordt het Verenigingsgebouw5 aan de J.W.
van Puttestraat geschikt gemaakt. De neutrale kleuterschool huurde van de gemeente een lokaal in de
(70 jaar oude) openbare lagere school op het Kerkplein.
“Ameide. Chr. Kleuterschool, Naar we vernemen zal
de Chr. Kleuterschool na Pasen beginnen. Als onderwijzeres is benoemd mej. Muilwijk alhier. Het Verenigingsgebouw zal als school dienst doen. Het is voor dit
doel geheel verbouwd. Buiten het gebouw werden tegels
gelegd om dienst te doen als speelplaats.” (Nieuwsblad
voor Gorinchem en omstreken, NvGeo, 2 april 1947).
“Ameide. Vergadering veren. voor Neutraal Kleuteronderwijs. Voorzitter P. van Kuilenburg, vertrekt naar
Gorinchem, functie bij het buitengewoon lager onderwijs. Opvolger J.J.H. van Tuil, hoofd van de openbare
school. Secretaris de heer Donker. Financiële moeilijkheden voor een groot deel opgeheven. Voor de vergadering hadden de ouders het lokaal met het interieur bezichtigd. 32 leerlingen en meerdere zullen volgen.” (NvGeo, 31 oktober1947)
Financiële moeilijkheden blijven de Neutrale Kleuterschool parten spelen. Om toch tot een sluitende
begroting te komen wordt o.a. regelmatig een bazar
georganiseerd. “Ameide. Bazar Kleuterschool. De bazar, die onlangs gehouden is ten bate van de Neutrale
Kleuterschool, is een ongekend succes geworden. Er is
een totaal bedrag van f 2800 ontvangen. De verwachtingen van het bestuur zijn, dat de netto-opbrengst
ruim f 2000 bedragen zal.” (NvGeo, 27 december1948).
Hoewel er voor het kleuteronderwijs nog geen wettelijke regeling is worden er toch eisen gesteld aan de
opleiding van het personeel en de gemeente Ameide
geeft zelfs een, weliswaar kleine, subsidie.
“Gediplomeerde kleuteronderwijzeres. Het bestuur
van de Neutrale Kleuterschool kan zich verheugen over
het feit, dat haar onderwijzeres, mej. Van Bladeren,
dezer dagen slaagde voor het examen Kleuter-onderwijzeres. Voortaan is op deze school een bevoegde leerkracht aanwezig, hetgeen ten plattelande sporadisch
voorkomt en het kleuteronderwijs zeer zeker ten goede
zal komen.” (NvGeo, 24 juni1949)
“Gemeenteraad Ameide. De opleidingsschool te
Utrecht voor leerkrachten voor het kleuteronderwijs
krijg f 48 subsidie voor twee meisjes, die die school bezoeken.” (NvGeo, 12 december 1949)

3

Uitgaande van de Vereniging tot stichting en instandhouding van kleuterscholen met de Bijbel op Gereformeerde grondslag.
4 Uitgaande van de Vereniging voor Neutraal Kleuteronderwijs. Beschermvrouwe van de Vereniging was mevr. E.A. Luijendijk-Kok, echtgenote van
burgemeester Luijendijk.
5 Het Verenigingsgebouw was eigendom van de Vereniging tot stichting en
instandhouding van eene School met den Bijbel op Gereformeerde grondslag te Ameide en Tienhoven. Deze vereniging was ook eigenaar van de
christelijke lagere school.

Kersen eten, een geliefd uitje voor de kleuters.
Ondanks het chronische gebrek aan financiën werden er voor de kleuters toch bijzondere uitjes georganiseerd. Door de goedgeefsheid van sommige
inwoners kon er in juli 1949 zelfs twee maal kersen gegeten worden in de lokale kersenboomgaarden. En dat ook nog met autovervoer heen en terug naar Tienhoven.
“Een leuke kersenmiddag. Dinsdagmiddag hebben de kleuters van de neutrale kleuterschool van
mej. Van Bladeren een bezoek gebracht aan de kersenbogaard van de heer D. v.d. Leeden. De kleuters
hebben hun buikjes rond gegeten, terwijl de aanwezigen genoten van de alleraardigste spelletjes,
die door de kleuters met behulp van mej. Van Bladeren en mej. A. Alblas gespeeld werden. De kinderen hebben een prachtige middag gehad en een
woord van dank aan de milde gever, de heer D. van
der Leeden, is hier zeer zeker op zijn plaats.” (NvGeo, 8 juli 1949)
“Een leuke kersendag. Maakten wij vorige keer
melding van een leuke kersenmiddag, thans hebben de kleuters van de neutrale Kleuterschool een
gehele dag in een kersenboomgaard vertoefd,
daartoe in staat gesteld door de heer P.G.J. de Jong.
Daar de betreffende boomgaard van de heer W. de
Goeij in Tienhoven gelegen was, werden de kleuters door de heer De Jong per auto daarheen gebracht en des namiddags door de heer A. v.d. Ham
weer naar huis teruggebracht. De kindertjes hebben een prachtige dag gehad en volop genoten.
Een hartelijk woord van dank aan hen die hebben
meegewerkt aan ’t welslagen van deze dag, in ’t
bijzonder aan de heer De Jong, is hier zeer zeker
op zijn plaats.” (NvGeo, 27 juli 1949)
“Neutrale Kleuterschool. Voor rekening van een
ingezetene mochten onze kleuters onder leiding
van mej. C. van Bladeren kersen gaan een in de
kersenboomgaard van de heer D. van der Leeden.
De kinderen lieten zich de kersen goed smaken.
Zij zagen kans om gemiddeld een pond kersen te
verorberen. Verschillende spelletjes werden gedaan
en opgetogen keerden de kleuters weer huiswaarts.” (NvGeo, 7 juli 1950).

◄ Kersentijd in
Ameide. Ina den
Ouden (links) en
Pita van Oort.
De foto is gemaakt
in 1949.
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Zo komt er tussen 1945 en 1955 onafhankelijk van de
overheid een vorm van kleuteronderwijs tot stand,
echter met grote behoefte aan eigen schoolgebouwen.
Als in 1956 de Wet op het Kleuteronderwijs van
kracht wordt komt er de mogelijkheid om met overheidssteun aparte kleuterscholen te gaan bouwen.
Maar voor het in Ameide tot de bouwen komt zal er
nog heel wat water door de Lek stromen, of te wel
veel vergaderd en overlegd moeten worden door de
gemeente Ameide en de besturen van de beide verenigingen voor kleuteronderwijs.
In 1960, 15 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, is er nog steeds geen zicht op vervanging van
de oude schoolgebouwen, die inmiddels 70 tot 80
jaar oud zijn. In dat jaar had het bestuur van de
School met de Bijbel plannen om de christelijke lagere school en de kleuterschool onder één dak te
brengen. Deze plannen worden weer terzijde geschoven en er wordt besloten om een aparte kleuterschool
te gaan bouwen. Als in juli 1963 de gemeenteraad
van Ameide ook zover is, lijkt er schot in te komen.
Er gaat een nieuwe kleuterschool gebouwd worden.
“Ameide Gemeenteraadsvergadering. Donderdagavond (18 juli 1963) om 8 uur vergadert de gemeenteraad. Op de agenda komen o.a. ….. aankoop grond
nabij Paramasiebaan; overdracht grond aan de Vereniging tot stichting en instandhouding van kleuterscholen met de Bijbel op Gereformeerde grondslag benodigd voor de bouw van een kleuterschool; verlenen medewerking tot het stichten van een kleuterschool uitgaande van de Stichting Neutrale Kleuterschool; ….”.
(NvGeo, 15 juli 1963)
Daarna gaat het snel met de bouw van de Christelijke
Kleuterschool. Iets meer dan een maand later gaat de
eerste paal de grond in. Op 9 april 1964 wordt de eerste steen gelegd en op 8 september 1965 wordt de
nieuwe kleuterschool geopend, die de naam “Hummeltjeshonk” krijgt.
“AMEIDE 1e paal voor Chr. Kleuterschool. Onder
zeer grote belangstelling is maandagmiddag (26 aug.
1963) op het terrein aan de Prinses Marijkeweg de eerste paal geslagen voor de bouw van de nieuwe Christelijke Kleuterschool. Aanwezig waren o.m. de burgemeester van Ameide en Tienhoven de heer J.C. de Ridder, de beide wethouders, het bestuur van de school en
enkele leerkrachten. Men hoopt de nieuwe school, welke dient ter vervanging van de gebrekkige accommodatie aan de J.W. van Puttenstraat, in september 1964 in
gebruik te kunnen nemen.
De Christelijke kleuterschool telt momenteel 80 leerlingen, terwijl tevens een wachtlijst ook nog 20 namen
vermeldt. Door het aantrekken van een nieuwe onderwijzeres hoopt men hierin te kunnen voorzien.
De school werd in 1947 opgericht, van het toenmalige
bestuur hebben nu alleen nog de heren P.J. den Hartog
en H. van Rooijen zitting. Het tegenwoordig aantal
leerlingen is een veelvoud van de groep waarmee men
in die jaren is begonnen.
De school wordt gebouwd door Florie en Van den Heuvel, aannemers te Lexmond. Architect is de heer Wissing.“ (NvGeo, 28 aug. 1963).
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▲ Het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw van de
chr. kleuterschool aan de Prinses Marijkeweg.

“Ameide. Eerste steen chr. kleuterschool. Burgemeester J.C. de Ridder zal op donderdag 9 april om 3 uur
n.m. de eerste steen leggen voor de bouw van de nieuwe christelijke kleuterschool aan de Prinses Marijkeweg.
Na deze eerste steenlegging zal een korte bijeenkomst
worden gehouden in de conversatiezaal van het bejaardencentrum.” (NvGeo, 8 april1964)

▲ Het NvGeo brengt een uitgebreid verslag van de opening van
de Christelijke kleuterschool “Hummeltjeshonk" op 8 september
1965.

“AMEIDE – Woensdagmiddag is in Ameide de nieuwe
Chr. kleuterschool geopend, die de naam “Hummeltjeshonk” kreeg. Deze naam werd gekozen uit een aantal
inzendingen van de kleuters. Het ging er om wie de
leukste naam kon verzinnen en Janneke Vurens werd
de gelukkige. Zij mocht door aan een koord te trekken
de naam gedeeltelijk onthullen, want er ontbraken nog
enige letters aan. Deze letters werden door haar, geassisteerd door de hoofdleidster mej. H. Peeterse, nog
aangebracht. Zij kreeg als beloning een prachtig kinderservies aangeboden.
De indeling.
De school is ontworpen door het architectenbureau ir.
W. Wissing te Barendrecht en kreeg een zeskantige
vorm. De aannemers Florie en Van den Heuvel uit

Lexmond zorgden voor een keurige bouw. De bouw
nam overigens meer tijd in beslag dan was gepland.
De school heeft 3 ruime lokalen en is eigenlijk reeds te
klein, want ook de vrij ruime hal is al in gebruik genomen als lokaal.
De bouwkosten bedroegen rond f 100.000,-- en aan
grond en inrichting kwam er nog eens ruim een ton bij.
Het is echter een prachtig gebouw geworden, dat tientallen jaren mee kan gaan en dan kijkt men niet zo erg
op de kosten.
Vele genodigden
Voor de opening werd verricht was een groot aantal
genodigden bijeen gekomen in de recreatiezaal van het
nabij gelegen bejaardencentrum.
Daar heette de voorzitter van het schoolbestuur, de
heer A.G. de Kruijk, allen van harte welkom. Hij zei,
dat deze nieuwe school dringend nodig was, want de
oude behuizing voldeed niet meer aan de eisen en was
ook te klein.
Hij dankte de inspectrice van het Kleuteronderwijs in
de kring Gorinchem, mej. J.E.H. Fortgens, voor de medewerking die zij aan deze bouw had verleend. Hij
heette welkom de kerkeraden van de Hervormde-, de
Gereformeerde en later ook de Chr. Gereformeerde
Kerk en zei, dat dankzij de inspanning van het architectenbureau ir. W. Wissing ’n goed en mooi gebouw
verrezen is, dat op een goede plaats is gekomen.
Dank bracht hij aan het bestuur van de school met de
bijbel omdat daar geruime tijd onderdak gevonden
was.
Het personeel van de kleuterschool heette hij welkom.
Zij krijgen een grootse taak in de nieuwe school.
Voorts herdacht de voorzitter de overleden heren Van
Rooijen en Den Hartog, die veel voor de kleuterschool
hebben gedaan, maar de opening niet meer mee konden maken. Hun echtgenotes heette hij hartelijk welkom.
De heer Van Herk verzorgde de tuinaanleg rondom de
school en ook hem werd dank gebracht.
Nadat hij ook de schoolschoonmaakster, mevrouw De
Lange, had welkom geheten, wendde hij zich tot burgemeester J.C. de Ridder. Hij herinnerde er aan, dat bij
de eerste steenlegging vorig jaar was toegezegd, dat de
burgemeester een aandenken zou krijgen, maar daar
was nog steeds niets van gekomen. Nu bood hij hem
een zilveren troffel aan.
Dag van de kleuters
De burgemeester zei, dat het nu de dag van de kleuters
was. Hij zei, dat het een erg mooi gebouw geworden is
op de plaats waar we dachten dat deze school moest
komen. Hij was er blij om, dat hij de zilveren troffel
gekregen had, die hij zag als een symbool voor verdere
uitbouw van de gemeente.
Mej. Fortgens noemde de dag waarop een kleuterschool wordt geopend een hoogtepunt. De kleuters hebben een eigen huis gekregen met een beslotenheid,
waarin de kleuters kunnen leven, want ook kleuters
hebben behoefte aan beslotenheid.
◄ Ameide, Chr. Kleuterschool (ca. 1963 N.B. nog geen naam
Hummeltjeshonk vermeld). Uitg. De Jong’s Zelfbediening,
Ameide.
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▲ Ameide, Chr. Kleuterschool “Hummeltjeshonk”.

Ds. Snoeij sprak namens de Herv. en de Gereformeerde
Kerk en hij zei, dat ook de kerkeraad verheugd was
met het verrijzen van dit gebouw.
Namen het bestuur van de school met de bijbel werd
het woord gevoerd door de heer Spek. Hij wees er op,
dat nu de school geopend wordt, deze eigenlijk al te
klein was. Hij zag de kleuterschool als een ondergrond
voor de lagere school. Hij bood een enveloppe met inhoud aan.
Nadat de voorzitter alle sprekers bedankt had, begaf
het gezelschap zich naar de nieuwe school.”
Met de bouw van de christelijke kleuterschool begint
er een periode waarin de gemeente Ameide plannen
maakt voor de nieuwbouw van nog eens drie scholen
en een Dorpshuis annex gymnastiekzaal. Het is opnieuw een periode van veel overleg, omdat de plannen van de gemeente en de schoolbesturen niet altijd
overeenkomen.
In augustus 1964 is er al sprake van plannen om aan
de Doelakkerweg drie nieuwe scholen te gaan bouwen. Een openbare en een christelijke lagere school
ter vervanging van de oude scholen op het kerkplein
en de Fransestraat en een neutrale kleuterschool. Deze drie scholen zouden in eerste instantie gebouwd
worden op het terrein tussen de Paramasiebaan en de
Prinsengracht, maar die grond wordt in 1964 gereserveerd voor een nieuw te bouwen dorpshuis.
“Grond voor scholenbouw. Wanneer de hogere instanties hun goedkeuring hebben gehecht aan het besluit van de gemeenteraad van Ameide 2,25 ha grond
aan te kopen ten oosten van de Doelakkerweg, zal begonnen worden met het bouwrijp maken van de grond
van het uitbreidingsplan “Dorp”. De grond in dit uitbreidingsplan is bestemd voor de bouw van zestig woningen en drie scholen (een christelijke lagere en een
openbare lagere school en een neutrale kleuterschool).
Deze scholen zouden eerst worden gebouwd op de gemeentelijke grond tussen de Paramasiebaan en de
Prinsengracht: maar deze bouwgrond is nu gereserveerd voor het project-dorpshuis.” (NvGeo, 14-8-1964)
De plannen voor de scholenbouw worden nog enkele
keren bijgesteld en het zal tot 1967 duren voordat
een volgend bouwproject zal worden gerealiseerd.
Het betreft niet de geplande drie scholen, maar alleen een nieuwe openbare lagere school.
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“Raad Ameide wijzigt uitbreidingsplan Dorp. De
gemeenteraad heeft donderdagavond besloten het uitbreidingsplan “Dorp” op enkele punten te wijzigen.
Volgens de nieuwe opzet wordt langs de Doelakkerweg
grond vrijgehouden voor de bouw van scholen en
wordt de grond langs de Paramasiebaan bestemd voor
de bouw van een dorpshuis annex gymnastieklokaal.
De heer P. Vroon (CHU), die in een vorige vergadering
zijn bezwaren tegen de wijziging van ’t plan reeds had
uiteengezet, stemde als enige regen het voorstel van B.
en W.” (NvGeo, 2-11-1964)
In een interview met burgemeester De Ridder over
de plannen voor Ameide en Tienhoven, laat deze
zich in juli 1965 ook uit over de toekomstige scholenbouw in Ameide. “Ook aan de scholenbouw wordt
aandacht besteed. Er is een plan voor de bouw van een
o.l. (openbare lagere) school, dat is gemaakt door ir. T
van Hoogevest uit Amersfoort. Er zijn drie lokalen gepland, met de mogelijkheid tot uitbreiding. Er komt
een speelterrein bij en veel groen er om heen. De urgentieverklaring is er en rijksgoedkeuring is aangevraagd. Hopelijk kan men dit jaar nog beginnen met
de bouw van deze school.
Er zijn ook plannen voor een nieuwe kleuterschool,
maar het is nog niet te zeggen, wanneer de bouw daarvan kan beginnen. Dat ligt iets moeilijker dan voor de
o.l. school.” (NvGeo, 9-7-1965)
Kort daarop, in januari 1966, vertrekt burgemeester
De Ridder naar Hendrik Ido Ambacht. Hij wordt op
1 juli 1966 opgevolgd door de heer D. Wessels. Deze
laat in zijn Nieuwjaarsrede voor het jaar1967 weten
dat: “In 1966 bleef de bedrijvigheid op het plan
‘Doelakkerweg’ beperkt tot het bouwrijp maken van de
gronden en het bouwen van de nieuwe openbare lagere school.” (NvGeo 10-2-1967) De nieuwe openbare lagere school is enkele maanden later afgebouwd
en wordt op 14 maart 1967 feestelijk geopend.

“Opening Openbare Lagere School
Dinsdagmiddag heeft burgemeester D. Wessels een
nieuwe openbare lagere school geopende. Hij noemde dit een dag waarop met genoegen kan worden teruggezien, als een kroon op het vele voorbereidende
werk. Nu is dit gebouw dan voor gebruik gereed. Hij
heette een groot aantal genodigden welkom.
Begrip geworden
Hij zei, dat het oude gebouw van 1878 dateert en dat
is in de loop der jaren een begrip geworden. Maar
ook aan dit gebouw heeft de tand des tijds geknaagd.
Hij had diep respect voor de jeugd die nog in dit gebouw les heeft gehad. Hij meende, dat het onderwijs
met sprongen omhoog zal gaan in dit gebouw. Ook
de oud-burgemeester van Ameide, de heer J.C. de
Ridder was aanwezig en burgemeester Wessels dankte hem voor het voorbereidende werk, dat deze voor
de school gedaan heeft. Dank bracht hij ook aan de

inspecteur van het lager onderwijs, de architecten,
aannemer v.d. Bijl, het hoofd van gemeentewerken en
de N.V. Hollandia die het interieur verzorgde. Voorts
allen die aan de bouw hadden meegewerkt. Met het
overhandigen van de sleutel aan het hoofd der
school, verklaarde hij de school voor geopend.
De heer Van der Lee, hoofd der school vergeleek de
oude school met het nieuwe gebouw en dankte het
gemeentebestuur hiervoor en de inspecteur van het
lager onderwijs. Hij zei, dat ondanks de moderniteit
de school toch eenvoudig is gebleven.
Inspecteur J.E. Aartsen, vergeleek de scholen met een
boek. De oude school vormen de vergeelde bladen en
voor de nieuwe school zijn ook de bladen nieuw. Hij
zei dat het oude schoolgebouw herinneringen oproept, die worden nu achter gelaten en dat geeft weemoed. Maar men is ook blij, dat de nieuwe school er
is. Hij wenste het gemeentebestuur geluk met dit gebouw en ook het hoofd en het personeel.
Voor de kinderen
Hij kon zich voorstellen, dat de ouders ook blij zijn
met deze school, maar die is voor de kinderen. Als ze
hier aanwezig geweest waren, zou de inspecteur ze
met beide handen feliciteren. Hij hoopte dat de kinderen zich in deze school thuis zullen voelen.
Burgemeester De Ridder complimenteerde met dit
resultaat en zei, dat de verwachtingen zijn bewaarheid.
De heer P. van Gelderen, voorzitter van de oudercommissie, dankte het gemeentebestuur, met alle andere medewerkers en speciaal ook burgemeester De
Ridder. Hij bood een serie geschenken aan en wel
een prijzenkast, een rotan tafeltje met stoelen, 100
kop en schotels, 3 dienbladen en planten.
De heer Blank sprak namens het neutraal kleuteronderwijs en hij bood een verkeersmaquette aan.
Mej. Van Luin sprak namens het hoofdbestuur van
Volksonderwijs. Zij was getroffen door de eenvoudige schoonheid van dit gebouw. Zij bood het boek
“De zevensprong” aan.
De heer W.P. Mazura sprak namens de algemene
bond onderwijzend personeel afdeling Schoonhoven,
Nieuwpoort. Hij bood een boek, de sprookjes van
Andersen, aan.
Architect T. van Hoogevest bood een plantenbak aan.
De heer G. Streefkerk, sprak namens de afdeling
Ameide van Volksonderwijs en hij bood een schoolbel aan.
Nadat burgemeester Wessels een koffiezetapparaat
voor het personeel en de oudercommissie had aangeboden sprak de heer Van der Lee een dankwoord
voor de gesproken woorden en de ontvangen geschenken.
Mooie school
Het is inderdaad een mooie school geworden, die
drie lokalen telt, een hoofdenkamer, bergruimte, toiletten en een ruime fietsenstalling. Ongetwijfeld kan
een vergelijk met de oude school hier niet opgaan.
Deze school is zo gebouwd dat het voor de kinderen
een lust moet zijn om hierin les te krijgen.” (NvGeo
15 maart 1967)

Na bijna 80 jaar heeft Ameide dus een nieuwe openbare lagere school, maar de oude school uit 1878
blijft nog in functie. De kinderen van de lagere
school zijn vertrokken, de kleuters van de Neutrale
kleuterschool blijven achter in het oude schoolgebouw op het Kerkplein. Het zal nog twee jaar duren
alvorens er ook voor deze kleuters een nieuwe school
gebouwd zal worden.

“Ameide – De gemeenteraad van Ameide besloot vrijdagavond een lening van f 200.000 aan te gaan bij de
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten te Den Haag.
Het geld zal bestemd worden voor de bouw van een
nieuwe neutrale kleuterschool. Burgemeester D. Wessels zei blij te zijn dat het nu eindelijk zo ver is dat er
begonnen kan worden met de bouw. Het heeft geruime
tijd geduurd voordat het gemeentebestuur de lening
tegemoet kon zien. Het rentepercentage bedraagt 6½.
De lening heeft een looptijd van 25 jaar.
De heer A.G. de Kruijk – na lange tijd ziek geweest te
zijn weer aanwezig – informeerde of het bestuur van
de school reeds een waarborgsom had gestort. De voorzitter zei dat alles geregeld was.” (NvGeo, 18-3-1968)
In maart 1969 wordt de nieuwe neutrale kleuterschool aan de Doelakkerweg geopend. De school
krijgt de naam ‘Kleuterhaven. Deze naam is bedacht
door Gré Westerhout-Haars, de moeder van Thea
Westerhout, destijds leerlinge van de kleuterschool.

“AMEIDE. ‘Kleuterhaven’ is de naam van de nieuwe
neutrale kleuterschool aan de Doelakkerweg in
Ameide. Deze naam werd bedacht door een moeder
van één van die kleuters die in deze nieuwe school
zullen worden ondergebracht.
Uw lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan
sprak burgemeester Wessels bij de officiële opening
van de school en mej. Kusters, inspectrice voor het
kleuteronderwijs sprak over “een aanwinst voor
Ameide”.
Als afgevaardigde van de Vereniging voor Openbaar
Onderwijs werd het woord gevoerd door mej. Van
Luin. Het kleuteronderwijs is wel niet formeel, maar
de kinderen leggen tijdens de jaren op de kleuterschool reeds die sociale contacten, die belangrijk zijn
voor hun persoonlijkheidsvorming.
Humoristische noot bij dit officieel gebeuren waren
de woorden van de heren Hoeyenbos en Donker. Zij
vertelden over de moeilijkheden die overwonnen
moesten worden om het neutrale onderwijs in Ameide vaste voet te laten krijgen. De heer Hoeyenbos
vertelde hoe men langs de deur ging om geld op te
september 2019 | www.ameide-tienhoven.nl

23

▲ Kleuterhaven, nieuwbouw 1969. Uitgave Boekhandel en Drukkerij Crezée, Ameide – Lopik (coll. P. Koekman).

halen voor het betalen van de studie van twee kleuterleidsters. “Als het geld op was organiseerden we
een bazarretje”.
Speelgoed
De heer Van Gelderen tenslotte bood namens de donateurs een grote hoeveelheid speelgoed aan, ook al
buit van het “langs de deur gaan” in de gemeente.
De bouw van de nieuwe school heeft ongeveer acht
maanden geduurd. De totale kosten ervan bedroegen
circa 115.000 gulden. Het is een zelfdragend staalskelet, opgevuld met metselwerk. Bij binnenkomst ziet
men een fraaie hal met wandversieringen. Er is een
ruim lokaal waarin speelgoed is opgeslagen en waar
de kleuters naar believen kunnen ravotten.
Verder is er een wasgelegenheid met kleine wasbakjes
en kraantjes. Voor de kleuterleidster is er een apart
kamertje aangebracht met bureau en fauteuils. De
hele school is centraal verwarmd, terwijl met de
bouw rekening is gehouden met eventuele uitbreiding.” (Het Vrije Volk, 21 maart 1969)
In de oude school zijn nu geen onderwijsactiviteiten
meer en men heeft er ook geen andere bestemming
voor. De gemeente Ameide besluit het gebouw te slopen. “Gemeente Ameide. B en W van Ameide wensen
aan te besteden het slopen van de voormalige o.l.
school, Kerkstraat 8.” (NvGeo, 10 april 1970)
Kort na de opening van de openbare lagere school en
de neutrale kleuterschool blijkt dat zij allebei te krap
zijn gebouwd. In mei 1971 wordt tot uitbreiding besloten. “Vergadering gemeenteraad Ameide. De vergadering stond verder in het teken van het onderwijs.
Er werd besloten de openbare lagere school en de kleuterschool “Kleuterhaven” uit te breiden met elk één
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leslokaal. Men huurt daarvoor twee aan de eisen beantwoordende leslokalen voor de duur van tien jaar.
De huur hiervoor bedraagt f 5.949 per jaar voor het
lokaal voor de lagere school en f 6.632 per jaar voor
het lokaal van de kleuterschool.” (NvGeo, 25 mei
1971)
Tussen 1963 en 1969 zijn er dus in Ameide drie nieuwe scholen gebouwd, maar er is nog een vierde nieuwe school nodig. De ‘School met de Bijbel’ zit nog
steeds in een gebouw aan de Fransestraat, waarvan
het oudste deel uit 1890 dateert. Tevens wordt onderwijs gegeven in het Verenigingsgebouw en in een
tweetal noodlokalen aan de Paramasiebaan. Er worden door het bestuur van de school plannen voor
nieuwbouw ontwikkeld, maar het verkrijgen van
goedkeuring voor deze plannen is problematisch.
“AMEIDE KRIJGT GEEN GYMNASTIEKLOKAAL
AMEIDE – De laatste vergadering van de gemeenteraad in zijn oude samenstelling werd snel en zonder
een enkele opmerking afgehandeld.
Het besluit van B en W om geen medewerking te verlenen voor de bouw van een gymnastieklokaal bij de
school met de Bijbel werd door de hele raad gevolgd.
Dit in verband met de totstandkoming van een Dorpshuis, wat ook geheel voor gymnastiekoefening zal zijn
ingericht.” (NvGeo, 19 augustus 1970)
Dit betekent wederom uitstel voor de bouw van een
nieuwe School met de Bijbel. Nieuwbouw die hard
nodig is, maar die telkens wordt uitgesteld. Hoe nijpend de situatie is in het christelijk lager onderwijs in
Ameide is te lezen in een artikel van Leen Post in

◄ SCHOOL MET
DE BIJBEL – ingang
Fransestraat.
Hoe romantisch dit
fraaie poortje aan
de Fransestraat ook
mag aandoen, de
ruimte, die binnen
Ameide in grote mate
aanwezig is, ontgaat
de scholieren volledig.

voor de mensen, die wachten op een nieuwe woning;
een teleurstelling ook voor het bestuur en de leerkrachten van de School met de Bijbel, die in 1967 al
met een urgentieverklaring van Onderwijs en Wetenschappen voor een nieuw schoolgebouw wapperden.
Een urgentieverklaring overigens, die wel op zijn
plaats is, want wie de oude dorpsschool aan de Fransestraat ziet, kan zijn ogen nauwelijks geloven. De
toestand van de school, die al uit 1890 dateert, is werkelijk erbarmelijk en onhoudbaar!!

Toiletten

Een aantal toiletten van de school doet diens als kasten, omdat er werkelijk in het hele gebouw geen
plaatsje meer te vinden is, waar de schoolboeken opgeborgen kunnen worden. De kasten zin zo vochtig,
dat de boekjes tijdens de lessen nauwelijks bruikbaar zijn! Niet alleen is het een bijzonder onsmakelijk idee, dat men leerboekjes uit de toiletten moet
gebruiken, maar ook uit hygiënisch oogpunt zijn
deze toestanden niet toelaatbaar, zéker niet, wanneer we boven de schoolagenda “1971” schrijven.
Dan hebben we nog niet eens het neervallen van
stukken gescheurd plafond gememoreerd en de kieren en gaten in de muren, die de kinderen alle gevoel
voor schoonheid doen verliezen.
Ook het meubilair verkeert in een bijzonder slechte
staat. De schoolbanken bijvoorbeeld dateren van ja‘De Rotterdammer’ van dinsdag 16 maart 19716. Het ren geleden en werden eens bevolkt door de grootouartikel is één grote wanhoopskreet van bestuur en
ders van de kinderen. De banken behoren tot de oudleerkrachten van de School met de Bijbel. Zo kan het ste types, compleet met de roemruchte griffelruimte
niet langer, er moet heel snel een nieuwe school geen kastjes. Weliswaar mag men uit sentiment nog wel
bouwd worden.
eens naar een oude school met potkachel, bolle lampen en sponzegeur terugverlangen, beslist gezond en
De koppen in ‘De Rotterdammer’ zijn duidelijk:
efficiënt was het gebouw in die tijd niet. “De klassen
Krisis in Ameide door uitblijven kredieten.
zijn niet meer warm te stoken. ’s Morgens om zeven
Toiletten doen dienst als kasten voor schoolboeuur loop ik al door de school te spoken om het geken. Kinderen krijgen vrij als inkt bevriest
bouw toch een beetje warm te krijgen. Ik ben het op
“Ameide – Wie het vriendelijke dorpje Ameide op
het ogenblik méér dan beu!” zegt de heer J. de Haan,
een zonovergoten voorjaarsmorgen binnenrijdt, kan hoofd van School met de Bijbel.
zich maar héél moeilijk voorstellen, dat deze ge“Het is al een paar keer gebeurd, dat het zo koud
meente met zeer ernstige problemen tobt. Moeilijkwas, dat de inkt in de potjes bevroor. Ook de toiletheden zelfs, die zo’n grote omvang gekregen hebben, ten zijn telkens onbruikbaar. En bij vriezend weer
dat enige raadsleden de schrille kreet hebben geslaakt kunnen de kinderen na gebruik van het toilet niet
niet langer meer de verantwoordelijkheid voor hun
eens hun handen afwassen. De school is uit hygiëdorp te kunnen dragen. De raadsleden gaan echter
nisch oogpunt dan ook niet meer bruikbaar!”
niet zover om te staken, zoals hun collega’s in MoerDe heer De Haan is er zeker van, dat het de sfeer is,
kapelle. En de gemeenteraad van dit schijnbaar zo
die op de school heerst en de warme collegialiteit, dat
zorgeloze dorp Ameide staat daarin niet alleen. Deze er nog steeds lessen worden gegeven.
onrust is nu ook overgeslagen naar het bestuur en
leerkrachten van de School met de Bijbel aan de
Verlaten
Fransestraat 24. Unaniem heeft de leiding van de
school verklaard niet meer de verantwoordelijkheid
Het schoolhoofd voelt zich in de steek gelaten door
te willen hebben voor het onderwijs aan deze school. Den Haag. “In 1965 werd ons al beloofd, dat we zo
Waar is het in Ameide allemaal op stuk gelopen? Het snel mogelijk een nieuwe school zouden krijgen en in
zijn geen storingen in het menselijk verkeer, geen
’67 werd na een bezoek van de inspecteur door “O en
gebrek aan idealen of werklust en nog minder een
W” onmiddellijk een urgentieverklaring afgegeven”.
tekort aan plannen, maar het ontbreekt de gemeente Op dit moment ziet het er nog niet naar uit, dat het
Ameide aan kredieten om hoognodige werken uit te
probleem spoedig opgelost zal worden.
voeren. En zo kan het gebeuren, dat het plan AakOp honderd meter afstand van de oude school is een
sterveld nog steeds niet van de grond is. Een strop
klas gehuisvest in een Verenigingsgebouw, waar ’s
avonds vaak andere aktiviteiten worden gehouden.
Dit vergt elke morgen een aparte controle. “De kin6 Met dank aan Bertha van der Zouwen, die dit krantenartikel bewaard heeft.
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houden. “Dit oude vervallen klompenhok doet dienst
als bibliotheek voor het onderwijzend personeel”.
Toch blijft iedereen van de leerkrachten de oude
school trouw. Ook een aantal jonge onderwijzers, dat
gemakkelijk elders terecht zou kunnen, wil ondanks
alles in Ameide blijven. “De sfeer is hier heel erg
goed. Toch zullen er op zeer snelle termijn maatregelen genomen moeten worden. De volwassenen zijn
dat gewoon aan de jeugd verplicht. In deze welvaartstijd mogen we deze dingen, die hier gebeuren, niet
langer tolereren”.
De enige oplossing voor het probleem is zo spoedig
mogelijk een nieuwe school bouwen in het plan
“Aaksterveld”. Voor de bouw is een stuk grond gereserveerd. Maar het plan Aaksterveld kan niet van de
grond komen, omdat de vaste kredieten van het rijk
die voor het bouwrijp maken van de grond nodig
zijn, nog steeds niet zijn afgekomen. Niet alleen de
school is daarvan de dupe, maar ook de mensen die
op lange lijsten op nieuwe huizen wachten. In dit
plan zouden 320 woningen gerealiseerd moeten worden. De burgemeester van Ameide, de heer D. Wessels is van mening, dat het aantal ernstige gevallen
dat op de wachtlijsten voorkomt, sterk toeneemt.
Het bestemmingsplan Aaksterveld is al twee jaar
oud. Al op 10 mei 1968 werd het door de gemeenteraad van Ameide goedgekeurd.
REL
▲ Een aantal toiletten van de school doet dienst als kasten. Deze “U moet er maar géén rel van maken”, zegt de burgemeester bezorgd na ons gesprek. Het gemeentebekasten zijn zó vochtig, dat de lesboeken tijdens de schooluren
stuur voelt er dan ook niet zo heel veel voor om in
nauwelijks bruikbaar zijn. Niet alleen is het een bijzonder
protesthouding naar Den Haag te tijgen. “De rijksonsmakelijk idee, maar ook uit hygiënisch oogpunt zijn deze
overheid bestaat uit goedwillende mensen, die ook
toestanden niet toelaatbaar.
doen wat mogelijk is”, zo is de mening in Ameide.
deren moeten lessen volgen in een lokaal war de rook “Maar het wachten kan wel eens te lang gaan dunog van de vorige avond hangt. En dan nog maar
ren, dan komen er stuken en komt er een crisis en
niet eens praten over het sputum, dat muzikanten na dat zou de gemeente Ameide geen doen”, zo zegt
hun repetitie achterlaten”.
men.
Op driehonderd meter afstand van de oude school
Ameide ligt er vriendelijk bij! Er is volop ruimte!
staan verder nog twee noodlokalen. Bij de school zelf Ruimte, die nog niet wordt bedreigd door oprukwas geen vierkante meter grond meer beschikbaar.
kende industrieën. Het is dan ook paradoxaal, dat op
Door de onderlinge ligging van deze lokalen is er het een heel klein stukje grond, volkomen ingebouwd en
gevaar, dat het kontakt volkomen verloren gaat.
weggedrukt achter oude huizen, driehonderd kindeDoor al deze problemen gedreven heeft het bestuur
ren dagelijks uren achtereen opgepakt moeten zitten
vorige week een brief naar het ministerie van O en W in een omgeving uit 1890. Geen uitzicht op de landegeschreven, waarin men vraagt om in deze moeilijke lijke wijdte van Ameide, die zo ruim aanwezig is.
uitzonderingspositie een extra leerkracht met een
Menig stadskind is er beter aan toe. Want ondanks
volledige dagtaak te mogen benoemen. Uiteraard
de huizenwoestijn heeft een stadsschool in de
betekent deze benoeming een noodoplossing. De
meeste gevallen nog wel uitzicht op een plantsoenproblemen zijn pas echt van de baan, wanneer men
tje of een groene speelplaats.”
eindelijk een nieuw schoolgebouw kan betrekken.
“En we hebben daar toch wel een beetje recht op. Met Het is mij niet duidelijk of het bovenstaande krantendeze school uit 1890, die 300 leerlingen telt en waar
artikel heeft geholpen, maar het gaat daarna heel
nooit iets, op wat verven na, aan gedaan is, kunnen
snel. In de loop van 1971 worden de nieuwbouwwe niets meer beginnen”.
plannen goedgekeurd. De geraamde kosten zijn f
235.000, De aanbesteding vindt plaats op 15 oktober
Doorleren
1971. De firma Woudenberg krijgt de gunning. Op 8
Ondanks alle moeilijkheden ligt het aantal leerlingen maart 1972 wordt de eerste steen gelegd door meesdat doorleert hoger dan bij andere scholen. Niet min- ter De Haan, hoofd van de school, en op 9 september
der dan 60 pct. van de scholieren leert door, terwijl
1972 is de officiële opening door de heer J.E. Aartruim 25 pct. daarvan naar de middelbare school gaat. sen, inspecteur lager onderwijs. Anderhalf jaar na
“Dat geeft de burger moed”, zegt de heer De Haan,
noodkreet in ‘De Rotterdammer’ is de oude school
terwijl hij voor zoveelste keer bakstenen opstapelt,
verlaten en krijgen de kinderen les in een nieuwe
die de boeken van de leerkrachten bij elkaar moeten
School met de Bijbel aan de Meidoornlaan.

26

www.ameide-tienhoven.nl | september 2019

▲ Aan "grondlegger" De Haan de beurt om de eerste steen van 149.846 stenen te leggen.
▲▲Burgemeester Wessels bij het de eerstesteenlegging voor de Christelijke lagere school aan de Meidoornlaan (8 maart 1972).

Met deze laatste school zijn er in een relatief korte periode in Ameide vier nieuwe scholen geopend. Achtereenvolgens zijn dat een christelijke kleuterschool (Hummeltjeshonk, 1965) een openbare lagere school (Hendrik van Brederode, 1967) een bijzonder neutrale kleuterschool (Kleuterhaven, 1969) en een christelijke lagere school (School met de Bijbel, 1972). Daarmee is in Ameide het scholenbouwprogramma voltooid, althans voor enkele jaren. Maar het onderwijs is opnieuw in beweging. Vanaf eind jaren ’70 gaan we kleuter- en
lager onderwijs samenvoegen. Men gaat ‘Op weg naar de basisschool’ en daar horen ook weer andere
schoolgebouwen bij. Het volgende artikel ‘Scholenbouw in Ameide, deel 2’ gaat hierover.
september 2019 | www.ameide-tienhoven.nl
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Scholenbouw in Ameide
na 1945
Deel 2: De weg naar twee basisscholen (1982-1989)

Bram Provoost

M

et de nieuwe School met de Bijbel aan de
Meidoornlaan zijn er in een relatief korte
periode in Ameide vier nieuwe scholen geopend. Achtereenvolgens zijn dat een christelijke
kleuterschool (Hummeltjeshonk, 1965) een openbare
lagere school (Hendrik van Brederode, 1967) een bijzonder neutrale kleuterschool (Kleuterhaven, 1969)
en een christelijke lagere school (School met de Bijbel, 1972). Daarmee lijkt in Ameide het scholenbouwprogramma voltooid te zijn, maar het onderwijs is in beweging. De scheiding tussen het kleuteronderwijs (de bewaarschool) en het lager onderwijs
(de grote school) is niet goed voor de ontwikkeling
van de kinderen. Men gaat ‘Op weg naar de basisschool’. (Zie Kader).

Op weg naar de basisschool
Ter voorbereiding van de komst van het basisonderwijs komen er voorlichtingsavonden over het
samengaan van kleuter- en lager onderwijs. Zo
meldt de Wegwijzer (16 januari 1979) het volgende
bericht van de vereniging openbaar onderwijs
(v.o.o.):
“De 8-jarige basisschool. In het kader van de in
opkomst zijnde samensmelting van kleuterschool
en lagere school tot een 8-jarige basisschool werd
door het v.o.o op 30 november j.l. een diskussieavond gehouden. Mevrouw Baardewijk, die zelf
hoofd is van een gekombineerde kleuter- en lagere
school, waar al jaren lang met dit idee wordt geëxperimenteerd, gaf op deze avond op zeer bekwame
wijze leiding aan de diskussie.
In haar korte inleiding kwam helder naar voren
hoe groot de kloof eigenlijk van oudsher is tussen
de “bewaarschool”. en de “grote school”. Inzicht in
de ontwikkeling van kinderen in hun eerste jaren
is slechts langzaam gegroeid. Elk kind heeft zijn
eigen natuurlijke ontwikkelingen waarin grote verschillen kunnen bestaan in de taalontwikkeling en
de motorische of bewegingsontwikkeling.
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Een ander belangrijk onderscheid bestaat er tussen
de zogenaamde emotionele of gevoelsontwikkeling
en de rationele of kennisontwikkeling. De natuurlijke ontwikkeling van het individuele kind komt
op de kleuterschool eigenlijk het beste tot zijn
recht, in de lagere school daar en tegen wordt deze
nogal op een droogje gezet.
De grote gedachte achter het streven naar integratie tot een 8-jarige basisschool is om naast de sociale vorming meer in te spelen op de natuurlijke
ontwikkeling van de kinderen. Dus inspelen op de
eigen behoefte van de kinderen ten aanzien van
bewegingsontwikkeling, gevoelsontwikkeling, kennisontwikkeling en sociale ontwikkeling. Grote
individuele verschillen komen voor bij alle leeftijdsgroepen door de gehele basisschool en niet
alleen bij 5 en 6 jarige kinderen. Dat het door deze
steeds groeiende inzichten over de ontwikkeling
van kinderen voor de leerkrachten niet eenvoudiger wordt lijkt wel duidelijk.
Het mogelijk doorbreken van het systeem van vaste klassen bij het in grote mate gaan betrekken van
ouders voor deeltaken lijkt gezien het bovenstaande geen ontwikkeling die als waanzinnig kan worden bestempeld.

Ten gevolge van deze onderwijskundige ontwikkelingen komen er ook weer bouwactiviteiten. Nog voor
de wettelijke invoering van het basisonderwijs (1 augustus 1985) worden in Ameide de schoolgebouwen
geschikt gemaakt voor de integratie van kleuter- en
lager onderwijs. De openbare Hendrik van Brederodeschool wordt in 1982 verbouwd. De lagere school
en de neutrale kleuterschool ‘Kleuterhaven’, die al op
hetzelfde terrein stonden, worden met elkaar verbonden.
Het christelijk onderwijs volgt ook, maar doet er wat
langer over. In 1984 wordt er een nieuw kleuterlokaal
bij de School met de Bijbel aan de Meidoornlaan gebouwd. Het zal nog enkele jaren duren voordat er in
de Meidoornlaan voldoende lokalen zijn bijgebouwd
om alle kleuters van Hummeltjeshonk te huisvesten.
Uiteindelijk is in 1989 de christelijke basisschool

bouwkundig gerealiseerd. Vanaf dat jaar kunnen alle
kinderen van de School met de Bijbel in één gebouw
onderwijs ontvangen. Naar mijn weten voor het eerst
na 1945.
De bouwkundige samenvoeging van de neutrale
kleuterschool ‘Kleuterhaven’ en de openbare lagere
school ‘Hendrik van Brederode’ was relatief eenvoudig. Beide scholen lagen dicht bij elkaar op een ruim
terrein aan de Doelakkerweg/Liesveldweg. In 1982,
ruim voor de wettelijke invoering van het basisonderwijs, werden beide scholen bouwkundig met elkaar verbonden. Het begin van deze bouwactiviteit
werd feestelijk gevierd. De Wegwijzer van 2 april
1982 schenkt hier aandacht aan.
“Uitbreiding Hendrik van Brederodeschool
Ameide – Donderdag 25 maart (1982) was het een
blijde en bijzondere dag voor de basis- en kleuterschool “Hendrik van Brederodeschool” te Ameide.
De start voor de bouw van de drie lokalen, bergingen
en verbindingsgangen werd deze dag gemaakt. De
inspekteur van het lager onderwijs, de heer Hansum
sloeg de eerste paal. Na de laatste heislag van de inspekteur brak een gejuich los van de vele aanwezige
ouders en alle kinderen van de beide scholen. Hierna
zongen de kinderen het onderstaande lied op de wijze van ‘Onder moeders paraplu’, ter gelegenheid van
de 1e paal slaan:
Klas 4/5:
Aan de Liesveldweg alhier
Daar staan 2 gebouwen
Kleuterhaven en Bredero
Wie wil dat nou zo hou’en?
Allen, REFREIN:
En het heiblok gaat van klap, klap, klap
En de palen gaan van zak, zak, zak
Voor de nieuwe basisschool (2x).
Klas 2/3:
Inspekteur die is er ook
Om een paal te heien,
Startschot voor een nieuw gebouw,
Dat zal ons zeer verblij’en.
Kinderen met klas 1:
Wij krijgen nu een nieuwe klas
Om fijn in te werken,
Ruim en mooi en heel modern
We zullen het wel merken.
Klas 5/6:
Samen wordt het nu één school
Voor de openbaren,
Jongens, meisjes, wat een jool,
Maar zonder klapsigaren.
Waarschijnlijk aangestoken door het sfeertje dat aanwezig was, gaf burgemeester Bakker (in de mening
verkerend dat het hoofd der school dit geregeld had)
in zijn enthousiasme de kinderen deze middag vrij.

Onder luid gejuich werd dit door de kinderen aanvaard. Aannemer Mulckhuyse had intussen de bekende ijskar van ’t Wapen van Ameide laten aanrukken en trakteerde alle kinderen op ijs.
In de raadzaal van het Stadhuis vond hierna nog een
informele bijeenkomst plaats waarbij de beide wethouders, de inspekteur met echtgenote, de hoofden
der school, personeel en ouderkommissie, aannemer
en de direkteur gemeentewerken aanwezig waren.
De burgemeester dankt in het bijzonder inspekteur
Hansum voor het maximale wat mede door zijn inzet
is bereikt om ook een gemeenschapsruimte te mogen
bouwen. “U nam voor dit laatste het initiatief. Het is
een blijde dag voor het onderwijs en wij zijn ook blij
dat u de 1e paal wilde slaan. Als herinnering wil ik u
graag een buroset aanbieden”, aldus burgemeester
Bakker.
Hieraan vooraf had burgemeester Bakker een korte
voorgeschiedenis gegeven van de lange procedure
(totaal 1105 dagen) om de verguning te verkrijgen.
Wederom ontving terecht de Technische Dienst o.l.v.
de heer Dane weer vele komplimenten voor hun
werk en planning. Ook het hoofd der school, de heer
J. Gilberts sprak zijn waardering hierover uit, evenals
voor het ijsje aangeboden door aannemersbedrijf
Mulckhuyse.
De uitbreiding van deze school is een uitdaging voor
Aannemersbedrijf Mulckhuyse, want in een recordtijd moet alles gerealiseerd worden. De opleveringsdatum is 1 oktober 1982.”
De firma Mulckhuyse slaagt er inderdaad in om de
bouw in de geplande recordtijd te realiseren. De
Wegwijzer van 8 oktober 1982 doet verslag van de
opening van de herbouwde scholen.
“Hendrik van Brederodeschool en kleuterschool
Kleuterhaven in zeer fraai scholencomplex.
AMEIDE - Wij geloven zeker dat niet alleen het personeel en ouders van de Hendrik van Brederodeschool en Kleuterhaven trots zullen zijn op het nieuwe en uitgebreide scholencomplex doch zeker ook
het gemeentebestuur van Ameide met haar direkteur
Technische Dienst, de heer Dane, ontwerper van dit
zeer fraaie schoolgebouw.
Het is een gebouwencomplex dat iedere toets der kritiek zal kunnen weerstaan. Aannemersbedrijf Mulckhuyse uit Ameide heeft in de korte tijd waarin het
gebouw klaar moest er een gaaf bouwwerk van gemaakt. Het droevig ongeval op zaterdag 2 oktober
van Marco Zwijnenburg uit klas 6 van de Hendrik
van Brederodeschool heeft de blijheid met de opening van de nieuwe school geheel getemperd. Onze
gevoelens van medeleven gaan bij deze vooral uit
naar de ouders en familie van Marco.
Met zichtbare trots lieten de heer J. Gilberts, van de
van Brederodeschool en mw. A. de Groot, hoofd van
Kleuterhaven, het nieuwe complex zien. Een nieuwe
personeelskamer c.q. direktiekamer, een groot magazijn, twee nieuwe leslokalen met een ruime speelhal.
Van de speelhal en een leslokaal, gescheiden door
een schuifwand, kan een gemeenschapsruimte van
120 m2 gemaakt worden. Het grote voordeel van deze
integratie is dat de bouw, dankzij de goedkeuring van
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▲ Advertenties in De Wegwijzer, vrijdag 8 oktober 1982.

het ministerie van onderwijs, in een keer kon geschieden. Wanneer 1 augustus 1985 de basisschool
een feit is dan zijn beide scholen hier letterlijk en figuurlijk op ingespeeld en komt er een eenhoofdige
leiding. Men gaat dan spreken van onderbouw (kleuterschool) en bovenbouw (lagere school).
Beide scholen werken al vanaf mei 1981 nauw samen
o.a. met projekten en cursussen. De vernieuwingen
in het onderwijs zijn haast niet meer te volgen. Het is
heel erg moeilijk het tempo te volgen, steeds moeten
er cursussen gevolgd worden. Op de kleuterschool
staat het kind centraal maar op de lagere school staat
de leerstof centraal.
De heer Gilberts praat erg enthousiast over zijn
school. Het duizelt je wanneer hij over al de veranderingen in het onderwijs praat. “Na de herfstvakantie
krijgen we een koffiebar, dan behoeven de ouders
niet meer buiten op de kinderen te wachten, de betrokkenheid wordt dan vanzelfsprekend ook groter
bij de ouders”, aldus de heer Gilberts.
De 36-jarige Jan Gilberts zegt van zichzelf: “ik ben
geen echt schoolhoofd, dat wil ik ook niet, ik ben een
schoolleider. We moeten het met elkaar doen. Het
kind moet bij ons op school gelukkig zijn geweest.
Elk kind moet bij ons op school zijn maximale nivo
kunnen halen”. En vervolgt de heer Gilberts: ..We
kunnen met deze school wedijveren met de hele regio, we zitten op rozen”. Een ding· wil hij graag kwijt;
de samenwerking met het gemeentebestuur, de dienst
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gemeentewerken en aannemersbedrijf Mulckhuyse is
geweldig geweest.
Als vrijdag 8 oktober de verbouwde Hendrik van
Brederodeschool officieel in gebruik genomen wordt
kunt u zien dat er in de vernieuwde behuizing twee
ideeën goed tot uiting komen: “integratie” en “ouderparticipatie”.
Met integratie wordt bedoeld: het samengaan van
kleuterschool en lagere-school tot een basisschool
voor 4 tot 12 jarigen. Nu is dit voor het schoolteam
en de leerlingen niet iets nieuws, want zij werken al
enige jaren op die manier. Zo wordt b.v. bepaald
spelmateriaal dat op de kleuterschool in gebruik is,
“meegenomen” naar de eersteklas, en dan niet alleen
de poppenkast maar ook allerlei spelletjes die de kinderen spelenderwijs vertrouwd maken met dingen
als schrijven, lezen en rekenen.
Dit vraagt natuurlijk veel persoonlijke begeleiding,
en daarbij kunnen de ouders dan inspringen als onderdeel van de ouderparticipatie. Dit houdt in dat
ouders deelnemen aan allerlei aktiviteiten binnen en
buiten de school, niet alleen als hulp bij zwemmen,
schoolreizen, excursies e.d., maar ook als reken-,
lees-, spelletjes- en handwerkmoeder. Zij zijn dan
bezig met kleine groepjes leerlingen die voor dat bepaalde vak ongeveer even ver zijn. Zo’n groepje kan
bestaan uit kinderen uit verschillende klassen die op
deze manier de gelegenheid krijgen in hun eigen
tempo te werken, en als dat nodig is extra aandacht
te krijgen.
Mevrouw A. de Groot, hoofd van Kleuterhaven is al
even enthousiast. Mevrouw De Groot, als hulpje op
16 jarige leeftijd in de oude openbare school in de
Kerkstraat begonnen, kan veel verhalen over hoe het
vroeger ging. Via avondstudie behaa1de zij de akte
kleuterleidster. Zij heeft veel meegemaakt in de beginjaren. In de Kerkstraat moest zij met haar kleuterklasje iedere dag een uur het gehele lokaal ontruimen
omdat de lagere school dan gymnastiekles had. Alles
moest er dan uit, tafeltjes, stoeltjes enz. “1 augustus
1985 is er de basisschool, dan hebben we een doorlopende opleiding van 4 tot 12 jaar. Je mag nooit tevreden zijn, maar met wat we nu hebben ben ik erg gelukkig”, aldus een trotse mevrouw De Groot7.
Aannemersbedrijf Mulckhuyse was van de vier plaatselijke bedrijven de laagste inschrijver. Toen Mulckhuyse 16 maart aan de bouw begon, wist hij dat hij
f 70.000,- boete zou krijgen als hij voor 1 oktober niet
klaar zou zijn met de school. Met de bouwvakantie
was de school glas-.en waterdicht. Dit was voor de
school en de gemeente een groot voordeel want men
kon nu het schoolmateriaal daarin opslaan omdat de
bestaande scholen in de vakantieperiode ook verbouwd moesten worden. In de schoolvakantie werd
het schoolplein opnieuw bestraat door aannemersbedrijf A.C. de Groot uit Meerkerk.
Dankzij de goede planning en organisatie van aannemersbedrijf Mulckhuyse en de medewerking van het
7

Mevr. A.J de Groot – Alblas zal de formele invoering van het basisonderwijs
op 1 augustus 1985 niet meer in actieve dienst meemaken. In december
1984 is neemt zij afscheid. Van de zeer druk bezochte afscheidsreceptie van
‘Juffrouw Adrie’ is een foto-impressie afgebeeld in de Wegwijzer van 13
december 1984.

▲ De openbare basisschool ‘Hendrik van Brederodeschool’ kort
voor de sloop in 2018.

schoolpersoneel kon half september het scholencomplex worden opgeleverd en werd dit fraaie bouwwerk
in slechts 22 werkweken door Mulckhuyse geklaard.
Vermeldenswaard is zeker dat het fraaie complex
ontworpen is door de direkteur Technische Dienst,
de heer Dane. De heer Seubers heeft het geheel uitgewerkt en toezicht gehouden. Buro Vroba assisteerde
met een aantal werktekeningen, beton- en staalberekeningen. Op onze vraag aan de heer Dane wat hij,
na onze lofuitingen zelf van het scholencomplex
dacht: “het is, dacht ik, een technisch verantwoord
geheel geworden. Bij een plat gebouw is dat altijd erg
moeilijk. Ik ben er erg blij mee, dat men het een
geslaagd projekt vindt”.

De lange weg naar een gebouw voor de
christelijke basisschool
De bouwkundige samenvoeging van de christelijke
kleuter- en lagere-school was veel ingewikkelder dan
die van de neutrale kleuterschool en de openbare lagere-school. Die scholen waren destijds dicht bij elkaar gebouwd, terwijl de beide christelijke schoolgebouwen op verschillende locaties lagen: de kleuterschool aan de Prinses Marijkeweg en de lagere school
aan de Meidoornlaan. Daar kwam bij dat de in 1963
gebouwde kleuterschool ‘Hummeltjeshonk’ nog maar
20 jaar oud was en dus nog niet voor vervanging in
aanmerking kwam.
Bestuurlijk kwam men al in 1978 tot een nieuw
schoolbestuur door samenvoeging van de besturen
van de christelijke lagere school en de christelijke
kleuterschool. Het heuglijke moment werd vastgelegd. Op een foto poseren bestuur en leerkrachten
gezamenlijk in een besneeuwde omgeving.
Toch kon er in 1984 een begin gemaakt worden toen
de christelijke kleuterschool uitgebreid mocht worden met een extra speelwerklokaal. Besloten werd
om dit lokaal vast te bouwen aan de lagere school en
niet aan de bestaande kleuterschool. Nadeel was natuurlijk, dat de kleuters op meerdere locaties werden
gehuisvest, maar daar was men eigenlijk al jaren aan
gewend.

▲ Bestuur en leerkrachten van de chr. kleuter- en lagere school. (Met dank aan Bertha van der Zouwen voor deze foto).
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Meester de Haan opent nieuwe kleuterschool
(Wegwijzer, 1 maart 1984).
“AMEIDE -- De bouw van de nieuwe kleuterschool
aan de Meidoornlaan in Ameide bevindt zich op het
ogenblik in een afrondende fase. Na jaren van praten,
schrijven, overleggen en bouwen is het (voorlopige)
doel eindelijk bereikt: een nieuwe kleuterschool, die
in het kader van de integratie in 1985 meteen maar
aan de Christelijke lagere school is vast gebouwd.
Op 9 maart vindt de officiële opening plaats door de
man die zijn sporen in het onderwijs zeker heeft verdiend, namelijk meester De Haan.
In de nieuwe school, die na de voorjaarsvakantie in
gebruik wordt genomen, komen de oudste kleuters
met hun juf Mary Jansen. Deze groep zit momenteel
nog in de noodbehuizing aan de Tol die oorspronkelijk door de gemeente gebouwd was als onderkomen
voor peuterspeelzaal Ot en Sien.
Secretaris C. Bor van het schoolbestuur is erg blij met
het nieuwe gebouw. Maar wanneer hij iets verder in
de toekomst kijkt, ziet hij toch weer problemen opdoemen De heer Bor: ‘Als bestuur van de Christelijke
lagere school en de Christelijke kleuterschool hebben
we onlangs een verzoek ingediend bij de inspecteur
voor een vierde leerkracht voor de kleuterschool. Per
8 maart hebben we daar namelijk de vereiste 106 kinderen voor. Ondanks het nieuwe lokaal zullen we, als
de aanvraag inderdaad gehonoreerd wordt, toch op
heel korte termijn weer een nieuwe ruimte nodig
hebben. Nu heeft de lagere school op het ogenblik
een lokaal vrij staan, dus dat zou wel een oplossing
kunnen zijn. Maar voor de komende vier jaar verwachten we toch een groei van 20 procent van het
aantal kleuters, wat op den duur toch ook weer door
gaat werken in de lagere school. Een definitieve oplossing is het dus zeker niet, maar hoe het anders
moet weten we op het ogenblik nog niet’. En lachend
voegt hij er dan nog aan toe: ‘Ja, en anders gaan we
maar weer terug naar de Tol’.
Hoofd van de school A. Breure kan deze ontwikkeling bevestigen. Ook hij ziet het nieuwe gebouw als
een stap onderweg naar het uiteindelijke doel: kleu-

ter- en basisonderwijs samen onder één dak. De
nieuwe kleuterschool is in beginsel niet veroorzaakt
door de integratie in 1985, maar deze ontwikkeling
heeft de bouw waarschijnlijk wel versneld. Ook hij
ziet in de nabije toekomst nog geen oplossing voor
de verwachte groei van het aantal leerlingen. Wanneer het bestuur een nieuwe leerkracht mag benoemen voor de kleuterschool, bestaat er inderdaad de
mogelijkheid om het leegstaande lokaal in onze
school te gebruiken. We zullen dan echter wel ontheffing van de inspekteur moeten krijgen voor het
aantal vierkante meters dat eigenlijk nodig is. Voor
een kleuterklas geldt een minimum van 64 m2, terwijl ons leegstaande lokaal niet groter is dan 56 m2,
wat voldoende is voor een klas in het basisonderwijs.
Maar ik denk niet dat dat veel problemen zal opleveren. Wanneer echter de groei van het aantal kleuters
ook in het basisonderwijs doorzet, zullen er toch andere maatregelen getroffen moeten worden, aldus het
schoolhoofd.
Voor meester De Haan zal de opening van het nieuwe gebouw als ex-hoofd van de School met de Bijbel
ongetwijfeld een nieuw hoogtepunt zijn. Ook hij zal
blij zijn met de verwachte groei van het aantal leerlingen, al brengt dat wel de nodige problemen met
zich mee. Voorafgaande aan de officiële opening is er
donderdagmiddag een feestmiddag voor alle leerlingen.
Vrijdag 9 maart worden dan de genodigden verwacht. Maandag 12 maart is er ‘open huis’ voor ouders, leden en belangstellenden, die dan volop de
gelegenheid krijgen om het eigentijdse schoolgebouw
te bekijken. Aansluitend hierop zal er een ouderavond worden gehouden over de op handen zijnde
integratie. Van buiten af biedt het nieuwe kleuterschoolgebouw in ieder geval een goede en vertrouwde aanblik. Om de eenheid van stijl met de lagere
school te bewaren is voor de tekening de architect
aangetrokken die ook de lagere school heeft ontworpen. Het moderne nieuwe schoolgebouw past daardoor goed in het zo vertrouwde beeld van de lagere
school, al blijft een nieuw gebouw natuurlijk altijd
even wennen.
Een zeer efficiënt speelwerklokaal met ruime eigen entree, een hal van 50 m2, een
direktiekamertje; een ruime
wasgelegenheid met 2 kindertoiletjes en een lokaal
van ruim 75 m2.
Een gebouw waar hoofdaannemer bouwbedrijf
Mulckhuyse, met haar onderaannemers Stravers b.v.
◄ Juf Mary Jansen met de oudste
kleutergroep in de noodbehuizing
aan de Tol die oorspronkelijk
door de gemeente gebouwd
was als onderkomen voor
peuterspeelzaal Ot en Sien.
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te Lexmond (loodgieterswerk), J.L den Hartog (schilderwerk), de Groot Technische Bedrijven (elektriciteitswerk), firma Mesker (totale stoffering) en aannemersbedrijf J.A. Boer b. v. (heiwerk) trots op kunnen zijn.
Onderwijs in beweging
Een voorlichtingsavond over het onderwijs (Wegwijzer 1 maart 1984).
“AMEIDE/TIENHOVEN - Onderwijs in beweging is
een thema waar iedereen mee te maken heeft. Ouders, leerlingen, onderwijsgevenden, besturen, ouderraden, medezeggenschapsraden enz.
Er is ook nogal wat aan de gang in het onderwijs: samenvoeging kleuter- en basisonderwijs, nieuwe vorm
van voortgezet onderwijs, nieuwe salarisschalen, bezuinigingen, herschikking van scholen, medezeggenschapsraden enz. Daarom wordt er door de CDAafdeling Ameide-Tienhoven op maandag 26 maart
om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw een onderwijsavond gehouden.
Uitgenodigd is mevrouw J. Kraayeveld-Wouters, onderwijsspecialiste van de CDA-Tweede Kamer-fraktie. Uiteraard kan er ook over aktuele politiek gesproken worden, maar de nadruk zal toch liggen op het
onderwijs. Trouwens het onderwijs is op dat moment
zeer actueel, want woensdag 28 maart wordt minister
Deetman in de Tweede kamer verwacht met een notitie over het Voortgezet Basisonderwijs (VBO).
Het is moeilijk te voorspellen hoe het onderwijs er in
de toekomst uit zal zien. Wel is belangrijk nu te laten
horen, wat wij nu en in de toekomst belangrijk vinden. Daarom wordt iedereen die het Christelijk onderwijs ter harte gaat, uitgenodigd deze avond bij te
wonen.”
De verhuizing van de overige kleuterklassen van
‘Hummeltjeshonk’ naar de Meidoornlaan gaat nog
een aantal jaren duren. Uiteindelijk wordt in september 1989 de bouwkundige integratie voltooid en
wordt de christelijke basisschool ‘School met de Bijbel – De Kandelaar’ geopend. Over deze gebeurtenis
heb ik geen krantenverslag gevonden. Ook het gedenkboekje “Eeuw uit, eeuw in. 100 jaar school met
de Bijbel te Ameide 1890-1990”, gaat maar kort in op
deze laatste ontwikkeling. Het slot van de bouwkundige integratie wordt kort beschreven.
“De bouw
In 1985 zoekt het bestuur kontakt met de gemeente,
want op grond van allerlei voorspellingen ziet men, dat
de school te klein zal gaan worden. De gemeente (toen
nog gemeente Ameide) geeft toestemming voor de
bouw van twee nieuwe lokalen, maar het schoolbestuur denkt al verder: een ideale basisschool hoort toch
eigenlijk alle groepen onder één dak te hebben en dus
ziet men de kleuterklassen van Hummeltjeshonk het
liefst naar de Meidoornlaan verhuizen. De gemeente
wil deze droom wel helpen verwezenlijken, maar het
ministerie bezuinigt en zegt nee.
Voor de bouw van twee lokalen wordt een architectenbureau ingeschakeld en architekt Vendelbosch komt
met de verrassende opmerking, dat hij mogelijkheid
ziet zitten vier nieuwe lokalen te bouwen, mits hij de
tijd krijgt. En zowaar, het ministerie stemt toe, als er

een nieuwe aanvraag wordt ingediend, omdat de prognosecijfers van het toekomstige leerlingenaantal na
enkele bijstellingen weer gunstiger uitvallen.
Het plan dat deze architekt dan ontwikkeld is zo hoog
gegrepen met zoveel breken en bouwen, dat het financieel niet haalbaar is.
Maar na een nieuwe smeekbede aan het ministerie
wordt er toch weer een bedrag beschikbaar gesteld, wat
een iets eenvoudiger plan uitvoerbaar maakt, nadat de
gemeente (inmiddels gemeente Zederik) ook nog eens
wordt benaderd voor een tegemoetkoming.
Eindelijk, na ruim drie en half jaar onderhandelen,
kan begin oktober 1988 de eerste paal in de grond, en
kunnen op 13 september 1989 de deuren worden geopend voor een feestelijk onthaal in de vergrote school.
De voorzitter van het schoolbestuur A. Wink besluit
zijn feestrede dan ook: “Met de ingebruikneming van
de uiteindelijk vijf nieuwe lokalen kunnen alle groepen
van onze basisschool in één gebouw worden ondergebracht. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan”.
Na 1989 blijft het zo’n 25 jaar rustig met de scholenbouw in Ameide. Maar met tijd gaat ook de kwaliteit

▲ De christelijke basisschool ‘School met de Bijbel –
De Kandelaar’ tegenwoordig.

van de schoolgebouwen er niet op vooruit. De oudste
delen van de beide basisscholen zijn uit 1967 en
1972. De gemeente Zederik komt in actie en gaat onderzoeken of er in Ameide een nieuwe Brede School
te realiseren is. De uitkomst is positief. Op 26 augustus 2019 is het nieuwe schoolgebouw geopend, dat de
naam ‘Het Liesveld’ heeft gekregen. In dit gebouw is
er plaats voor de openbare basisschool ‘De Vlindertuin’ (voorheen ‘Hendrik van Brederode’). De christelijke basisschool ‘School met de Bijbel – De Kanelaar’, kinderdagopvang ‘De Hummeltjeshoeve’ en de
buitenschoolse opvang ‘De Purperkanjers’ (SKCN).
Daarnaast is er ruimte voor een servicepunt van de
bibliotheek ‘AanZet’ – vanaf 1 januari 2020 een vestiging van de ‘Bibliotheek Lek & IJssel’.
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1944: Het jaar van de razzia’s,
nu 75 jaar geleden
Bram Provoost

T

ijdens de Duitse bezetting van Nederland
(1940-1945) had de burgerbevolking herhaaldelijk te maken met het massaal arresteren van
grote groepen mensen in de vorm van razzia’s. Het
woord razzia komt uit het Arabisch en betekent zoveel als invasie, bestorming en klopjacht. Tijdens de
bezetting kon de aanleiding voor een razzia verschillend zijn. Een razzia kon gericht zijn op het arresteren van grote groepen ongewenste personen,
zoals Joden of zigeuners, maar men kon ook opgepakt worden als vergelding voor een in de buurt gepleegde verzetsdaad. Daarnaast werden er ook massaal mannen opgepakt om in Duitsland te gaan werken. Soms was er geen enkele directe reden te vinden en zocht men op die manier naar onderduikers.

Razzia’s tegen Joden
De eerste razzia’s tegen de Joodse bevolking van Amsterdam vonden plaats op 22 en 23 februari 1941.
Een direct gevolg was de Februaristaking op 25 en 26
februari, de eerste grootschalige verzetsactie tegen de
Duitse bezetting. Veel effect had deze staking niet.
De anti-Joodse maatregelen werden steeds strenger.
Zo werd op 3 mei 1942 het dragen van een gele Jodenster verplicht en moest men zich melden in Westerbork. Omdat velen zich niet vrijwillig meldden en
onderdoken, werden de tegen Joden gerichte razzia’s
steeds vaker uitgevoerd. Op 29 september 1943 vond
de laatste razzia plaats in Amsterdam. De hoofdstad
werd nu door de bezetter ‘Judenrein’ genoemd.

Razzia’s als vergelding
Putten
De meest bekende razzia als vergelding is die gericht
tegen de bevolking van Putten. In de nacht van 30
september op 1 oktober 1944 werd tussen Putten en
Nijkerk een aanslag gepleegd op een auto met daarin
enkele Wehrmacht-officieren. De volgende dag werden in Putten ruim honderd woningen in brand gestoken en werden 659 mannen afgevoerd naar Kamp
Amersfoort. Op 11 oktober gingen er 601 (58 werden
om gezondheidsredenen vrijgelaten) op transport
naar het concentratiekamp Neuengamme. Na de oor-
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log keerden slechts 48 mannen terug, van wie er kort
daarna nog vijf overleden.

Merwedegijzelaars
Eerder in 1944 was er ook een vergeldingsrazzia daar
geweest als reactie op een aantal verzetsdaden die
langs de Merwede gepleegd waren. Op dinsdag 16
mei 1944 werd hiervoor in Sliedrecht, Giessendam,
Hardinxveld, Sleeuwijk, Werkendam en de Biesbosch
een groot aantal leden van de Grüne Polizei, SS, en
de Wehrmacht ingezet. Ze doorzoeken niet allen huizen en gebouwen, maar ook vervoermiddelen zoals
treinen en bussen en kammen de polders uit op zoek
naar jonge mannen in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar.
Voor zo’n 900 jonge mannen verloopt de razzia
rampzalig. Ze worden meegevoerd en op twee plaatsen verzameld. In Sliedrecht bij de Nederlands Hervormde Kerk en in Neder-Hardinxveld op het
schoolplein van de School met de Bijbel. Later die
dag worden de opgepakte mannen vervoerd naar
Kamp Amersfoort.
Tussen 16 mei en 6 juli 1944 worden 263 Merwedegijzelaars in vrijheid gesteld, in veel gevallen op verzoek van hun werkgever. Dit zijn voornamelijk werknemers van bedrijven die voor de Duitse bezetter
belangrijk waren, zoals scheepswerven en andere
metaalverwerkende bedrijven. Op 28 juni 1944 worden de nog in Kamp Amersfoort aanwezige gijzelaars
geselecteerd voor transport naar Duitsland. Dat
transport vindt plaats in de nacht van 6 op 7 juli
1944. Die nacht worden ongeveer 650 gevangenen
naar Duitsland getransporteerd. Van deze groep gijzelaars overlijden er 27. Zij sterven in een Duits
kamp of kort na de bevrijding, reeds thuis of op de
weg terug naar huis.
Onder de Merwede-gijzelaars was er één inwoner
van Ameide, Johan (Joop) van der Leeden, die in
Sliedrecht in de trein was opgepakt. Zijn verhaal is
eerder opgetekend in het Nieuwsblad HVAT 2014,
jrg. 25, nr. 1, blz. 42-45. Meer informatie over de
Merwede-gijzelaars is te vinden via: http://merwedegijzelaars.nl/doc/1/over-de-razzia

Razzia zonder directe reden
Soms werden door de Duitse bezetter razzia’s uitgevoerd zonder een directe reden. Een dergelijke razzia

vond plaats in Ameide op 25 juni 1944. Eerdere publicaties van de HVAT uit 1995 en 2006 hebben hierover bericht. Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat
de razzia plaatsvond worden hieronder de gebeurtenissen uit 1944 opnieuw gememoreerd.
In het boekje “Van toen naar nu, AMEIDE – TIENHOVEN 1939-1949” staat het volgende verhaal.

AMEIDE UITGEKAMD

Daarop volgde D-day (6 juni 1944), even na Pinksteren (28 mei 1944). In onze gemeenten leken de verschrikkingen bijna voorbij en de oorlog praktisch
gewonnen. Dwangarbeiders met verlof peinsden er
niet over naar hun Duitse werkplek terug te keren.
Menigeen zette Radio Oranje ietsje luider, zodat de
straat kon meeluisteren. Dat ging slechts enkele weken goed.
Eensklaps in de vroege morgen van zondag 25 juni
1944 overviel een troepenmacht van ongeveer driehonderd man het slapende Ameide. Onze luchtwachter Janus de Hoog heeft nog een enkele onderduiker
kunnen waarschuwen. Om zes uur was het hele dorp
afgegrendeld en kon het uitkammen starten. Dit gebeurde aan de hand van een lijst met ruim honderd
namen. De overval-troep bestond uit manschappen
van de Sicherheitsdienst (S.D.), de Wehrmacht, de
Feldgendarmerie en Grüne Polizei. Geen woning
werd overgeslagen. Een deel van die controleurs heeft
echt wel steken laten vallen. De buit is dan ook niet
zo groot geweest: drie radio’s en een oude stencilmachine. Maar wat lelijker was: een twintigtal mannen
werd opgebracht naar de overvalwagens op de Dam.
De tweelingbroers Peet en Dirk van Toor waren bij
verrassing gepakt in hun nachtverblijf bij Pieter Johannes den Hartog in de Nieuwstraat. Daar was kort
tevoren een baby geboren. Bij alle drukte die deze
gezinsuitbreiding met zich meebracht, was die zaterdagavond vergeten de trap naar de vliering naar boven te hijsen. Het gevolg was geweest dat het luik
naar de vliering uitnodigend openstond. Toen de
speurders naar binnen stormden, zag Den Hartog
nog kans met zijn radio onder de arm uit de achterdeur te ontsnappen, maar de beide bovenslapers zaten als ratten in de val. Elders in het dorp moesten
onder anderen drie vaders mee, van wie men de
zoons niet had kunnen vinden.
De Duitsers vertrokken tegen twaalven met hun buit,
Ameide verbijsterd, vol verwarring, angst en spanning achterlatend.
De overvalwagens koersten af op de Heemraadsingel
in Rotterdam, waar de S.D. zijn hoofdkwartier had.
Onderweg moest Peet van Toor nog twee vellen bonkaarten zien te verdonkeremanen. Zaterdagavond
had hij die bij een onderduikadres moeten bezorgen,
maar daar was niets van gekomen. Zo goed en zo
kwaad als dat ging, heeft hij die papieren binnen zijn
jaszak versnipperd. Naar buiten gooien ging niet en
zou te gevaarlijk geweest zijn: de Feldgendarmerie
reed op dienstmotoren pal achter de boevenwagen.
Daarom werden de snippers tussen het tentzeil en de
latten verstopt.
Al spoedig mochten enkele razzia-slachtoffers naar
huis terug. Ze keerden weerom met de Lekboot. Half
Termei stond al op de uitkijk en als men onder de

opvarenden een familielid ontwaarde, werd die met
gejuich en tranen ontvangen. Uiteindelijk bleven er
drie gevangenen over, te weten een onderduiker en
de twee Van Tooren. Deze werden naar Amersfoort
‘abtransportiert’. Daar leerden ze commandant Berg
en diens beul Kot(älla) kennen. Dirk werd na zes weken Amersfoort vrijgelaten, mede door de inzet van
zijn chef, burgemeester Luyendijk.
Peet kwam via het concentratiekamp ‘Hinzert’ bij
Trier ten slotte in een Nebenlager van Buchenwald
terecht.
Op 9 februari 1945 zag hij kans daar te ontsnappen.
Nu eens kreeg hij wat te eten van een goeie Duitser,
dan weer vond hij een brok beschimmeld brood op
een vuilnishoop. Na een bewogen tocht vol ontberingen en beschietingen kwam de verstekeling per spoor
met een transport doodzieke Hollanders naar
Utrecht. Vandaar ging het weer te voet naar Jaarsveld. Hier heeft een oud-schoolkameraad hem met
een kano overgezet naar Achthoven. Zo kwam hij, vel
over been, op 14 maart 1945 weer in Ameide aan.
In de speciale uitgave “Ameide en Tienhoven in de
Oorlogsdagen” uit 1995 vertellen enkele betrokkenen
over hun belevenissen die dag.
Kees van Toor (blz. 18-19) schijft: “25 Juni 1944, een
der zwartste dagen der Termeyse oorlogsjaren.
Op een prachtige zomerse zondagmorgen in alle
vroegte werden we gewekt door mijn vader met de
alarmerende woorden: “Jongens, direct eruit, het is
razzia”. De wekker stond op kwart voor zeven. Na
bijgekomen te zijn op dit ongewoon vroege uur, bleek
dat vader al veel eerder op was. Hij vertelde nl. dat
“de jongens” al gewaarschuwd waren.
Dit betrof dan onze beide broers Dirk en Peet. Er bestond in die dagen een methode, dat in geval van
nood in een mum van tijd iedereen gewaarschuwd
werd door een mond op mond doorgave. Deze vorm
heeft al meerdere malen bewezen goed te functioneren. Dus waren wij redelijk overtuigd, dat het wel
weer goed af zou lopen. Naar buiten was er toen al
niet meer bij, overal Duitsers en NSB-ers. Deze liepen met lijsten in de handen, met daarop alle namen
van gezochte onderduikers. In die tijd bevonden zich
zeer veel onderduikers in Ameide. De avond ervoor,
dus zaterdagavond net voor Sperrtijd (tien uur),
stonden wij buiten op het erf nog even met elkaar te
praten, dat waren dan vader, Dirk, Peet en ik. Misschien dat er nog meer bij stonden, maar dat weet ik
niet meer zeker. Toen, dus in de schemer, gingen
twee plaatselijke NSB-ers voorbij, volledig in het NSB
uniform. Wij zeiden nog tegen elkaar: “Waar zouden
die zo laat op af moeten?”, niet bevroedend dat zij al
actief begonnen waren aan de razzia. Daarna gingen
Dirk en Peet weg. Zij sliepen al een hele tijd bij Piet
den Hartog op het vlierinkje. Een slecht zichtbaar
luikje in het plafond van de slaapkamer van het echtpaar Den Hartog vormde de toegang, bereikbaar via
een los trapje. In tijd van nood konden ze dit naar
boven trekken, het luikje sluiten en maar hopen dat
het niet zou worden ontdekt. Zover is het echter niet
gekomen, maar dit later.
Bij ons thuis heerste eigenlijk al een ontspannen
sfeer. Alle jongens waren veilig. Aart zat allang in
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Friesland en Jan bij Teres Willemse. Ik was dus als
enige jongen nog thuis, maar daarmee was niks aan
de hand, want ik was toen nog net vijftien, dus veilig.
Zo rond negen uur dachten wij dat we het hadden
gehad. Voor tijdpassering zat ik net achter het orgel
en speelde: "Als de dag met gouden glans, Zondags
aan breekt aan de trans. Geen geluid de stilte breekt,
Alles ons van ruste spreekt..." Toen ging plotseling de
bel van de winkel. Drie Duitsers kwamen direct de
huiskamer ingestoven. Ze werden door vader ontvangen.
Volgens de door hen mee gebrachte papieren zochten
ze een zekere C. van Toor. Dit betrof natuurlijk mijn
vader, maar deze was zo wijs mij mee te geven, suggererend dat ik de gezochte persoon was. Zo doende
kon vader de dans ontspringen en mij zouden ze toch
wel weer laten lopen als bleek dat het geboortejaar
niet klopte. Ik werd dus meegenomen. Ergens vond
ik het wel stoer, want ik was die dag voor het eerst in
lange broek, dus geweldig... en dat niet alleen. Men
bracht mij op naar de Dam. Maar voor wij daar waren moesten wij de Fransestraat door. En jawel
hoor!!! Zij stond met nog een paar familieleden buiten. En ik me maar voelen! Corry was nl. mijn zogenaamde Kalverliefde. Dus u begrijpt wel...
Achter het Stadhuis op het grintplein, onder bij de
trap, zat een hele hoge Duitser. Ik, vol bravoure, had
mijn handen in mijn zakken gestoken. Het eerste wat
ik daarom kreeg toegebrald was: “Die Hände aus die
Tass”. Na enige vragen werd ik in één der vrachtwagens gedreven. Maar toen gebeurde het. Dit moment
zal ik nooit meer vergeten. Achterin bij de mensen
die al in de auto zaten zag ik plotseling de witte gezichten van mijn beide broers, Dirk en Peet. Dus die
waren toch gegrepen, terwijl wij in de veronderstelling waren dat die al lang in veiligheid waren. Twee
uren nadat vader de waarschuwing had doorgegeven
werden ze pas van hun bed gelicht. Het waarschuwingssysteem had kennelijk niet goed gewerkt. Ik
schrok verschrikkelijk. Van al mijn bravoure was
niets meer over. Later hoorden wij dat het nog dramatischer was. Bij Den Hartog was alles nog in diepe
rust. Ze waren zich nergens iets van bewust. Toen
plotseling de Duitsers op de voordeur ramden is Den
Hartog in zijn pyama achterom ontvlucht, in de loop
de radio meenemend en hard roepend naar de jongens: “Moffen... Moffen!” Dit horend wilden Dirk en
Peet het trapje naar boven trekken. Dit bleek echter
vastgespijkerd, omdat Den Hartog dat enige dagen
eerder had gedaan, bang zijnde dat het trapje op het
gladde zeil onderuit zou schuiven. Zeer dom dus,
maar ja, ter goeder trouw. Dit werd de jongens dus
noodlottig.
Na een zeer korte tijd werd ik inderdaad vrijgelaten
en kon met de Jobstijding naar huis, dat de jongens
toch waren gegrepen. U begrijpt, diepe verslagenheid
in huize Van Toor. Achteraf is het toch veel beter afgelopen dan het zich eerst liet aanzien. Stel u voor:
vanaf Achthoven is die nacht een hele cirkel door de
polder getrokken tot het eind van Tienhoven. Dus
menselijkerwijs gesproken zaten alle vissen in het
net.
Hoeveel wonderen er die dag gebeurd zijn is onvoorstelbaar. Wij zagen dit, en de meeste mensen met
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ons, als een bewaring Gods. Aan het eind van de razzia waren maar zeventien personen opgepakt. Hiervan werden er binnen veertien dagen veertien losgelaten. Restte nog drie jongens. Allereerst een jongen
uit Rotterdam welke op Achthoven was ondergedoken. Dit was een zekere Anton van Houwelingen.
Deze is na de bevrijding levend en wel uit een concentratiekamp teruggekeerd. De andere twee waren
mijn beide broers. Eerst opgebracht naar Rotterdam,
daarna naar Amersfoort. Hier heeft Dirk zes weken
vast gezeten en is eind augustus wegens gebrek aan
bewijs losgelaten. Ik zag hem als eerste kaal die
avond thuis komen. Peet is na Amersfoort doorgestuurd naar een kamp in Duitsland. Daar is hij drie
maal ontvlucht en daarna weer twee maal opgepakt.
De derde maal is het hem gelukt. In maart ‘45 was ik
weer de eerste die hem ‘s avonds thuis zag komen,
mager, schichtig en verschrikkelijk bang, maar toch
vol dankbaarheid, dat hij het leven niet had verloren.
Dit zijn de herinneringen zoals ze mij al die jaren
zijn bijgebleven. Kees van Toor.”
Jaap Verveer (blz. 20-21) schrijft:
“HEEMRAADSINGEL VICE VERSA
Zondag 25 juni 1944,
een dag om nooit te
vergeten. In alle vroegte schrik ik wakker:
mijn meisje Marie
staat aan mijn bed en
stamelt: ‘Er staan Duitsers aan de deur!” Ik
schiet mijn bed uit en
zie dat er inderdaad in
de Pompstraat nogal
wat van die ongenode
gasten rondlopen,
waaronder ook officieren. Die zijn herkenbaar aan hun petten.
▲ Jaap Verveer in de Nieuwstraat. Er zit voor mij niets
anders op dan me maar heel stil te houden, diep onder de dekens. Inmiddels is Marie naar beneden gegaan, naar de voordeur en als ze opendoet, stormen
er gelijk twee man naar binnen en staan weldra op de
slaapkamer boven. Het is een Duitse militair en een
Nederlandse S.S.-er.
Zij moeten mijn persoonsbewijs zien en concluderen
dat het niet klopt wat erin staat. Wonend in Jaarsveld
en Lopik en nu was ik in Ameide? Tevens was ik in
het bezit van een vrijstelling voor de arbeidsinzet,
omdat ik voor de voedselvoorziening werkte? Het
hielp niks, ‘schnell’ aankleden en mee!
Toen ik buiten kwam, werd ik voor de garagedeuren
van dokter Jesse (in de Nieuwstraat) gezet en toen ik
daar een poosje onder het wakend oog van een stel
Duitse soldaten had gestaan, kwamen van de andere
kant van de straat uit het huis waar Piet den Hartog
woonde, Peet en Dirk van Toor, aan. Zo stonden we
daar met z’n drieën en probeerden van zelf wat met
elkaar te praten. Dit mocht echter niet, want ons
werd subiet met een rauwe schreeuw van een ‘Feldwebel’ het zwijgen opgelegd. We kregen een trap tegen ons achterwerk en werden met onze neus tegen

▲ De Nieuwstraat met rechts de garage van het doktershuis
op Voorstraat 4. (Foto uit 1962).

de garagedeuren gedrukt, wat minder leuk was. Temeer omdat dit ons eraan herinnerde hoe de laatste
tijd steeds meer mensen die opgepakt waren, zonder
vorm van proces gefusilleerd waren.
Na verloop van tijd werden we naar het plein bij het
oude Raadhuis opgebracht. Daar stonden twee grote
legerwagens omringd door militairen. Ons werd bevolen in de laadbak te klimmen en toen we net daarin zaten, gooiden die lui handen vol grind op ons. Ik
zie nog de oude Hannes van Bruggen met een radio
onder zijn arm in de vrachtwagen belanden, terwijl
hij tegelijkertijd een handvol grind in zijn gezicht
gesmeten kreeg: het bloed droop uit zijn ogen.
Na een enkel uur zijn we uit Termei vertrokken,
waarheen? Er waren er ondertussen heel wat bijgekomen. Zo herinner ik me nog Joris Verwolf en Jielis
van Delsen, met Hannes van Bruggen drie ouderen

▲ Heemraadsingel 226 te Rotterdam, in 1944 hoofdkwartier
van de ‘Sicherheitsdienst’ (SD).

die ze meegenomen hadden, omdat hun jongens niet
te vinden waren. Verder de heer Hansum, Cor van
Zessen, Gijs van Maurik, Andries Tukker, Gerard
van Houwelingen en ene Van Bezooyen. Er moeten
er tegen de twintig geweest zijn, maar die namen
weet ik niet meer.
We hadden al gauw in de gaten dat we richting Rotterdam reden. Onderweg in de buurt van NieuwLekkerland, gebeurde er iets om nooit te vergeten. Bij
ons waren ook jonge mannen die echt in het verzet
zaten, en nogal wat papieren bij zich hadden, die zij
kwijt moesten. Zij hadden ze stiekem in snippers zitten scheuren en toen zo onopvallend mogelijk tussen
de zijkleppen en het zeil van de legerauto gestopt.
Maar toen we bij Lekkerland op een minder goed
stuk dijk reden, vloog er ineens een wolk van papier
langs de weg. Op het moment dat wij in Rotterdam
aankwamen, hadden de verzetsmannen niets meer
op zak, gelukkig.
Voordat we gelost werden, werd het gebouw aan de
Heemraadsingel met prikkeldraadversperring afgezet, alsof zij der zwaarste criminelen hadden gearresteerd. Na enige verhoren, die voor sommigen onder
ons met pijn en dreiging gepaard gingen, werden we
naar de gevangenis, het Haagse Veer, gebracht. Dat
was daar een vieze boel met veel ongedierte. Nooit
zal ik die nacht vergeten: we moesten slapen op soort
tafels; je kreeg ieder een dekentje, maar o.a. Gijs van
Maurik en ik hadden twee tafels tegen elkaar geschoven en hadden zodoende de beschikking over twee
dekens. Dat gaf wel wat warmte meer, maar ook onrust meer. In die dekens huisden namelijk een heleboel vlooien en die hadden het op Gijs gemunt. Zelf
had ik er geen last van, maar mijn slapie kon geen
moment stil liggen.
Later zijn we overgebracht naar de gevangenis bij de
rivierpolitie, waar het er een beetje menselijker aan
toe ging.
Maar in Ameide zaten de achtergeblevenen ook niet
stil. Ik weet nog als de dag van gisteren dat op een
gegeven moment, terwijl er weer een verhoor was,
Marie en haar broer verschenen met een doktersverklaring over de ziekte van mijn vader. Dit heeft uiteindelijk geleid tot mijn vrijlating en ik mocht weer
naar Ameide terugkeren met de boot van de Rederij
op de Lek. ledere avond stonden er vele Termeienaren op de dijk op de uitkijk om met applaus te be-

▲ Aanlegsteiger van de Lekboot in Ameide, waar na de razzia
in 1944 de vrijgelaten gevangenen terugkeerden uit Rotterdam.
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groeten wie er nu weer met de boot zou terugkeren.
JAAP VERVEER”
Dirk en Peet van Toor schrijven op blz. 22-23 wat
hen is overkomen tijdens de razzia en daarna.
“EEN OORLOGSBELEVENIS
Tijdens de grote razzia van 25-6-44 werden we ten
huize van P. Joh. den Hartog in de Pompstraat
(Nieuwstraat) gearresteerd. We hadden daar een perfecte schuilplaats op de vliering maar een dag daarvoor was het luik versperd. om ruimte te maken voor
een kinderledikantje was er een ladder geplaatst, stevig bevestigd met draadnagels. Er was geen verwrikken aan.
Na enkele dagen zaten nog 3 man vast, te weten een
onderduiker uit Den Haag en wij beiden. De overige
18 kwamen - naar ik later hoorde - met de Lekboot
terug. Dirk werd na 6 weken uit het kamp Amersfoort ontslagen. De jongeman uit Den Haag keerde
- naar ik hoorde - enige tijd na de bevrijding uit
Duitsland terug. Ik was op 14 maart 1945 thuis. De
Duitse actie had schrik gebracht maar geen mensenlevens gekost.
Naar aanleiding van dit verslag heb ik de Rijksdienst
voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam om gegevens gevraagd. Ik had dit al veel eerder moeten doen
maar er was tot heden geen aanleiding voor. Van de
archieven van de SD (Sicherheits Dienst) Rotterdam
blijken enkele mappen aanwezig. Men hoopt binnen
afzienbare tijd de brief te beantwoorden. Ik ben zeer
benieuwd want er zijn veel raadsels rondom de razzia
en de afhandeling daarvan. Het verhoor bij de SD
aan de Heemraadsingel verliep voor ons gunstig. De
verhalen werden - naar het schijnt - geaccepteerd. En
dat ondanks m’n valse persoonsbewijs. We waren
verdacht en niet meer. Vanuit Amersfoort ging ik op
19-8-44 op transport via Arnhem en Keulen naar het
(zeer harde) concentratiekamp ‘HINZERT’ bij Trier.
Toen de Amerikanen oprukten werden we overgebracht naar een (kleiner en draaglijker) kamp Finthen bij Mainz.
Het was niet uitsluitend kommer en kwel. Tijdens
het werk werd er gepraat en soms gezongen. Maar
kou, honger en vervuiling eisten hun tol. Eens zei een
SS-er dat heel Holland onder water stond. De bevolking was naar Duitsland gebracht. Hij bedoelde
waarschijnlijk Walcheren. Dan stond je ‘s avonds bij
het prikkeldraad in grote zorg over familie en vrienden. Dan bad je om hulp.
Er was 1 ontsnappingspoging geweest. Tijdens een
bommenregen waren er 3 tussenuit geglipt. Ze werden nog dezelfde dag gegrepen en teruggebracht. Ze
hadden ook geen kans met de letters, tekens en strepen op de kleding. Ze stonden een nacht voor de ba◄ Gedenkplaat ter
nagedachtenis aan
de slachtoffers van
het ‘SS-Sonderlager –
Konzentrationslager’
Kamp Hinzert.
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rakken in regen en kou maar werden daarna normaal
ingedeeld. De SS was blij dat het totaal weer klopte.
Tijdens de kerstdagen 44 had een soldaat me een
paar handschoenen toegestopt; welkom want de kleding was schamel en de wind gierde over het land.
Wanneer de zon door de nevels brak doken vliegtuigen (Jabo’ s) naar beneden en gooiden bommen op
de startbanen van de Flugplatz. Het was ons werk om
de ontstane trechters te vullen. Op 24 december waren we door de bossen gekomen waar de Messerschmidts in hun schuilplaatsen stonden. We
mochten ‘austreten’ en toen was er de gelegenheid
om wat sparretakjes te verzamelen met de hars er
nog aan. Die avond werd daarmee ‘vrede op aarde’
op de wand gezet. In Stube Fünf van onze barak was
de stemming goed. We lagen met 25 man op de
grond. In het midden, tussen de voeten van de anderen, de ‘Stubeälteste’. Ineens begon iemand te zingen,
het bekende ‘Ere zij God’ en nog 1 of 2 kerstliederen.
Het was een allegaartje van mensen dat daar onder
erbarmelijke omstandigheden bij elkaar lag. Gedeserteerde SS-ers. beroepsmisdadigers, politieke gevangenen en mensen, die er per ongeluk tussengeraakt waren. Maar het ‘Ere zij God’ kenden ze allen, min of
meer. Toen begon de (rooms katholieke) kameroudste te vertellen. Hij sprak over de Heilige Maagd Maria en het Kindeke Jezus. Iedereen luisterde gespannen. Wat verder nog te zingen? De ‘penose’ nam het
initiatief. Het werd ‘Jantje was een kleine jongen’ ,
‘Pinda, pinda, lekka, lekka’, ‘Hij zwierf maandenlang
op de keien’, enz. Het peil daalde. De SS stommelde
door de gang in de richting van onze deur. “Gut, sehr
gut, ja, das Singen! Singen ist gut”. Het was een mooie
kerstavond.
Eén gedachte was steeds aanwezig: vluchten, hoe en
wanneer? De kans deed zich voor op vrijdag 9-2-45.
In het halfduister van de wintermorgen was het heerlijk de vrijheid te voelen. Maar voor hoe lang? Na het
passeren van de wachtposten ging het in noordelijke
richting over de akkers. Onderweg werd ik bijna gepakt door een boer. Via de linker Rijnoever naar Bingen. Twee Amerikaanse vliegtuigen (Lightnings) beschoten de brug over de Nahe. Ik holde naar de overkant. Dan de prachtige weg langs de Rijn naar Bacharach. Tegen de avond de bergtoppen, door de laagstaande zon verlicht; een mooi gezicht. Die dag 60
km op klompschoenen. Een schipper neemt me op.
Een Duitse dominee kan me niet helpen. Hij geeft me
wel kleren, schoenen, DM 100 en een adres in Bonn.
Ik proefde de Duitse illegaliteit. Even dacht ik terug
aan de 16 maanden van soortgelijk werk in Ameide
en omgeving. Hoe zou het nu gaan met het ophalen
en verdelen van bonkaarten, levensmiddelen, illegale
kranten (Trouw) en geld? Waren we niet te voorzichtig geweest? G.H. Spek, M. Langerak, F. Kool en ds.
J.M. Vlijm deden volop mee maar wisten van elkaar
niet af. Zou de verbinding met de Landelijke organisatie te Vianen gebleven zijn? Ik had daar zorgen
over maar vooreerst ging het er om Holland te bereiken.
Enkele dagen lag ik ziek op een Rijnboot. Daarna
weer verder, steeds in Noordelijke richting. Soms
kreeg ik eten van burgers en soms was er beschimmeld brood van een vuilnishoop. Ik passeerde de

brug bij Remagen. Die was toen nog Duits en heel.
Na dagen eindelijk in Bonn maar het adres was verdwenen na een bombardement. Bij Keulen de brug
over, weer ontsnapt aan controle. Maar op het station
van Wuppertal gearresteerd. De ‘Polizei-präzident’
accepteert m’n verhaal en ik krijg een ‘Fremdenpasz’.
Dus vrij man! De geallieerden rukken op maar de
bevrijding van het Roergebied kan lang duren. Daarom me opgedrongen aan een transport doodzieke
Hollanders. Na veel geharrewar en beschietingen via
Hamm naar Bentheim. De grens over bij Oldenzaal.
“Nooit zag ik een dergelijk miserabel stel mensen!”
zei een ooggetuige die ik na de oorlog sprak. Het Rode Kruis zette ons op de nachttrein naar Rotterdam
maar in Utrecht liep ik het station af. Vandaar was
het een korte wandeling naar Jaarsveld. Barend Manschot, een kameraad uit de Mulo-tijd Schoonhoven,
zette me in een kano over de Lek. En zo wandelde ik
op 14 maart via de Liessteeg en de Pollie naar huis.
Niets in het dorp leek veranderd. Vader huilde van
blijdschap. Brieven waren onbestelbaar teruggekomen, begrijpelijk want uit een ‘Nacht und Nebel Lager’ keerde in principe niemand terug. Haarlem,
18 maart 1995. Dirk en Peet van Toor”.

Razzia’s in het kader van de ‘Arbeitseinsatz’
Eind september 1944 was het zuiden van Nederland
bevrijd, maar was de slag om Arnhem en daarmee de
bevrijding van de rest van Nederland mislukt. Door
de voortdurende oorlogshandelingen aan meerdere
fronten is in Duitsland een groot tekort aan arbeidskrachten ontstaan. Omdat de vrijwillige arbeidsinzet
onvoldoende arbeiders oplevert worden overal in
Nederland razzia’s uitgevoerd. Hierbij worden in
hoofdzaak jonge mannen gevangen genomen, die
naar Duitsland worden gebracht om daar als dwangarbeider te gaan werken.
Gorinchem
Een van de eerste razzia’s in dat verband is die in Gorinchem op 3 oktober 1944. Hieronder volgt het artikel ‘De Oktoberrazzia in Gorinchem 1944’ geschreven door Aart van Weelden. Verschenen in ‘De Stad
Gorinchem’ van 12 oktober 2018. (https://destadgorinchem.nl/lokaal/de-oktoberrazzia-gorinchem-1944-498157)
“Tijdens de bezetting van 1940-1945 werden door de
Duitsers vanaf 1942 groepsgewijs ongeveer 300 Gorcumers weggevoerd. Als eersten arbeiders, die in de
Duitse metaalindustrie tewerkgesteld werden. Vervolgens vrijwel alle joden in het najaar van 1942. Als
derde groep mannen uit de middenklasse, veelal (zonen van) winkeliers, die op 3 oktober 1944 in een
grootschalige arrestatie-actie door Duitse soldaten
om klokslag 8 uur ‘s avonds aan huis opgehaald werden. Pas na de oorlog werden de gevolgen zichtbaar.
Het merendeel van de arbeiders kwam terug, maar
van de middenstanders zou bijna de helft niet en van
de joden niemand terugkeren.
Bij het wegvoeren van de eerste twee groepen betrokken de Duitsers het Nederlandse bestuursapparaat,
bij de Oktoberrazzia moesten de Duitsers al het

▲ Op woensdagavond 11 oktober 1944 liepen 1400 gevangenen,
waaronder die uit Putten en Gorinchem, van Kamp Amersoort
naar het treinstation in het stadscentrum. Daar werden ze op de
trein gezet naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme.
https://www.vriendenkringneuengamme.nl/nieuws/tocht-vanvrees-en-hoop-naar-neuengamme

handwerk zelf verrichten. Wel maakte de bezetter bij
de arrestaties gebruik van een lijst die in voorjaar
1944 door de toenmalige NSB-burgemeester1 van
Gorinchem, H. Höltke, was opgesteld en overhandigd aan de plaatselijke Ortskommandant. Deze lijst
bevatte volgens Höltke de namen en adressen van “de
voornaamste raddraaiers” die in geval van oorlogshandelingen direct gearresteerd moesten worden. Op
deze door locale NSB ‘ers samengestelde lijst kwamen
gevoelens van rancune en jaloezie van Gorcumse
NSB’ers en andere ontevredenen jegens (zonen van)
middenstanders samen tot een fatale afgunst.
Begin september 1944 leek de bevrijding nabij door
de snelle geallieerde opmars, die zuidelijk Nederland
tot frontgebied maakte. Op 4 september kondigde de
bezetter de noodtoestand af, die radicale maatregelen
mogelijk maakte. Pas na het afgeslagen geallieerde
offensief bij Arnhem op 26 september kregen de
Duitsers de handen vrij voor rücksichtlose daden,
zoals in Arnhem en Putten en de Oktoberrazzia in
Gorinchem.
De nachtelijke arrestaties op 3 oktober werden de
volgende ochtend gevolgd door straatrazzia’s in Gorinchem, waarbij willekeurig (jonge)mannen werden
opgepakt. Na het opmaken van een alfabetisch geordende transportlijst werden al deze Gorcumers
‘s avonds afgevoerd naar kamp Amersfoort. De transportlijst zou op 9 oktober in kamp Amersfoort het
verschil maken tussen leven en dood. Onder aan de
lijst vanaf de “Z” beginnend, bij Ad Zwijsen, werden
toen ongeveer 60 Gorcumers opgeroepen en afgevoerd naar kamp Deelen bij Arnhem. Deze groep
zou op één persoon na de oorlog overleven.
P.G. Kreukniet was de laatste opgeroepene. Zijn neef
C. Kreukniet bleef met de overige Gorcumers achter
1

In 1939 was Mr. L.R.J. ridder van Rappard tot burgemeester van Gorinchem
benoemd. Omdat hij zich tegen de ‘Arbeitseinsatz’ keerde werd hij in 1943
vervangen door de N.S.B.-er H. Höltke. Na de bevrijding in 1945 keerde
ridder van Rappard terug als burgemeester. Hij bleef in functie tot zijn
pensionering in 1971.
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et monument bij de Grote Kerk in Gorinchem is
een bronzen plaquette, waarop prikkeldraad en
een klok staan afgebeeld1. De tekst op de plaquette is
als volgt:
AMERSFOORT – NEUENGAMME
TOEN WERDEN 100 JONGEMANNEN DOOR
DE S.S. UIT HUN HUIS GEHAALD
40 VAN HEN WERDEN IN EEN CONCENTRATIEKAMP OM HET LEVEN GEBRACHT
8 UUR 3 OKTOBER 1944 GORINCHEM
De plaquette bevat tevens de namen van de veertig
mannen die de oorlog niet hebben overleefd.
1

en zij werden, met onder andere de mannen uit Putten, op 11 oktober op transport gesteld naar concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Slechts vier
Gorcumers zouden uit de hel van Neuengamme en
onderhorige kampen weerkeren.
P.G. Kreukniet heeft tijdens zijn gevangenschap met
briefjes het thuisfront op de hoogte gehouden en ook
diverse portrettekeningen gemaakt van medegevangenen. Na zijn pensionering heeft hij zich ingezet om
ruchtbaarheid te geven aan deze vergeten oorlogsepisode en verdwenen Gorcumers. De gedenkplaquette
aan de Grote Kerk was zijn laatste gebaar aan hen.
Op de Grote Kerk van Gorinchem is een plaquette
aangebracht om de razzia van 3 oktober 1944 te herdenken. 100 mannen werden toen opgepakt. 40 van
hen overleden in het concentratiekamp Neuengamme.
Eén van de gegijzelden vertelt in 1994, 50 jaar na de
razzia, wat hem in 1944 is overkomen. Deze getuige,
Marinus Jacobus (Rien) Waale, geboren te Asperen
op 11 oktober 1924 was ingenieur, maar studeerde na
zijn pensionering middeleeuwse geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Zijn onderzoek resulteerde
in 1990 in een proefschrift met als titel: ‘De Arkelse
oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en
economische analyse’. Een grondige studie van de
machtsstrijd in het grensgebied van Holland, Gelre
en Utrecht, eind 14de en begin 15de eeuw, die eindigde
met de ondergang van de Van Arkels. Dr. M.J. Waale
is op 28 juni 2018 te Wassenaar overleden, 93 jaar
oud.
Zijn verhaal over de razzia in Gorinchem is verschenen bij de historische vereniging Oud-Gorcum:
(http://www.oud-gorcum.nl/images/stories/hrog/
hrog-008.pdf ).
“3 OKTOBER 1944 door Dr. M.J. Waale.
Op 3 oktober ‘94 was het vijftig jaar geleden dat
‘s avonds, toen de avondklok van acht uur juist was
ingegaan, ongeveer honderd Gorcumers door soldaten van het Duitse leger van huis werden opgehaald.
De Duitsers werkten volgens een lijst en elke soldaat
had een papier met daarop het adres en de naam van
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https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/
oorlogsmonument/2565/gorinchem%2C-monument-bij-de-grote-kerk.

de man die gevangen moest worden genomen. Ik was
daar ook bij. De lijst was waarschijnlijk afkomstig
van de “Ortskommandantut’, maar wie de lijst
had(den) opgesteld is mij niet bekend. Er werd later
verteld dat de Gorcumse “moffenmeiden” die op de
“Kommandantur” werkten er aan hadden meegewerkt, maar dat is naar ik meen nooit goed uitgezocht. Wel is bekend dat na de oorlog een Gorcumer
veroordeeld werd tot acht jaar gevangenis omdat hij
in 1944 een lijst van verdachte personen en “oproerkraaiers” aan de N.S.B.-burgemeester Höltke had gestuurd. Die heeft op zijn beurt die lijst, misschien
aangevuld, naar zijn commissaris van politie Groen
en de Ortskommandant gezonden. Doordat de archieven nog gesloten zijn, is de naam van de Gorcumer mij niet bekend.
Op 3 oktober werd ik met anderen uit de bovenstad
opgehaald van huis en verzameld op de Vismarkt
voor de H.B.S.. Voordat we afmarcheerden naar de
Suikerfabriek werden enkelen al vrijgelaten. Daaronder was H. van der Giessen, het hoofd van de school
op de Kalkhaven. Waarom dit gebeurde weet ik niet.
De gevangenen kwamen voornamelijk uit de middenstand van Gorcum, enkele kleinere industrieën
en sportclubs zoals de hockeyclub Rapid en de waterpoloclub P.C.G.. De gevangenen, allen mannen, werden bijeengebracht in een loods, nu nog aanwezig op
het terrein van de Purac (vroeger de C.S.M.) aan de
Arkelsedijk. Daar mochten de volgende dag familieleden kleding brengen, werden enkele gevangenen
losgelaten en werd er ook een enkele nieuwe gevangene aan de groep toegevoegd. Na een warme maaltijd werd de groep ‘s avonds met legerauto’s afgevoerd
naar wat bij aankomst het concentratiekamp Amersfoort bleek te zijn. We waren toen met ruim honderd
man.
De volgende dag werden we geregistreerd. Het kamp
was zeer vol. Wij vormden met de gevangengenomen
mannen uit de dorpsgemeenschap van Putten een
groot extra contingent, dat nog in eigen plunje kon
rondlopen. Het was echter duidelijk, dat het kamp
snel ontruimd zou worden om weer nieuwe gevangenen te kunnen opnemen. Het kamp was immers een
“Polizeiliches Durchgangslager”.

Dat gebeurde voor mij op 8 oktober, toen ik ‘s avonds
in de barak met 90 ongeveer vijftig Gorcumers werd
“afgelezen” om als buitencommando van het kamp
naar vliegveld Deelen te gaan. De Gorcumse groep
werd daarbij dus gesplitst. Die splitsing gebeurde alfabetisch: de eerste helft, waarvan de namen begonnen met A tot en met C. Kreukniet, bleef in Amersfoort. Wij moesten de volgende dag, een maandag,
eerst in de “Bekleidungszimmer” onze bagage inleveren en onze kleren uittrekken om daarvoor afgedragen kleding van het Nederlandse leger als gevangeniskleding, en een paar klompen te ontvangen. Direct daarna vertrokken we naar het kamp op vliegveld Deelen.
In het werkkamp Deelen zaten ook enkele andere
gevangenen, o.a. uit Utrecht een stel zwarthandelaren. Of die mensen daar al waren of met ons vanuit
Amersfoort naar Deelen waren vertrokken, weet ik
niet. Ik heb daar nog een vluchtpoging ondernomen,
samen met de gebroeders Walraven. Dit gebeurde
tijdens de lunchpauze en was te amateuristisch om
kans van slagen te hebben. We werden dan ook na
een uur gepakt en de volgende morgen gestraft met
een groot kruis op ons “uniform” en een dag geen
eten, wat door onze vrienden werd gecompenseerd.
De in Amersfoort achtergebleven Gorcumers vertrokken niet lang daarna, op 11 oktober, met de rest
van het kamp op transport naar het concentratiekamp Neuengamme in Noordwest-Duitsland. Slechts
vier Gorcumers hebben deze kampen overleefd.
Van de groep in Deelen gingen enkelen die ziek werden, zoals ikzelf, terug naar Amersfoort om later
weer op transport naar Duitsland te gaan. Enkelen
werden vrijgelaten, anderen konden vluchten en de
rest bleef in Deelen tot aan de bevrijding. Van deze
groep stierf er, naar ik meen, één in gevangenschap te
Amersfoort.
Van mijn verblijf in Amersfoort van begin december
tot 2 februari (1945) herinner ik mij, dat ik eerst in
de besmettelijke-ziektenbarak kwam en na twee weken quarantaine naar de gewone ziekenbarak ging,
waar ik pas echt ziek werd: dysenterie. Omdat een
paar dagen voor de Kerst een gevangene was ontsnapt, werd de ziekenbarak “schoongeveegd” en
kwam ik in het kamp. Ik heb me daar in vier weken
“opgewerkt” van boscommando (een slecht commando waarin ook de gevangen joden werkten) via
matrassencommando (een vies werk dat veel vlooien
en luizen meebracht) tot het aardappelschilcommando, dat kans gaf op een extra achterovergedrukte
aardappel.
Op nieuwjaarsdag werd het hele kamp gestraft voor
een andere ontsnapping en hebben we uren in de
sneeuw gelegen en “gerobd”. Daarbij werd veel geslagen en geschopt door de stomdronken bewaking.
Velen werden dan ook bewusteloos, maar bleven
daar liggen totdat de straf was afgelopen.
Op 31 januari gingen we op transport, d.w.z. we kregen onze eigen kleren terug en onze bagage, waaruit
heel veel gestolen was. We kregen ‘s avonds een halve
Edammer kaas en een brood met een klont roomboter. Dat hadden we in tijden niet gehad en door de
meesten werd het grootste deel dan ook direct opgegeten. Dan was je tenminste ook zeker dat het niet

gestolen werd! We vertrokken diezelfde avond lopend naar station Amersfoort. Het was ontzettend
slecht weer met onweer en hagel en veel regen. We
waren drijfnat toen we op het station aankwamen.
Daar bleek toen geen trein te zijn. Na een hele poos
wachten moesten we weer terug naar het kamp, waar
we al uitgeschreven waren en waar ze ons dus niet
wilden hebben. Na weer een poos wachten mochten
we toch in een barak van het kamp, die echter direct
op slot ging. We hebben daar twee dagen gezeten
zonder voedsel. Velen hadden diarree gekregen van
de kaas, boter en brood, wat tot een vieze troep leidde op de paar toiletten die we hadden en ook tot dysenterie. Hierna gingen we weer ’s avonds lopen naar
Amersfoort, waar nu wel een trein klaarstond.
Op weg naar Duitsland, met bestemming Meppen of
Neuengamme, werd de trein herhaaldelijk beschoten,
stonden we veel stil en werden vluchtpogingen door
Wehrmacht-soldaten met veel geschiet voorkomen.
Twee gevangenen werden daarbij gedood. Toen we
net over de grens, in de buurt van Gronau, waren,
werd de trein weer beschoten en konden we niet verder. We zijn toen uitgestapt in Gronau en hebben
daar twee dagen in een school gezeten. Daar stierven
enkele gevangenen en waren er veel ziek. Ik was als
“studierend” met een E.H.B.O.-diploma aangesteld
tot “Sanitater” en heb daar velen verpleegd, ook Gijs
Kreukniet. Toen we weer verder moesten, mochten
enkele zieken, onder wie ook Kreukniet, naar Holland naar een ziekenhuis in Hengelo of Enschede.
Wij werden als groep gesplitst. Johan Vos, de enige
andere Gorcumer, ging naar een ander kamp dan ik.
Ik kwam terecht in Holtwick, dichtbij Coesfeld. We
moesten loopgraven maken, maar de bewaking was
heel slap en we hadden een relatief goede tijd tot aan
de bevrijding. De bevolking, met de vijand in aantocht, was behulpzaam en gaf ons extra eten. Vos
kwam in een heel wat slechter kamp en is er wel uitgekomen, maar heeft twee jaar moeten kuren voor
t.b.c.. In totaal zijn er dus ruim veertig Gorcumers
van de op 3 oktober gearresteerde groep omgekomen. Volgens mij vormen deze doden een door de
Gorcumse gemeenschap vergeten groep, waaraan
nauwelijks aandacht is en wordt geschonken. Ik
schrijf dit daarom als een gedachtenis aan hen die
met mij werden gevangengenomen en niet zoals ik
het “geluk” hadden een naam te hebben die begon ná
Kr.”
Rotterdam en Den Haag
In november 1944 was de vraag naar (dwang)arbeiders in Duitsland nog veel groter geworden. Het gevolg is dat in Rotterdam en Den Haag twee zeer grote
razzia’s uitgevoerd worden. Ging het begin oktober in
Gorinchem nog om 100 jonge mannen die opgepakt
werden, in Rotterdam en Den Haag ging het om
tienduizenden mannen.
De razzia van Rotterdam op 10 en 11 november 1944
is de grootste razzia in Nederland tijdens de Duitse
bezetting. Ongeveer 52.000 van de 70.000 mannen
tussen 17 en 40 jaar uit Rotterdam en Schiedam zijn
weggevoerd. Op de avond van 9 november werden
8000 Duitse soldaten ingezet, die alle belangrijke
bruggen en pleinen bezetten. Daarnaast werd het
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telefoonverkeer afgesloten. In de stad werden pamfletten bezorgd met de volgende tekst:
BEVEL
“Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle
mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich
voor den arbeidsinzet aanmelden.
Hiervoor moeten ALLE mannen van dezen leeftijd onmiddellijk na ontvangst van dit bevel met
de voorgeschreven uitrusting op straat gaan staan.
Alle andere bewoners, ook vrouwen en kinderen,
moeten in de huizen blijven totdat de actie ten
einde is. De mannen van de genoemde jaargangen, die bij een huiszoeking nog in huis worden
aangetroffen, worden gestraft, waarbij hun particulier eigendom zal worden aangesproken.
Bewijzen van vrijstelling van burgerlijke of militaire instanties moeten ter controle worden meegebracht. Ook zij, die in het bezit zijn van zulke
bewijzen, zijn verplicht zich op straat te begeven.
Er moeten worden meegebracht: warme kleeding, stevige schoenen, dekens, bescherming tegen regen, eetgerei, mes, vork, lepel, drinkbeker
en boterhammen voor één dag.
De dagelijksche vergoeding bestaat uit goeden
kost, rookartikelen en loon volgens het geldende tarief.
Voor de achterblijvende familieleden zal worden gezorgd.
Het is aan alle bewoners der gemeente verboden
hun woonplaats te verlaten.
Op hen, die pogen te ontvluchten of weerstand
te bieden, zal worden geschoten.”
De mannen werden op diverse locaties samengebracht, waaronder het Feijenoord-stadion. Van de
opgepakte mannen gaan er ca. 20.000 te voet richting
Utrecht, nog eens ca. 20.000 werden per rijnaak afgevoerd en ca.10.000 vertrokken per trein. Een directe
treinverbinding van Rotterdam met Duitsland was er
niet meer. De trein ging via Haarlem, Amsterdam en
de Veluwe naar het oosten van Nederland. Van de
afgevoerde mannen werden er circa 10.000 tewerkgesteld in het oosten van Nederland, de rest ging voor
de ‘Arbeitseinsatz’ naar Duitsland.

▲ De grote razzia in Rotterdam, 10 en 11 november 1944.

42

www.ameide-tienhoven.nl | september 2019

▲ Razzia Den Haag.

Tien dagen na de Duitse razzia in Rotterdam vond
op 21 november 1944 opnieuw een grote razzia
plaats in Den Haag, Voorburg en Rijswijk. In die
plaatsen werden dezelfde pamfletten verspreid als in
Rotterdam. Opnieuw werden alle bruikbare mannen
in de leeftijd van 17 tot en met 40 jaar opgezocht
voor de ‘Arbeitseinsatz’. Maar na de razzia van Rotterdam waren mannen in Den Haag en andere steden meer op hun hoede. Velen hadden goede verstopplaatsen georganiseerd of waren ondergedoken.
Ongeveer 15.000 mannen uit Den Haag werden opgepakt, waaronder zelfs politieagenten, brandweerlieden en mensen met een werkontheffing. Zij werden op verschillende locaties bijeengedreven. Op 22
november vertrokken de opgepakte mannen te voet
naar de Laakkade, daar lagen rijnaken afgemeerd.
Ongeveer 7.000 mannen werden in de ruimen van de
schepen gestopt. De rest vertrok per trein of te voet.
De schepen gingen via Rotterdam, de Lek, het Merwedekanaal, langs Utrecht naar Amsterdam. Van
daaruit verder het IJsselmeer over naar onder andere
Kampen. Meer dan 7.000 mannen belandden daar
in de Van Heutszkazerne. In Kampen werd de grote
groep verdeeld over verschillende plaatsen in Nederland en van daar uit vertrokken zij later naar Duitsland. De slachtoffers van de razzia werden tewerkgesteld in dorpen of steden, maar vaak ook in werk- en
strafkampen bij grote havens en belangrijke industriesteden als Hamburg, Dresden, Leipzig en Kiel. In
Duitsland hadden de mannen vaak te lijden onder de
bombardementen van de geallieerden.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog hadden
de vele dwangarbeiders grote moeite om weer thuis
te komen. Velen kwamen te voet, omdat het treinverkeer naar het westen nog lange tijd onmogelijk was
door het verbod om de Grebbelinie te passeren. Pas
op 2 juni 1945 kwam de eerste trein met gerepatrieerde dwangarbeiders aan in Den Haag. De ontvangst van de dwangarbeiders was moeilijk. Degenen
die terugkeerden uit dwangarbeid werden geconfronteerd met veel onbegrip. De gedachte dat dwangarbeiders vrijwillig naar Duitsland waren gegaan was
hardnekkig. Ook werd hen vaak verweten dat zij niet
onder waren gedoken.
In 1999 werd het monument ‘Dwangarbeiders’ opgericht dat herinnert aan de razzia van 21 november
1944. De oprichting van het gedenkteken was een
initiatief van de heer P.M. Kool. Het monument werd
geplaatst aan de Benoordenhoutseweg waar vroeger

de Haagse dierentuin was gevestigd, in 1944 een van
de plaatsen waar de opgepakte mannen werden samengebracht voor transport naar Duitsland. Nu is op
die plek het Provinciehuis van Zuid-Holland gevestigd. Het monument is onthuld in november 1999 en
bevindt zich nu op het binnenplein van het Provinciehuis van Zuid-Holland, gelegen aan het Zuid-Hollandplein te Den Haag.
Het monument ‘Dwangarbeiders’ op het binnenplein
van het Provinciehuis van Zuid-Holland, dat herinnert aan de razzia van 21 november 1944 in Den
Haag. Het bestaat uit een boom, omgeven door een
ophoging van baksteen waarop een roestvrij stalen
ring is bevestigd. Aan de binnenzijde van de ring is
een rij mensfiguren afgebeeld.
Aan de buitenzijde van de ring is de volgende tekst te
lezen:
“Want dat is het wrange: slachtoffer zijn, geschonden
worden en zelf moeten strijden voor erkenning hiervan…”
Op de bakstenenrand is een plaquette aangebracht
met de tekst:
“Tijdens de Tweede Wereldoorlog dwong de bezetter
ruim een half miljoen Nederlanders arbeid te verrichten in Duitsland. Ook uit Den Haag en omgeving werden mannen in dwangarbeid afgevoerd. Dat gebeurde
onder andere op grote schaal tijdens een razzia op 21
november 1944.
Rond 15.000 inwoners van Den Haag en omgeving
werden op enkele locaties bijeen gedreven. Eén van die
locaties was de toenmalige dierentuin, waar nu het
Provinciehuis staat. De meesten werden niet wetend
wat hen te wachten stond – vanuit de Laakhaven
per Rijnaak afgevoerd. Ook de naasten die achterbleven zagen zich geconfronteerd met moeilijke tijden vol
onzekerheid over het lot van de mannen.
Talloze dwangarbeiders lieten het leven. Moge de herinnering aan oorlog en terreur aansporen tot vrede
onder alle.”

(https://www.stichtingnationaleherdenkingsgravenhage.nl/events/monument-dwangarbeiders-provinciehuis/)
De bijzondere band tussen Ameide en de bij de
razzia opgepakte Hagenaars
We hebben gezien dat de slachtoffers van de razzia in
Den Haag per rijnaak via de Lek en het Merwedekanaal naar Amsterdam werden vervoerd. Deze schepen zijn eind november 1944 ook langs Tienhoven
en Ameide gekomen. Dat is niet onopgemerkt gebleven, zoals blijkt uit het volgende bericht dat op 29
januari 1946 in de Schoonhovensche Courant verschijnt: “Ameide. – Dankbetuiging aan de burgerij.
Velen in Ameide en omgeving zullen zich de datum
van 23 November 1944 herinneren, die dag waarop
de bewoners van die plaatsen langs de Lek met afschuw en ontzetting werden vervuld door het trieste
beeld der passeerende Rijnaken, die vele honderden
jongemannen, slachtoffers van de Duitsche razzia’s in
onze groote steden, naar het gehate moffenland wegvoerden. Vlak voor Ameide voer een der booten op
een zandbank en van het oponthoud door dit
zoogen(aamde) ongeluk veroorzaakt, hebben de inwoners van Ameide en Tienhoven dankbaar gebruik
gemaakt om de ongelukkigen op het schip te voorzien van het voedsel waarom zij zoo dringend verlegen waren. Het was een daad van naastenliefde, die
de bevolking hier langs de Lek beschouwde als een
menschelijke, een vaderlandsche plicht en waarin zij
geen verdienste zag.
Maar de slachtoffers van destijds voor zoover zij levend in hun woonplaatsen zijn teruggekeerd hebben
die hulp niet vergeten. Dat bewijst een brief, die de
huidige burgemeester dezer dagen van eenigen hunner, in Den Haag woonachtig heeft ontvangen. Zij
richten zich daarin ter gelegenheid van de jaarwisseling tot de burgers van Ameide wier hulp van destijds voor velen hunner de redding heeft beteekend.
Zij gedenken die daad met vreugde en dankbaarheid en wenschen allen te Ameide een gezegend en
voorspoedig jaar toe.”
Dit voorval op 23 november 1944 is door J.M. Verheij verwerkt in een Kerstverhaal dat in 1995 werd
gepubliceerd in ‘Ameide en Tienhoven in de oorlogsdagen’, de speciale uitgave van de HVAT t.g.v. de herdenking van de bevrijding in 1945 (blz. 26-29). Het
verhaal is door de heer J.M. Verheij eerder verteld op
een Kerstfeestviering van de Zondagsschool.
Het krentenbrood voor het Kerstfeest
door J.M. Verheij
In het gezin van de klompenmaker aan de Broekseweg in Ameide is het die avond gezellig. Knetterend
branden de houtblokken in het van warmte snorrende fornuis. De klompenmaker leest de Schoonhovense krant, moeder laat de breipennen vrolijk tikken. Ze breit sokken van wol van een uitgehaalde
◄ Het monument ‘Dwangarbeiders’ op het binnenplein van het
Provinciehuis van Zuid-Holland, dat herinnert aan de razzia
van 21 november 1944 in Den Haag.
september 2019 | www.ameide-tienhoven.nl

43

trui. Jan en Jo, hun zoontjes tekenen op slecht papier
snelboten in de Lek. Op die boten staan soldaten,
Duitse soldaten zijn het. Voor op die boot staat een
kanon met de loop naar boven gericht. Boven die
boten in de lucht tekenen zij vliegtuigen, die op de
boten schieten en bommen gooien. “Raak!” roept Jan
ineens, zo intens is hij met zijn gedachten bezig. Vader schrikt ervan. “Wat is er raak?” “Die bom”, zegt
Jan. “Welke bom”, vraagt vader. “Hier op die boot.
Een vliegtuig met daarin een Tommy, een Engelse
piloot heeft raak gegooid”. “Malle jongen, je fantaseert te veel over de oorlog”.
Weet je, het is in de oorlogswinter van 1944. Al 4 jaar
woedt de oorlog in ons land. De Duitse vijand is de
baas. Omdat die bijna alles weg geroofd heeft, lijden
veel mensen honger en zitten in de kou. Ook veel
jonge mannen zijn weggevoerd naar Duitsland om
daar te werken. Bijna alle Joodse mensen zijn opgepakt en weggevoerd. ‘s Avonds na 8 uur mag je niet
meer naar buiten en niemand heeft nog elektriciteit
om licht te maken. Maar het gezin van de klompenmaker heeft geluk. Buurman Diepenhorst, een schipper, die door de oorlog niet meer kan varen, heeft de
windmolen van het schip naar huis gehaald. Achter
het huis op het platte dak heeft hij hem opgebouwd.
In zo’n windmolen zat een grote dynamo, op je fiets
zit een kleintje, als je die aanzet heb je licht op de
fiets, dat weet je wel. Aan de dynamo van die molen
had hij draden gemaakt en door het dak naar binnen
gedaan. Als de wind de molen deed draaien, had hij
in de kamer licht. De klompenmaker kreeg ook zo’n
draad in huis. Dan zorgde de wind dat er licht was.
Wel niet zoveel, maar je kon meer zien dan bij een
kaars of olielampje, als dat er tenminste nog was.
Dan zegt moeder: “Jongens het is negen uur, jullie
moeten opruimen en naar bed, het is echt hoog tijd
en morgen nog en dan is het Kerstfeest. Kleed je
maar bij de kachel uit en trek je hansop aan, want het
zal op zolder wel heel koud zijn”. Ze drinken nog een
kopje warme melk en gaan naar boven. “Welterusten,
Pa en Moe”. “Welterusten jongens en niet vergeten je
avondgebedje te doen”.
In het donker gaan zij samen de trap op naar de zolder. Door het raam kijken ze de donkere wereld in.
Nergens is licht te zien. Zouden ze weer komen, de
bommenwerpers uit Engeland, die over ons land
naar Duitsland vliegen om daar de fabrieken te bombarderen? Maar deze avond horen ze niets. Ze hebben al zo vaak staan kijken. Op een avond was het
heel spannend. Toen hoorde je hoog in de lucht vele
vliegtuigen overkomen. De Duitsers zochten vanaf de
grond met schijnwerpers de lucht af. Dan zag je een
brede straal licht langs de hemel heen en weer gaan,
zoekend naar de vliegtuigen. Je hoorde in de verte de
kanonnen bulderen. Toen, die avond werd een vliegtuig geraakt. Het werd in brand geschoten. Men zag
het al lager en lager komen. Dat vliegtuig is toen
brandend neergestort in de Lek aan de overkant recht
tegenover Ameide. Wat was dat toen spannend, maar
ook om heel bang van te worden. Toen het weer stil
was, hoorde je in de polder fluitsignalen. Sterke mannen hebben toen gezocht en zijn op de fluitsignalen
afgegaan. Ze vonden een gewonde Engelse piloot, die
aan zijn parachute naar beneden was gekomen en
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hebben hem bij dokter Van Putte gebracht. De andere dag hebben de Duitsers hem opgehaald als
krijgsgevangene. Koud geworden bij het raam duiken
zij diep onder de dekens, doen hun avondgebedje en
vallen in slaap.
De volgende morgen roept moeder onder aan de
trap. “Jo, kom er eens uit, het is tijd hoor”. Als hij beneden en aangekleed is, eet hij zijn brood op. “Zo”,
zegt moeder “en nu ga je eerst melk halen in Broek,
maar goed aankleden en je muts op, want het is heel
koud”. “Ja maar, ik ben gisteren pas geweest, het is
Jan zijn beurt”. “Jan is al weg om mee bomen te zagen
voor de klompenschuur. Dus jij moet melk halen”.
Nou vooruit dan maar weer en hij pakt de tas met 4
flessen, neemt de fiets met massieve banden uit de
schuur en gaat op weg. Die rot fiets, je komt bijna
niet vooruit en dan die vreselijke kou.
Maar bij Schakel in Broek haalt hij de eerste fles
melk. Hij deed het al zo vaak, dus weet hij precies bij
welke boer hij vandaag moet zijn. Nu verder naar
Bogerd, ook een fles vol. Bij boer Barten nog een fles
en bij Jan Kees Verhoef de laatste. Die geeft gelijk een
boodschap mee. “Vriend, zeg eens tegen je vader dat
hij gauw eens langs komt met klompen, want wij zijn
er haast door. Niet vergeten hoor!” “Nee boer, ik zal
het zeggen, maar morgen is het Kerstfeest, dus zal
het pas over een paar dagen zijn”. Omdat het zo koud
is, mag hij zich even warmen in de koeiestal. Dan
weer gauw naar huis en de banden van de fiets gaan
weer bonker-de-bonk over de weg. Als hij weer thuis
is, gooit hij verwensend de fiets tegen de muur. Rot
fiets!
Binnen zet hij de tas met flessen melk op het aanrecht. Zijn jas en muts hangt hij aan de pleedeur en
gaat in de kamer naar het fornuis om zich te warmen. Dan ruikt hij iets lekkers en vraagt: “Moeder,
bent u iets aan het bakken? Mag ik even kijken”, en
hij wil de deur van de oven open trekken. “Niet
doen”, zegt moeder, “want dan mislukt het”. “Ik heb
met de koffiemolen wat koren gemalen en gezeefd. Ik
had nog een paar handjes krenten en nu bak ik zelf
een krentenbrood voor het Kerstfeest”. “Dat zal lekker zijn, moeder. Was het maar vast morgen”. “Je
moet nog even geduld hebben”. Dan doet moeder de
thermosfles vol met Pitto, surrogaat koffie, in de tas
en zegt: “Zo, breng nu de koffie maar in de klompenschuur bij je vader, want dat is hoog tijd”. “Dat doe ik
ook nog maar, ik ga wel lopen, want die fiets hoef ik

▲ De klompenmakerij van de gebroeders Verheij Verheij in
de Brouwerij (Molenstraat).

niet en dan moeder ga ik naar de Dijk, snelboten kijken”.
“Best maar om 12 uur thuis om te eten”. Daar gaat Jo
weer, de Broekseweg uit, de Pollie door en de Brouwerij in. Daar is de klompenmakerij van Piet en
Leendert Verheij. “Pa, hier is de koffie”. “Nu jong het
zal tijd worden, want je bent niet vroeg deze keer”.
“Nee pa, maar ik heb al melk gehaald in Broek en het
is erg koud”. “Ja jong, het is zeker koud, het kan wel
eens een witte Kerst worden”. “Een witte Kerst, wat is
dat Pa?” “Wel jongen, dan ligt er met Kerst een dik
pak sneeuw”. “Jan Kees Verhoef heeft gevraagd of je
langs komt met klompen. Nu Pa, ga ik kijken of er
snelboten in de Lek zijn”. Maar dan komt oom Leendert net de deur binnen met grote baalzakken. Jo
weet wat dat betekent. Hij probeert hem nog te smeren maar te laat. Oom Leen zegt, “snetter” kom hier,
morgen is het Kerstmis en dan moet de boel schoon
zijn. Jij houdt de zakken op en ik zal het zaagsel opscheppen, met dat zaagsel stookt de bakker de oven
warm, die breng je weg en dan kun je gaan. Het zaagsel wordt op een hoop geveegd en in de zakken geschept. Vier grote baalzakken vol. “Zo en die breng je
bij de bakker”. “Ja, oom maar ik wil naar de Dijk naar
de snelboten kijken”. “Niks te snelboten. Eerst je werk
afmaken, want met Kerstfeest moet ook de klompenschuur schoon zijn”.
Een grote zak zaagsel wordt op de kruiwagen gezet
en daar gaat hij mee naar bakker De Groot. Het is
maar een paar honderd meter. Bij de bakkerij zegt hij
tegen een van de 3 bakkers. “Hier is een zak zaagsel
en ik moet er nog 3 halen”. In de bakkerij is het warm
en druk. Voor het Kerstfeest hebben zij veel te doen.
Omdat het meel schaars is, hebben mensen wat zij
zelf clandestien konden kopen ook gebracht. Dat
moet ook allemaal klaargemaakt en gebakken worden. De bakker zegt: “Kom je vanavond afrekenen”,
want weet je voor iedere zak zaagsel krijgt hij 2 kadetjes. Dat worden er vandaag dus 8.

Als hij klaar is met het werk, gaat hij vlug naar de
Dijk, kijken of er nog snelboten zijn. Die varen toch
hard en maken heel veel golven. In de zomer gingen
zij vaak dicht bij het water staan en als de golven dan
kwamen, liepen zij er hard vooruit. Dat mislukte wel
eens en dan was je tot je knieën toe nat. Als hij op de
Dijk komt, staan er een heleboel mensen bij de balie.
Wat zou er nu aan de hand zijn? Hij ziet in de Lek
een .groot schip. Op de Loswal ontdekt hij zijn vrienden en met een paar sprongen is hij bij hen. “Jongens,
wat is er aan de hand?” “Dat grote schip en al die
mensen. Joh, dat is een rijnaak en ze zeggen dat er
misschien wel 200 mensen inzitten, die zijn opgepakt
in Den Haag en Rotterdam. Ze worden weggevoerd
naar Duitsland. Telkens roepen ze dat ze honger hebben. Er zijn wat mensen eten halen en dat willen ze
er dan gaan brengen”. Dan komen de mannen er aan
met een mand met sneden brood. Henk, de olieboer
uit de Pompstraat, heeft bij bakker Van Holten, die
daar ook woont, toestemming gekregen om zijn roeiboot te gebruiken. Daar gaan ze, zou het goed aflopen. Het ziet er zo gevaarlijk uit.
Er lopen op het schip 4 Duitse soldaten met geweren.
Voorop staat er nog een met een mitrailleur. De mensen langs de Dijk houden hun adem in. Langzaam
roeien ze naar het schip. Als ze er zijn, komt een soldaat naar hen toe. Er wordt gepraat maar niemand
kan het horen en dan pakt de soldaat de mand en
kijkt erin. Het mag, het brood wordt uitgedeeld. De
mensen zuchten van de spanning. Dan gaat het als
een lopend vuurtje door Termei, er komt meer eten.
Brood van de bakkers en van de mensen. Soms maar
een paar sneetjes, omdat ze zelf bijna niets hebben.
Wat boter van de boeren, een stukje kaas of een
worst. Bijna iedereen probeert wat te geven. In het
grote dijkhuis waar nu schipper Westerhout woont,
woonde toen familie Vermeulen. In Termei beter bekend als Tuballegie en ook meester De Haan. Daar
werd al het brood enz. gebracht en klaargemaakt.
“Dat grote schip en al die
mensen. Joh, dat is een
rijnaak en ze zeggen dat er
misschien wel 200 mensen
inzitten, die zijn opgepakt
in Den Haag en Rotterdam. Ze worden weggevoerd naar Duitsland.
Telkens roepen ze dat ze
honger hebben. Er zijn wat
mensen eten halen en dat
willen ze er dan gaan brengen”.
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Dan in kisten naar de Loswal, in de boot en naar het
schip met mensen die zo’n honger hadden. Jo merkt
opeens dat het al 12 uur is. Op een hol gaat hij naar
huis. Vader en moeder en zijn broers zijn al aan het
eten. “Je bent te laat, Jo”. “Ja, maar op de Dijk, op de
Lek”. Geen gejammer, eerst bidden en aan het eten.
Als hij een paar happen op heeft, kan hij toch zijn
mond niet houden”. “Er ligt een rijnaak in de Lek met
wel 200 mensen uit Den Haag en Rotterdam, die zijn
opgepakt en moeten naar Duitsland. Er zijn een hele
hoop mensen op de Dijk. De mensen op de boot roepen telkens om eten. Een hoop mensen hebben al
eten gebracht, maar het is gevaarlijk, hoor. Er lopen
soldaten op dat schip met geweren en voor op staat
er één bij een mitrailleur”. Zo, het verhaal, dat hem
op het hart brandde is hij kwijt. “En Pa, mag ik straks
een zakje aardappels brengen. Die mensen hebben
zo’n honger?” “Jongen, wat hebben die mensen nu
toch aan een zak rauwe aardappels?” Maar eet nu
eerst zelf eens verder, dan zullen we wel eens zien”.
Als ze klaar zijn met eten, gelezen en gedankt hebben, zegt vader: “Kom straks maar naar de klompenschuur. Ik haal wel een kist appels van de zolder en
zal hem op de kruiwagen zetten. Breng, die maar bij
die mensen”. Als Jo even later naar de klompenschuur
wil gaan, wipt hij zijn jas en das van de spijker in de
pleedeur en trekt hem aan. Dan ziet hij op de aanrecht het krentenbrood voor het Kerstfeest. Zou hij
het vragen? Moeder, luister eens. Mag ik het krentenbrood ook mee nemen? “Nu vraag je wel wat veel, Jo,
dat heb ik speciaal gebakken om dat het morgen
Kerstfeest is”. “Ja, maar moeder die mensen op dat
schip in de kou hebben zo’n honger. Vanavond mag
ik wel 8 kadetjes halen bij de bakker en die zijn morgen toch ook lekker? Toe moeder, mag het?” “Dan
hebben wij morgen geen krentenbrood”. “Nee moeder, maar wel kadetjes”. Als moeder dan denkt aan
die mensen in die verschrikkelijke toestand, pakt ze
het brood in en geeft het mee. Ze zucht, die verschrikkelijke oorlog, wanneer komt daar een eind
aan.
Jo weg met het brood onder zijn arm. Als hij in de
klompenschuur komt, staat de kruiwagen met de kist
appels al klaar. Hij legt het brood erop en daar gaat
hij. Door de Brouwerij naar de Dijk. Aan het eind
van de straat moet hij even rusten. Jongen, wat is dat
zwaar werk. Maar hij moet verder naar de Dijk naar
de Loswal. Dat is het moeilijkste stuk. de Dijk op. Hij
kan bijna niet meer, maar hij houdt vol en komt op
de Dijk. Weer moet hij rusten. Dan de Dijk af, de
Loswal op naar de trapjes. Daar staat ook Leen Verwolf met op z’n rug een juk en daaraan 2 emmers
soep. Leen is boerenknechtje bij Oosterom op de
Gracht. Bij Oskam recht tegenover Oosterom hebben
ze een heel grote pot met soep gekookt. Leen moest
helpen takkenbossen aan te dragen om het vuur te
stoken. Nu is hij op de Loswal met de soep voor de
mensen op het schip. Als de roeiboot weer terug is,
zeggen Van Zijl en zijn helpers. “Jongens, geef maar
hier, dit is het laatste vrachtje, want het schip gaat zo
weg”. Daar gaat de soep, de kist met appels en het
krentenbrood. Het krentenbrood voor het Kerstfeest.
Toch wel jammer, denkt Jo. Als de roeiboot weer te-
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rugkomt, gaat ook het grote schip varen in de richting van de Viaanse brug op weg naar Duitsland. Ze
kijken het nog even na, dat schip met de gehate hakenkruisvlag. In groepjes gaan de mensen de Dijk af
naar huis. Wat kan een klein dorp toch tot grote daden komen voor mensen in nood.
Jo brengt de kruiwagen weer naar de klompenschuur.
Bij de kachel warmt hij zich en vertelt wat er allemaal
gebeurd is. Als vader merkt dat de kist niet op de
kruiwagen staat, vraagt hij: “Waar is de kist?” Jo,
schrikt: “O Pa, die is nog op het schip en dat is weg”.
“Nou ja, die moet er dan ook nog maar af. Jo, nu
gauw naar huis want het is zo donker”. “Ja, Pa maar
mag ik nog even bij de bakker langs voor de kadetjes?” “Best; maar wel opschieten hoor”. Daar gaat hij
weer naar de bakker. Als hij daar komt, zegt de bakker: “Zo je bent het dus niet vergeten”.
Hij pakt een grote bruine buil en zegt: “Omdat het
morgen Kerstfeest is, heb ik er een verrassing van
gemaakt, maar je mag thuis pas kijken, hoor”. “Dank
je wel bakker”, en weg is hij weer. Door de Pollie
gauw naar huis. Maar o, wat is hij benieuwd naar die
verrassing. Zou hij even kijken, even in de zak voelen? Maar nee, dat mocht niet van de bakker. Thuis
gekomen trekt hij vlug zijn jas uit en maakt bij de
tafel voorzichtig de zak open en schudt hem leeg.
Dan, “Moeder kijk eens, de bakker heeft me wel 10
grote dikke krentenbollen gegeven. Moeder, dan hebben we toch krentenbrood met het Kerstfeest”. Als
zijn moeder de bollen in de broodtrommel doet, zegt
ze blij: “Wie goed doet, goed ontmoet”. Die avond zal
er nog veel gepraat zijn over alles wat er op de Dijk
gebeurde. Als het donker en stil is en de mensen slapen, in de Kerstnacht van 1944, valt er zonder dat
iemand het merkt een dik pak sneeuw. Geruisloos
dwarrelen de vlokken naar beneden en leggen een
dikke witte deken op de straten, de daken, de bomen
en de weilanden. De volgende morgen is het Kerstfeest. Heel veel mensen gaan naar de kerk. De klok
luidt niet, want die is weggehaald door de Duitsers.
Een groot donker gat in de toren herinnert er nog
aan. De kerk is vol en dominee Poot vertelt van het
wonder van Bethlehem. Jezus, Gods zoon, geboren
om vrede te brengen op aarde. Aan het einde van
dienst bidt de dominee om vrede, maar ook voor de
mensen op het schip dat misschien al bijna in Duitsland is. Voor de kerk uitgaat, wordt het “Ere Zij God”
gezongen. Oom Leen Verheij, de organist van de grote kerk zet in en men zingt. Dan houdt het orgel even
stil en dan klinkt zacht de melodie “Vrede op aarde” .
De mensen ze zingen het mee. Heel zacht eerst, dan
wat harder “Vrede op aarde”. Het klinkt als een gebed. Zal het nu gauw vrede zijn? Maar, dat weet niemand, dat weet God alleen.”
De heer Verheij maakt van de voedselhulp aan de
slachtoffers op de Rijnaak een prachtig kerstthema
‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Dat de hulp niet op
de dag voor Kerstmis werd gegeven, maar al een
maand eerder, op 23 november 1944, lijkt me een
alleszins geoorloofde ‘dichterlijke vrijheid’ van de
schrijver.

Van de
expositiecommissie

F

ebruari dit jaar deed de commissie Schooltijd in Termei de aftrap voor het organiseren
van expositie over de schooltijd in Termei
over de periode 1940-2000.
Via de media werd een oproep gedaan tot het in
bruikleen geven van foto- en ander schoolmateriaal. Ook in het nieuwsblad van onze vereniging in
maart dit jaar werd hier aandacht aan besteed. De
respons hierop was overweldigend. Voor het verkrijgen van al dit materiaal is met heel veel enthousiasme door oud-leerlingen en andere betrokkenen gereageerd. De commissie maakt van de
gelegenheid gebruik hen hiervoor heel hartelijk te
bedanken.
Er werden bijna 400 schoolfoto’s ingezameld. Voor
de commissie een hele opgaaf om deze in te zamelen en hieruit een keuze te maken. Maar het is gelukt. Ook overige documentatie en schoolattributen zijn in bruikleen toegezegd. Met veel enthousiasme wordt door de commissie gewerkt aan de
verdere voorbereiding en uitvoering van de expositie.
Het organiseren van een expositie kost natuurlijk
geld. Dat de expositie leeft is wel gebleken. Spontaan werd door vrouwenvereniging Passage afdeling Ameide/Tienhoven en de stichting Kringloopwinkel Ameide een financiële bijdrage toegezegd. Ook het Coöperatiefonds van de Rabobank
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de gemeente
Vijfheerenlanden lieten zich niet onbetuigd.

Een enorme stimulans voor de commissie om er met
elkaar weer iets heel moois van te maken.
De expositie schets een beeld van de schooltijd over de
periode 1940-2000. Ze bevat onder meer vijftig vergrotingen op A3-formaat van groepsfoto’s en 150 aanvullende foto's op A4-formaat, lesmateriaal, werkschriftjes,
rapporten en allerlei andere attributen uit die periode.
De commissie hoopt en vertrouwt erop dat er ook deze
keer weer veel belangstelling zal zijn voor de expositie.
Voor zover u dit nog niet hebt gedaan. Zet de data maar
alvast in uw agenda.
Dinsdag 8 oktober: Opening expositie voor genodigden

Openingstijden:
• Woensdag 9 oktober:
				

12.00 tot 18.00 uur en
19.30 tot 21.30 uur

• Donderdag 10 oktober:
				

(Paardenmarkt)
09.00 tot 18.00 uur

• Vrijdag 11 oktober:

14.00 tot 21.00 uur

• Zaterdag 12 oktober:

10.00 tot 13.00 uur

Met de plaatselijke scholen en "Open Vensters" zijn
nadere afspraken gemaakt over het bezoeken van de
expositie.

D e ex p o sitiecommissie wenst u een gezelli ge
exp o s i t i e en g r aa g t ot ziens

●●●●☺

De toegang is gratis
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ositie

in Termei

◄ Meester De Haan (School met de Bijbel) tijdens een aubade op de Dam.
▲▲ Schoolplein Openbare School, gelegen aan het kerkplein, in 1953.
▲ Afscheid van meester Rosendaal (Openbare School) in 1975.
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▲ 1994 (Openbare School),
3-daags schoolreisje van de
schoolverlaters. Aan de gezichten
te zien was het waarschijnlijk de
laatste dag.

▲1962 (School met de Bijbel), meester Plet, klas 3
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▲ Personeelsbestand Openbare School in 1946, vlnr.: meester Van Tuil, juf Alblas, juf Van Bladeren, meester van de Hoek en ?
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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.

Drukwerk: Van der Perk Groot-Ammers

2
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Afbeelding voorblad
Werpkei opgegraven bij slot Herlaar in 1955.
De vinders met de kei: Abram Gersie (links) en
Dries de Jong. Foto Bram Vroon.

▲ Personeelsbestand School met de Bijbel in 1959, vlnr.: meesters De Haan, Will, Assink en Van Rooijen.
Gehurkt de juffen Zijderveld en Bosch.
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1940 - 2000

DE TOEGANG TOT DE
EXPOSITIE IS GRATIS

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

OKTOBER 2019

OKTOBER 2019

OKTOBER 2019

OKTOBER 2019

9

10

L o c a t ie : S i o n ker k
P rins e n g r ach t 28

11

12

Openingstijden:
woensdag 9 oktober:

13.30 - 18.00 uur en
19.30 - 21.30 uur
donderdag 10 oktober: 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 11 oktober:
13.30 - 21.00 uur
zaterdag 12 oktober: 10.00 - 13.00 uur

Ni e u w s b l a d

Schooltijd
in Termei

