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Wie heeft er informatie over het schilderij?

In de Najaarstentoonstelling “Kracht in Kleur” (schilderijen 19e & 20e eeuw) van Kunsthandel 
Mark Smit in Ommen wordt het schilderij “Tienhoven in de winter” van David Schulman gepre-

senteerd. Het betreft een schilderij met olieverf op doeken en is rechtsonder gesigneerd.

De schilder werd op 31 oktober 1881 geboren in Hilversum en overleed op 21 oktober 1966 in La-
ren (NH). Hij schilderde met name stadsgezichten en winterlandschappen en behoorde tot de promi-
nente leden van de Larense School.

Ik heb twee vragen:

•	 wie kan nadere informatie verstrekken over de herkomst van het schilderij? 

•	 gaat het in dit geval om Tienhoven aan de Lek in de provincie Utrecht, maar eertijds provincie 
    Zuid-Holland of om Tienhoven van oudsher provincie Utrecht?

N.B.: op de achterzijde van het doek is uitsluitend “Tienhoven” vermeld.

Hans van den Heuvel,  
mailadres: hansheuvel2@planet.nl

  T i e n h o v e n  i n  d e  w i n t e r

1954 IJgang
 in de rivier
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Inhoud december 2019 

Afbeelding voorblad
Tijdens de strenge winter van 1954 waagde menigeen zich op 
de dichtgevroren rivier. Op de foto poseert Jo Verheij voor de 
fotograaf.

De Loswal Ameide
De in Ameide geboren kunstschilder Petrus Antonius de Hoon (1896-1980) schilderde graag lokale onder-

werpen. “De Loswal aan de Lek met zicht op Ameide” was één van zijn favorieten. Deze schilderijen le-
ken op elkaar, maar waren nooit hetzelfde. Hieronder ziet u twee schilderijen van de Loswal. Aan u de vraag 
om de (grootste) verschillen te zoeken. Dat wil zeggen verschillen in de afbeelding en niet in de kleuren.

4 Verenigingsnieuws

5 In Memoriam Rudolf Anton Tieman

5 Expositie “Schooltijd in Termei” groot succes

8 Symposium Oude Hollandse Waterlinie 
  (OHWL)

9 Lezing in Stadhuis, donderdag 27 februari 2020

10 Reacties van leden

15 Een oude schoolfoto van namen voorzien

18 Lancering Beeldbank

20 Het verhaal bij een foto uit de Beeldbank

24 Een bijzondere jubilaris in 1963

27 Energietransitie 50 jaar geleden  
 Deel 1: Verwarmen, koken en verlichten in  
 vroeger tijd

32 Deel 2: Kolen- en olieboeren in Ameide en  
 omgeving 

37 Deel 3: De overgang naar aardgas in Ameide  
 en omgeving in 1972

42 Plaatsgenoten: Het verhaal van Anna Nomen- 
 van den Hoven

45 “En de boer hij ploegde voort”  
 Boerenbedrijven in Ameide en Tienhoven



  december 2019 | www.ameide-tienhoven.nl      3

Van de hoofdredacteur
Beste leden en meelezers van het Nieuwsblad,

Voor u ligt het laatste nummer van jaargang 30 
van het Nieuwsblad, dat u hopelijk vóór de 
Kerstdagen ontvangt. We zitten midden in de 

winter en ik hoop ook dat dit blad, en dan vooral het 
thema van dit nummer, u allen enige warmte en licht 
brengt in deze donkere dagen. 
In dit Nieuwsblad staat natuurlijk ook weer het Vereni-
gingsnieuws met daarin om te beginnen een bericht 
van de interim-voorzitter, Jory Verwolf. Erelid Cees 
Broekman schreef een In Memoriam voor zijn overle-
den collega, erelid Ruud Tieman. Verder is er een foto-
impressie van de succesvolle expositie “Schooltijd in 
Termei, 1940-2000" en een kort verslag van een sym-
posium in Gouda over het Rampjaar 1672,  georgani-
seerd door de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. 
Het Verenigingsnieuws sluit af met de aankondiging 
van een lezing over de molens van Gorinchem. 
De redactie ontving ook weer enkele reacties n.a.v. het 
vorige nummer. Marrie de Groot (Harderwijk) wist de 
naam van één van de spelers van voetbalvereniging 
Rohda. Ad van der Grijn (Drachten) stuurde een ver-
betering van de omschrijving van één van de school-
foto’s. Daarnaast stuurde Machel Haag (Elst) een briefje 
naar de redactie. Er was ook een uitgebreide reactie 
van Gerrit de Vroome (Nieuwegein) op het artikel over 
zijn jongere broer Theo en op het artikel over de raz-
zia’s in 1944.  
Op de expositie over de scholen hingen ook enkele 
foto’s van vóór 1940. Met hulp van Anja van der Grijn-
de Groot en Lena Blijenberg-Brouwer is geprobeerd de 
kinderen hierop van namen te voorzien.
In dit nummer vraagt redactielid Dick Roodhorst uw 
aandacht voor een nieuwe rubriek in het Nieuwsblad: 
‘Vergeetwoorden’. Dit zijn worden die vroeger alom 
gebruikt werden, maar die om onduidelijke redenen in 
de vergetelheid geraakt zijn. Hij roept u, de lezers, op 
om zijn rubriek met ‘nieuwe vergeetwoorden’ te vullen.
Woensdag 11 september heeft wethouder Christa Hen-
driksen van de gemeente Vijfheerenlanden de Beeld-
bank feestelijk in gebruik genomen. Gert Groenendijk 
schreef een verslag van deze gebeurtenis en doet een 
oproep aan de lezers om mee te helpen de vele foto’s  
goed te documenteren. Dit is hard nodig omdat er bij  
nogal wat foto’s sprake is van kleine onjuistheden en 
soms ontbreekt iedere informatie. Als voorbeeld heb ik 
een verhaal bij een foto uit de Beeldbank geschreven, 
waar ik zelf bij betrokken ben geweest en waarvan de

omschrijving niet helemaal klopte.
In dit blad ook nog een verhaal over een bijzondere 
jubilaris. Cornelis van Gelderen Sr. werkte in 1963 al 
70 jaar in ‘de teen’. Het bedrijf van zijn zoons Wim en 
Cor was het laatste in Ameide dat nog zelf manden 
maakte voor de markt. 
Hoofdthema van het winternummer is de komst van 
het aardgas rond 1970. Die energie-transitie werd in 
het algemeen met veel vreugde ontvangen. Het ziet er 
naar uit dat er opnieuw een overgang gaat plaatsvin-
den, want op termijn gaan we weer afscheid nemen 
van het aardgas. In een drietal artikel beschrijf ik hoe 
we van hout, turf, bruinkool, petroleum en steenkool 
zijn overgestapt op aardgas. Het eerste artikel gaat over 
de verwarming, het koken en de verlichting door de 
eeuwen heen. Het tweede beschrijft de brandstofvoor-
ziening in Ameide en Tienhoven tussen 1930 en 1970. 
In de jaren ’30 waren er veel kolen- en olieboeren ac-
tief. Hun aantal verminderde in de jaren ’50 en rond 
1975 waren zij zo goed als overbodig geworden. Het 
derde artikel beschrijft de periode tussen de vondst van 
de grote aardgasvoorraad in Groningen en de uiteinde-
lijke aansluiting op het aardgasnet van Ameide en om-
geving in 1972. 
Dick Roodhorst is opnieuw met een plaatsgenoot gaan 
praten. In dit Nieuwsblad vindt u zijn tweede bijdrage, 
de uitkomst van een gesprek met Anna Nomen-van de 
Hoven. Zij is de weduwe van Wim Nomen, die o.a. ko-
lenkandelaar is geweest toen het gezin aan de Lekdijk 
in Tienhoven woonden. Zij vertelt levendig hoe dat er 
destijds aan toeging en sluit daarmee goed aan op de 
voorgaande artikelen over de energievoorzienig tot 
1972.
We sluiten af met een artikel van Hans van den Heuvel 
over een andere transitie. Gedurende de laatste 75 jaar 
zijn in Ameide en Tienhoven talloze boerderijen van 
bestemming veranderd. Sommige zijn afgebroken en 
een groot aantal heeft een woonbestemming gekregen. 
Als hoofdredacteur van het Nieuwsblad roep ik alle 
lezers maar weer eens op om zelf een bijdrage aan dit 
blad leveren. Kom op, probeer het eens! Eigen herin-
neringen of die van vader, moeder, opa of oma aan het 
Ameide en Tienhoven vroeger kunnen ook voor an-
dere lezers interessant zijn. Uw verhalen, kort of lang 
zijn van harte welkom. 
Zoals ieder kwartaal wens ik u allen weer veel leesple-
zier en ben ik benieuwd naar uw reacties.

Met vriendelijke groeten,
Bram Provoost

◄ Leuvense stoof in café Vlissinghe in Brugge.  
(Foto door Donarreiskoffer). 
Nostalgische verlichting en verwarming in Café 
Vlissinghe te Brugge. (Foto Marc Ryckaert).

Rond 2010 hebben Herman en Joke Beckmann en  
Bram en Anne Provoost een heerlijke pint gedronken  
in dit Brugse café! 
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Van de voorzitter

De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd. 
Allereerst wil ik kort terugkomen  op de 
schitterende expositie die gehouden is in de 

Sionkerk rondom de Paardenmarkt. Wat hebben veel 
mensen genoten van deze prachtige presentatie van 
onze scholen over de periode 1940 – 2000. Al die 
klassenfoto’s, de prachtige film met oude  opnamen 
maar ook met interviews met huidige inwoners die 
terugblikken naar hun schooltijd. Unieke beelden. 
We hebben veel positieve reacties ontvangen. Dank 
Annie met jouw club die deze expositie heeft  voor-
bereid. Met veel enthousiasme, dat was te zien. Tot 
in de puntjes was alles verzorgd. Namens alle leden 
hartelijk dank. Ook Anja van der Grijn hartelijk 
dank voor het maken van de prachtige film. Maar 
niet alleen onze leden waren dankbaar. De expositie 
is bezocht door in totaal 2736 personen. Nog nooit 
hebben zoveel mensen een expositie bezocht. Dank 
wil ik ook uitspreken naar een viertal giftgevers die  
mede deze expositie hebben mogelijk gemaakt dank-
zij een ontvangen geldelijke bijdrage.  Dat waren de 
Kringloopwinkel Ameide, vrouwenbeweging Passa-
ge, Rabobank en de gemeente Vijfheerenlanden. Wat 
was het altijd gezellig wanneer de expositie open was. 
Mensen ontmoetten elkaar en spraken over vroeger. 
Klasgenoten kwamen elkaar weer tegen. De expositie 
was gewoon een schot in de roos.

Ik kijk ook met dankbaarheid en trots terug op de 
officiële opening van de beeldbank. Wethouder 
Christa Hendriksen heeft op 11 september 2019 met 
een druk op de knop in het oude gemeentehuis van 
Zederik te Meerkerk hiervoor het startschot gegeven. 
Het is de bedoeling dat op deze digitale beeldbank 
duizenden unieke foto’s van (inwoners van) Ameide 
en Tienhoven te zien zullen zijn met een adequate 
omschrijving van personen en locatie. Deze foto’s 
kunnen door een ieder op zijn of haar eigen compu-
ter worden opgeroepen. Probeer het eens. Via onze 
site is de Beeldbank te vinden, maar ook via de ge-
meente Vijfheerenlanden-site (zie ook verslag Lance-
ring Beeldbank, verderop in dit blad). Mede dankzij 
de inzet van veel vrijwilligers is dit tot stand gekomen 
en allemaal onder de bezielende leiding van Gert 
Groenendijk die aan de basis van de beeldbank heeft 
gestaan.

Met prachtig weer zijn we op zaterdag 21 september  
met 44 personen per bus naar de Hanzestad Does-
burg geweest. Een vooral gezellig dagje uit, maar je 
hoort ook veel. Over Doesburg, haar historie maar 
ook bijvoorbeeld over het maken van mosterd.  Het 
aantal deelnemers groeit langzaam. Ook in 2020 ho-
pen we weer een reis te organiseren. Ideeën zijn er 
gelukkig genoeg. In het volgende nummer van dit 
blad (maart 2020) zal de nieuwe reis aangekondigd 
worden.

Per 1 januari 2019 bedroeg het ledenbestand van on-
ze vereniging 658 leden. Ieder jaar weer ontvallen 
ons leden door de dood en om andere redenen. Dit 
zou een terugloop van het ledental kunnen beteke-
nen.  Dit willen we niet.  Daarom is het  zo belangrijk 
dat er nieuwe leden bijkomen. Ledenwerving vinden 
we daarom belangrijk. Rondom de expositie hebben 
we 21 nieuwe leden kunnen inschrijven. Per medio 
november 2019 bedraagt het ledental 669 leden.  Dus 
nog steeds groei, mede dankzij de werving rondom 
de expositie. Ledenwerving blijven we doen. Helpt u 
mee?
Over meehelpen gesproken. We zijn nog steeds op 
zoek naar personen die binnen de activiteiten van de 
Historische Vereniging vrijwilligerswerk willen doen. 
Bijvoorbeeld  in de werkgroep die voor de beeldbank 
de foto’s gaat beschrijven. Wie staan er op de foto’s, 
welke locatie etc. Gelukkig zijn na de oproep in het 
vorige blad enkele personen bereid gevonden mee te 
gaan doen. Maar... het liep niet storm. Wie wil mee-
werken? Meld u bij onze secretaris Gert Groenendijk 
(info@ameide-tienhoven.nl).

Veel mensen zijn de afgelopen maanden binnen 
Ameide en Tienhoven aan de Lek verhuisd. Ook veel 
leden. Vergeet niet een adreswijziging door te geven 
aan onze vereniging, het liefst per email. Wij willen 
ons adressenbestand up-to-date houden. Dat voor-
komt ook dat ledenbladen naar het verkeerde adres 
worden gezonden. Fijn is het te melden dat veel le-
den die in september een aanmaning hebben ontvan-
gen omdat zij de contributie 2019 nog niet hadden 
betaald, dat alsnog hebben gedaan. In het vorige blad 
meldde ik dat 566 leden hun contributie hadden be-
taald. Nu, medio november, hebben al 655 leden hun 
contributie 2019 betaald. Een geweldig resultaat.

Als bestuur kijken we volop naar de toekomst. Wat 
vinden wij belangrijk dat er gebeurt? Hoe ziet onze 
vereniging er uit over 20 jaar? Ziet de huidige jeugd 
een Historische Vereniging wel zitten?  Spannende 
vragen die we met een groep jongeren willen gaan 
bespreken. De wereld verandert, de wereld digitali-
seert. Wij moeten daarin mee. Daarom is het ook zo 
belangrijk dat wij jongeren gaan betrekken bij onze 
vereniging. De continuïteit van onze vereniging moet 
gewaarborgd blijven.

Tot zover een bijdrage van uit het bestuur. Ik wens u 
veel leesplezier met dit nieuwe nummer van ons blad. 
Iedere keer is het weer verrassend dat Bram Provoost 
er met zijn club zo’n leesbaar en interessant blad van 
weet te maken met vooral veel Termeis nieuws. Be-
dankt Bram. 

Jory Verwolf, interim-voorzitter

V E R E N I G I N G S N I E U W S
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In Memoriam 
Rudolf Anton 
Tieman

In Sliedrecht overleed op 6 september 2019 ons 
erelid Rudolf ( Ruud) Anton Tieman.
Voor een deel van u wellicht een onbekende, 

want hij was een bescheiden en aimabele man, die 
niet graag op de voorgrond stond. Op de achter-
grond verrichtte hij veel werk voor de vereniging, 
met name op het gebied van genealogie, c.q., stam-
boomonderzoek. Als lid van de werkgroep genealo-
gie was hij vele jaren vrijwel wekelijks te vinden in 
het gemeentehuis te Meerkerk om in het archief van 
de gemeente Zederik te zoeken in documenten en 
akten om genealogische gegevens boven water te ha-
len. Een schat aan gegevens heeft hij aldaar verza-
meld. Daarin was hij gedisciplineerd, zeer nauwgezet 
en zorgvuldig. Tijdens de Open Monumentendagen 
was Ruud ook altijd van de partij in het Stadhuis op 
de Dam om  desgevraagd voor bezoekers te kijken of 
er familiegegevens bekend waren en om die ook aan 
hen  te presenteren. Ook was hij vele jaren binnen de 
werkgroep werkzaam om de gedigitaliseerde akten 
van de gemeente Zederik te controleren opdat de 
juiste gegevens ook via internet te beschikbaar kwa-
men. 

Ruud werd op 7 september 1935 in de stad Utrecht 
geboren als de oudste zoon van Bartholomeus Tie-
man en Angelberta Maria Agatha Kloot. Het gezin 
woonde aan het Geertekerkhof, waar zijn overgroot-
vader en grootvader koster waren van de Geertekerk. 
Op jonge leeftijd verhuisde het gezin naar Den Haag. 
Hij kon daar niet zijn draai vinden en keerde al snel 
weer terug naar Utrecht, waar hij bij zijn oom en tan-
te verder opgroeide. 
Op 16-jarige leeftijd vertrok hij naar Rotterdam om 
dienst te nemen bij de Koninklijke Marine waar hij 
ruim 10 jaar de wereldzeeën bevoer op de HMS Zee-
leeuw. In die periode trof hij ook de in Rotterdam 
geboren Bastiana (Jeanne) Meijdam, dochter van een 
Rotterdamse politieagent, die zelf uit Vianen afkom-
stig was. Het gezin Meijdam verhuisde naar Vianen,  
Ruud en Jeanne op 16 juni 1958 in het huwelijks-
bootje stapten. Samen kregen zij twee zoons en een 
dochter. In 1961 verliet Ruud de Koninklijke Marine 
en startte een succesvolle maatschappelijke carrière 
als vertegenwoordiger van de firma Holmatro. In 
1983 kwamen zij naar Meerkerks Broek  zij 33 jaar 
met veel plezier woonden. In de laatste jaren aan de 
Broekseweg sloeg de ziekte van Parkinson toe en be-
sloten zij te verhuizen naar een verzorgingsapparte-
ment in Sliedrecht. 
Op 6 september, daags voor zijn 84ste geboortedag 
overleed hij. De uitvaartdienst vond zeer toepasselijk 
plaats in de Geertekerk te Utrecht waar hij in zijn 
jongste jeugdjaren opgroeide. Ruud Tieman was een 
zeer betrokken (ere)lid van de Historische Vereni-
ging Ameide en Tienhoven. Hij laat in onze werk-
groep genealogie en in de vereniging een leegte na.

Expositie “Schooltijd in 
Termei” groot succes

Van woensdag 9 t/m zaterdag 12 oktober, de 
week van de jaarlijkse Paardenmarkt, vond in 
de Sionkerk te Ameide de expositie “School-

tijd in Termei 1940-2000” plaats. De commissie 
mocht in die periode ruim 2.700 bezoekers begroe-
ten. Het talrijke publiek kon daar genieten van  
groepsfoto’s, documentatie en attributen die in die 
periode in het kleuter- en lager onderwijs werden 
gebruikt. Ook was er een miniatuur klasje te zien, 
gemaakt door Hans van den Heuvel. De expositie 
werd verder verlevendigd met een heus schoolklasje 
uit de 50-er jaren en filmbeelden van Anja van der 
Grijn-De Groot. Het was één grote reünie. 
De commissie wil u hartelijk bedanken voor de ge-
toonde belangstelling. Het was overweldigend. Bo-
vendien heeft de expositie zo’n 20 nieuwe leden op-
geleverd voor de Historische Vereniging Ameide en 
Tienhoven. ▲ Oudleerling Klaas van Oort opent de expositie door het 

luiden van de originele schoolbel, gevolgd door het doorknippen 
van een lint door oudleerling Gerda van Gelderen. 
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Sfeerimpressie   
expositie "Schooltijd  

in Termei"
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Sfeerimpressie   
expositie "Schooltijd  

in Termei"

Publicatie: "Het Kontakt"  17-10-2019
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In 2022 is het 350 jaar geleden dat in 1672 het 
‘Rampjaar’ plaatsvond. De herdenking hiervan 
staat volop in de belangstelling. De Stichting 

OHWL is zeer actief met de organisatie van de Nati-
onale Herdenking in 2022. Vrijdag 1 november 2019 
organiseerde de Stichting het derde symposium. Die 
middag kwamen meer dan 150 bezoekers naar de 
Goudse Sint-Janskerk, waaronder Gert Groenendijk 
en Bram Provoost namens de HVAT. 
Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-
Holland, opende het symposium en wees op het be-
lang van historisch erfgoed. Historicus Luc Panhuy-
sen, schrijver van het boek “Rampjaar 1672 – Hoe de 
Republiek aan de ondergang ontsnapte” en kenner 
bij uitstek, hield een inleiding over het Rampjaar. 
Daarbij ging hij ook in op de vraag of het Rampjaar 
een einde maakte aan de Gouden Eeuw. Ook andere 
historici benadrukten de rampzalige gevolgen van de 
Franse inval in 1672. De Republiek hield weliswaar 
stand dankzij de Oude Hollandse Waterlinie, maar 
dit betekende weer ellende voor het platteland.

Na de pauze was ook ‘Prins Willem III’ van de par-
tij. Allereerst om drie fotoprijzen uit te reiken aan 
fotografen, die het thema “Genieten van de Vesting-
steden” hadden belicht. De Woerdense fotografe 
Carla Vermeend won de eerste prijs met een vrolijk 
muziekensemble op de wallen van Naarden. Vervol-
gens was het de beurt voor de Oude Hollandse Wa-
terlinieprijs. Deze werd door de Prins uitgereikt aan 

de Werkgroep Vesting-
stad Gorinchem die veel 
werk maakt van de pro-
motie van de vesting-
werken van Gorinchem. 
De prijs bestaat uit een 
vaas waarin de symbo-
liek van de Waterlinie 
wordt verbeeld, gemaakt 
door glaskunstenares 
Petra Roffel. 
De Oude Hollandse Wa-
terlinieprijs is een initia-
tief van de Stichting Ou-
de Hollandse Waterlinie. 
Het betreft een jaarlijkse 

kunstprijs en eervolle vermelding voor een organisa-
tie die zich bijzonder verdienstelijk maakt om de 
Oude Hollandse Waterlinie op een effectieve manier 
te promoten. Voor meer informatie:  
https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/ 

Symposium Oude Hollandse  
Waterlinie (OHWL)

 
◄ Meer dan 150 bezoekers 
bij Rampjaar Symposium in 
Gouda. (Foto Sjaak Loef)

▲ Prins Willem III reikt de Oude Hollandse Waterlinieprijs uit 
aan Ed Giskes van de Werkgroep Vestingstad Gorinchem (Foto 
Sjaak Loef).
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In Gorinchem zijn nog verschillende molens 
te vinden: water- en korenmolens. In één 
van die molens woont Theo de Rooij. Theo 

kan op boeiende wijze vertellen over molens in 
het algemeen, over zijn molenaarschap en hoe 
het is om in een molen te wonen. Hij gaat in op 
het heden en verleden van de Gorcumse molens 
en ook verdwenen molens komen aan bod.  
Dit alles aan de hand van een PowerPointpre-
sentatie. 

Iedereen is van harte welkom 
De koffie staat vanaf 19.45 uur 
klaar! 

Lezing in Stadhuis
Datum  : Donderdag 27 februari 2020 
Onderwerp : Gorcumse molens 
Spreker  : Theo de Rooij (molenaar) 
Tijd   : Aanvang: 20.00 uur 

▲ De korenmolen “Nooit Volmaakt” op de Bagijnenwal te Gorinchem.

▲ Molenaar Theo de Rooij.
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‘Vooroorlogsch voetbal’ in Ameide: de naam 
van een speler

Enkele uren na de bezorging van het Nieuwsblad 
2019-3 werd ik (Bram Provoost) opgebeld door me-
vrouw Merrigje/Marrie de Groot, die me zei dat ze 
weer blij was met de nieuwe uitgave. Iedere keer las 
ze weer met veel plezier het Nieuwsblad, waar vaak 
dingen in voorkwamen die ze zich uit haar jeugd in 
Ameide herinnerde.
Ze belde op om te zeggen dat ze één van de Rohda-
spelers herkende op de onderste foto op blz. 13. De 
zesde van links staand (het eerste ? in de naamlijst) 
was haar oom Abram de Groot. Hij was de jongste 
broer van Gerrit de Groot (op de bovenste Rohda-
foto) en van haar vader Bastiaan de Groot. Bastiaan 
had een aannemersbedrijf op de Liesstigt (nu Prinses 
Marijkeweg nrs. 1 en 3) en heeft daar ook enkele hui-
zen gebouwd. 
Zij kende ook Abram Gersie, die met de werpkei 
voor op het Nieuwsblad staat en wist me te vertellen 
dat het een aardige man was, die graag grapjes ver-
telde. Termeise humor natuurlijk. 
Tenslotte vroeg ze of ik het boekje “Pieter Aertsz. de 
Geuzenschipper”, van H. te Merwe kende. Een ‘chris-
telijke-school-boekje’ dat o.a in Ameide speelde en 
waar een tekening van het Stadhuis in stond. Mis-
schien heeft één van onze lezers dit boekje nog in 
bezit? Laat het me weten! (bram.provoost@kpnpla-
net.nl of 0183 601568).
Mevrouw de Groot woont momenteel in Harderwijk 
en zou graag nog eens naar Ameide komen, maar het 
vervoer is een probleem.

Onderschrift bij een foto

Een tweede reactie kwam via een e-mail van Ad van 
der Grijn uit Drachten.  
“Wat een mooie uitgave. Interessante artikelen over 
de razzia’s en de scholenbouw. Tot mijn verrassing 
een foto van ome Dries op de voorpagina en een foto 
van de klas van Adrie (Lakerveld, B.Pr) en mij (derde 
en vierde klas 1948 met meester Versluis) op de ach-
terpagina. Een opmerking over de bovenste foto op 
pagina 51. Dat kan nooit in 1946 geweest zijn. Ten 
eerste was Adrie Alblas toen nog geen kleuterjuf, 
de kleuterschool bestond nog niet en waarschijnlijk 
was meester Kraak toen nog hoofd van de school en 
kwam Van Tuil pas in 1947. Ten tweede was meester 
Van der Hoek pas meester op school na de meesters 
Versluis en Bijlsma. Hij was in de kost bij de familie 
Lakerveld en is daar (waarschijnlijk in 1952) weg 
gegaan met open TBC. Diverse leerlingen waren be-
smet maar op Voorstraat 10 gelukkig niemand. 

De foto is dus waarschijnlijk van 1950 of 1951 met 
juf Renaud (met het vraagteken). Die kwam na de 
juffen Torreman (1948) en Te Velde (1949).
Nogmaals complimenten met het blad, vriendelijke 
groeten en mogelijk tot ziens op ‘de Mart’.

De redactie ontving een brief van de heer Ma-
chel Haag uit Elst met de volgende inhoud: 

De redactie – en vanzelfsprekend ook het bestuur - 
heeft grote waardering voor de activiteiten, die Ma-
chel Haag – ook met het klimmen der jaren - heeft 
ontplooid om de Historische Vereniging Ameide en 
Tienhoven tot grotere bloei te brengen. Zo maakte hij 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een jubile-
umpuzzel en werden zijn “Jeugdherinneringen” in de 
editie 2016-3 van dit Nieuwsblad gepubliceerd.

Bestuur en redactie prijzen zich gelukkig dat Machel 
Haag zo lang lid van onze vereniging is geweest.

“Geachte Redactie 
Jaren heb ik genoten van jullie bijzondere blad met 
de historie van Ameide en Tienhoven. 
Na afloop van 2019 zeg ik mijn lidmaatschap op. 
Dit in verband met mijn hoge leeftijd (94). Het lezen 
e. d. geeft wat probleempjes.
Hartelijke historische groet en nog vele jaren. En 
hopelijk een groei met abonnees. 
     Machel Haag”

R E A C T I E S  V A N  L E Z E R S
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De eerste e-mail, van 25 oktober 2019: “Aan-
vulling artikel Historische vereniging.”
Aan de redactie van de historische vereni-

ging Ameide en Tienhoven
Allereerst mijn waardering voor het nieuwsblad in 
het algemeen en voor de laatste editie in het bijzon-
der. Hierin stond het interview met Theo de Vroome. 
Dat is mijn jongere broer. Op dat artikel heb ik nog 
wat aanvullingen. Theo wist niet wat onze vader in 
Duitsland voor werk deed. Dat is ook lastig, want 
Theo was toen nog niet geboren. Ik ben geboren in 
1936 en was 4 jaar toen de oorlog begon. Ik heb dat 
wel meegekregen. Mijn vader werkte op een scheeps-
werf in Berlijn, waar zeilbootjes werden gemaakt. Hij 
heeft gelukkig niets met de oorlogsindustrie te ma-
ken gehad. Hij was ingekwartierd bij een gezin in 
Berlijn. 
Tijdens zijn verblijf in Duitsland is mijn vader, Krijn-

de Vroome, twee keer in 
Nederland geweest. De 
eerste keer vanwege het 
overlijden van zijn vader. 
Hij ging daarna weer terug 
naar Duitsland.
De tweede keer ging hij 
naar Nederland omdat hij 
verlof kreeg. Hij is toen 
niet terug gekeerd naar 
Duitsland, maar is onder-
gedoken bij een boer in 
Meerkerk. In de weeken-
den kwam hij dan naar 
huis en doordeweeks was 
hij bij de boer.

Op 25 juni (1944) was er een razzia. Dat was precies 
in een weekend dat mijn vader thuis was. Het was in 
de ochtend en ik was als klein jongetje van 8 jaar 
even bij mijn vader in bed gaan liggen. Mijn moeder 
was beneden, toen er twee Duitse soldaten binnen 
kwamen. Een van de soldaten vroeg naar de foto die 
op het dressoir stond. Dat was een familiefoto. Daar 
stond mijn vader ook op. Een soldaat kwam naar bo-
ven en keek in de kamers. Ook in de kamer waar ik 
was, samen met mijn vader. Hij kwam binnen, zei 
“Gutenmorgen” en keek door het raam uit over de 
polders. Hij zei weer “Gutenmorgen” en liep naar 
beneden. Mijn vader werd niets gevraagd en dus ook 
niet meegenomen! Op mij als kleine jongen heeft dit 
veel indruk gemaakt. Er waren dus ook goede Duit-
sers.
  
De afgelopen jaren ben ik regelmatig bij mijn doch-
ter Angelique in de klas geweest. Zij had toen groep 
6. Hierin kregen de kinderen geschiedenisles over de 

2dewereldoorlog. Ik kwam dan mijn verhaal vertellen 
en dit maakte altijd veel indruk op de kinderen.
Bij deze de extra informatie bij het interview met 
Theo de Vroome.
   Met vriendelijke groet,  
   Gerrit de Vroome.

Nog een extra toevoeging namens zijn dochter 
Voor de les die mijn vader gaf in de klas, is een po-
werpoint gemaakt, met daarin beeldmateriaal, waar-
onder een foto van mijn opa. Mochten jullie daar 
belangstelling voor hebben, dan kunnen jullie mailen 
naar dit adres. 
Tevens heeft mijn vader in het verleden veel dia’s ge-
maakt van Ameide en omgeving. Ook dit materiaal is 
beschikbaar.
   Groet, Angelique de Vroome

Mijn antwoord was als volgt: 
“Beste Gerrit en Angelique, 
Hartelijk bedankt voor jullie aanvullingen. Het is niet 
alleen een aanvulling op het artikel over Theo maar 
ook op dat over de razzia’s. 
Ik heb nog een paar vragen: Wanneer is de vader van 
Krijn overleden? Wanneer is Krijn ondergedoken en bij 
wie in Meerkerk? Waar woonden Krijn en zijn gezin 
tijdens de razzia in 1944? Een afbeelding van Krijn als 
aanvulling op jullie reactie is zeer welkom en ook de 
PowerPoint presentatie. 
Gerrit is geboren in 1936. Weet hij nog iets over de be-
vrijding in mei 1945? Dit in verband met de herden-
king van 75 jaar bevrijding volgend voorjaar. 
Ik denk dat de Hist. Ver. zeker geïnteresseerd is afbeel-
dingen van Ameide en omgeving. Ik zal de beheerder 
van de Beeldbank hierover benaderen.  
Met vriendelijke groeten, A.P. (Bram) Provoost” 

Op 6 november kwamen de antwoorden op mijn  
vragen. 
 
Hallo Bram, 
Wat leuk dat de aanvulling van mijn vader met zoveel 
enthousiasme is ontvangen. In de bijlage vindt u de 
PowerPoint over de 2de wereldoorlog, zoals gebruikt 
in mijn klas. Daarnaast een beknopte stamboom van 
de familie de Vroome. Verder heb ik een aantal foto’s 
toegevoegd. 
Hierbij het vervolg: Mijn opa heette Krijn de 
Vroome. Hij is geboren op 11 oktober 1904 en over-
leden op 5 april 1985. 
Ik heb een foto bijgevoegd van mijn opa Krijn op 
18-jarige leeftijd in de kersenboomgaard. Hij hielp 
met kersen plukken. Hij staat helemaal links op de 
foto. De andere mensen op de foto, daar heb ik de 
namen niet van kunnen achterhalen. 

▲ Krijn de Vroome met een 
hond in Duitsland (Foto: 
1942/43).

 
Gerrit de Vroome, wonend in Nieuwegein en een oudere broer van Theo de Vroome, stuurde 
een reactie naar aanleiding van het interview met Theo en het artikel “1944: het jaar van de 
razzia’s, nu 75 jaar geleden” beiden verschenen in het Nieuwsblad 2019-3.  

Deze reactie voerde tot verdere correspondentie tussen Gerrit en de hoofdredacteur. Hierbij 
kwam vrij veel informatie beschikbaar over Krijn de Vroome, de vader van Theo en Gerrit. 
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Krijn was getrouwd met Cornelia van der Ham, ge-
boren op 2 februari 1906 en overleden op 10 novem-
ber 1982. Zij zijn getrouwd op 20 maart 1931. Hun 
trouwfoto is bijgevoegd (zie rechtsstaande foto). 

Ook heb ik een foto toegevoegd van hun 12,5 jarig 
huwelijksjubileum. Dit werd in de oorlog gevierd. 
Hierop staan ook al de drie geboren kinderen, Truus 
(1931), Gerrit (1936) en Wim (1940). 

Zijn vader heette Wilhelmus Johannes Arie de 
Vroome, geboren op 5 april 1871 en overleden op 22 
maart 1941. Hij was getrouwd met Geertruida den 
Boer, geboren op 30 juni 1868 en overleden op 26 
oktober 1944. De trouwerij vond plaats op 20 juni 
1894. Van hen is ook een foto toegevoegd1. 

Mijn vader meende zich te herinneren dat Krijn te-
rug kwam voor het overlijden van zijn vader, maar 
gezien de tijdslijn (de man overleed in 1941) kan dat 
niet. Mijn vader weet zeker dat Krijn twee keer terug 
is gekomen uit Duitsland, waar hij ongeveer 1,5 jaar 
heeft gezeten. De aanleiding om de tweede keer terug 
te komen, had te maken met familieomstandigheden, 
maar een overlijden van opa of oma kan het niet zijn 

1  In het gezin van W.J.A. de Vroome en G. den Boer werden de volgende 
kinderen geboren: Adrianus Francinus, geb. Ameide 11-10-1894, ovl. 20-8-
1984, 89 j. (e,v. Ida Tempelaar; 1895-1982) Arie (1), geb. Ameide 24-2-1896, 
ovl. 3-3-1896. Arie (2), geb. Ameide 8-3-1897, ovl. 14-7-1965, 68 j. Arie 
Johannis Hermanus, geb. Ameide 19-11-1898. Geertruida, geb. Ameide 
15-10-1900, ovl. 22-6-1986, 85 j. e.v Den Hartog. Gerrebrecht, geb. Ameide 
12-7-1902. Krijn, geb. Tienhoven, 11-10-1904, ovl. 5-4-1985, 80 j. Marinus 
Jacobus, geb. Tienhoven 12-1-1908, ovl. 24-9-1983, 75 j. (e.v. Gerrigje de 
Langen; 1907-1988).

▲ Een kersenboomgaard in 1922. Links Krijn de Vroome (18 jaar oud). Weet iemand de namen van de andere plukkers?

▲ Trouwfoto Krijn de Vroome en Cornelia van der Ham, 20 
maart 1931
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geweest. Mijn vader weet niet meer waarvoor het 
dan wel was. [Aanleiding zou het 12 ½ jarig huwelijk 
van Krijn geweest kunnen zijn. De foto van 30 septem-
ber 1943 toont aan dat Krijn toen bij zijn gezin was. 
B.Pr.] In ieder geval is Krijn toen niet meer terugge-
gaan en zo hebben ze de razzia van juni 1944 dus 
meegemaakt. 

Mijn vader kan zich niet herinneren bij wie mijn opa  
ondergedoken is geweest. Hij weet wel in welk huis 
dat was. Hij gaat daar volgende week langs om te kij-
ken welk adres dat is. Dat krijg je nog te horen van 
ons. 
De familie heeft gedurende de oorlog en ook daarna 
in de Broekseweg gewoond. [Adres van  het gezin van 
K. de Vroome: in het kiezersregister 1935-36 staat: 
Achterweg A 146 (nu 13); in het kiezersregister 1953 
staat: Broekseweg B 23, en bij de omnummering in 
1955, Broekseweg B23 (nr. 41). De vraag is wanneer 
deze huizen aan de Broekseweg gebouwd zijn en Krijn 
en zijn gezin zijn verhuisd? B. Pr.]

De herinneringen van mijn vader aan het laatste oor-
logsjaar en de bevrijding in 1945 zijn flarden, ik 
schrijf op wat hij nog weet: 

- De school ging gewoon door. De kinderen zaten in 
de kerk, want de school in de Fransestraat was bezet 
door de Duitsers. 
- In het laatste oorlogsjaar werd mijn vader de boer 
op gestuurd, met een bolderwagen. De opdracht die 
zijn moeder meegaf, was: “vraag bij iedere boer 1 
aardappel.”  
- Melk halen gebeurde bij een boer verderop in de 
straat. Om de slagboom te ontlopen, die bij boerderij 
Schakel stond, ging mijn vader via een binnendoor-
route. De route die mijn vader liep, als 8-jarige in de 
winter was: via de Broekseweg naar Meerkerk en via 
de Zouwendijk weer terug. 
- Met zijn zus Truus, gingen ze “aren lezen”. Na de 
oogst raapten ze de aren op, die achterbleven. Hier 
werd brood van gebakken. 
- Canadese soldaten namen de Duitse soldaten ge-
vangen. De Duitse soldaten moesten hun wapens 
inleveren en stonden met hun armen omhoog. 
- Hij herinnert zich een meisje dat onder gejoel mee-
genomen werd. Voor hem was toen niet duidelijk dat 
ze meegenomen werd om kaal geschoren te worden... 

Hopende jullie hier weer mee verder geholpen te 
hebben. Met vriendelijke groet, Angelique de 
Vroome en Gerrit de Vroome 

Nog een aanvulling van Bram Provoost  
over Krijn de Vroome na 1945

Krijn de Vroome is van 1949 t/m 1958 lid van de ge-
meenteraad van Ameide geweest voor de ARP. 
Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van 17 
juni 1949 zijn verkozen voor de ARP: C v.d. Zijden, 
A de Kruijk, K. de Vroome en J. Verheij. Voor de Pv-
dA: J. de Groot en W.R. Donker. Voor de VVD: H. 
Diepenhorst Johzn.
Deze uitslag zorgde voor een politieke verschuiving 
van links naar rechts in de gemeenteraad. De in 1946 
gekozen wethouders J. de Groot en H. Diepenhorst 
werden vervangen door twee ARP-wethouders:  
C v.d. Zijden en A. de Kruijk.

▲ 12 ½ jarig huwelijksfeest, 20 september 1943. V.l.n.r. Cornelia, 
Gerrit, Wim, Truus en Krijn.

▲ Geertruida den Boer (1868–1944) en Wilhelmus Johannes 
Arie de Vroome (1871–1941), de ouders van Krijn de Vroome. 
Zij trouwden op 20 juni 1894. 

▲ Het gezin De Vroome rond 1950 voor hun woning aan de 
Broekseweg B23 (nu 41). V.l.n.r. Truus, Krijn, Theo, Cornelia, 
Wim en Gerrit.
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Bij de volgende verkiezingen in 1953 verandert er 
niet veel. Verkozen zijn voor de ARP: C v.d. Zijden, 
A de Kruijk, K. de Vroome en W. Bor. Voor de PvdA: 
J. de Groot, W.R. Donker en L.H. Diepenhorst. De 
twee ARP-wethouders blijven dezelfde personen. 

In de periode maart 1955 t/m april 1956 mist Krijn 
de Vroome een aantal vergaderingen van de gemeen-
teraad ‘wegens ernstige ziekte’. Wat er precies aan de 
hand is, is bij mij niet bekend. Hij is wel als raadslid 
aanwezig tijdens het bezoek van de Commissaris van 
de Koningin van Zuid-Holland, Mr. J. Klaasesz, op  
30 januari 1957.

In oktober 1957 is Krijn de Vroome het slachtoffer 
van een ongeluk tijdens zijn werk bij Betondak 
(Hoogblokland/Arkel). In het interview met Theo 
staat hierover het volgende: “Toen Theo 11 jaar oud 
was kreeg zijn vader een zwaar ongeluk. Hij was ge-
struikeld 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 en vervolgens een herstellings-
oord in Amsterdam.” 

Enkele maanden na het ongeval verschijnt in het 
Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken van  
4 december 1957 een kort bericht over de toestand 
van Krijn.

Zoals beschreven in het interview met Theo had dit 
ongeval een grote impact op het gezin De Vroome. 

”Pa was er niet en moeder was veel bij pa op bezoek 
om hem te verzorgen”, zegt Theo. 
Het ongeval betekent ook het einde van Krijn de 
Vroome als raadslid.  Hij is na het ongeval afwezig op 
de vergaderingen van de gemeenteraad en hij staat 
niet meer op de kandidatenlijst van de ARP voor de 
gemeenteraadsverkiezing van 28 mei 1958.
Gelukkig is hij na jaren revalidatie toch weer hersteld 
en uiteindelijk op 79-jarige leeftijd overleden op 5 
april 1985. Zijn echtgenote, Cornelia van der Ham 
was ruim twee jaar eerder overleden op 10 november 
1982, 76 jaar oud.

▲ Bezoek van de Commissaris van de Koningin, Mr. J. Klaasesz, aan Ameide en Tienhoven op woensdag 30 januari 1957. Foto 
genomen in de tijdelijke ‘raadzaal’ in de Gemeentesecretarie, Voorstraat 1, Ameide. Het Stadhuis was vanwege de bouwkundige 
toestand niet meer in gebruik. Staand v.l.n.r. Aart Langerak (plv. gemeentesecretaris), Krijn de Vroome (raadslid AR), Willem Bor 
(raadslid AR), Arie de Kruijk (wethouder AR), Cornelis van der Zijden (wethouder AR), Johan de Groot (raadslid PvdA), Willem 
Donker (raadslid PvdA) en Leen Diepenhorst (raadslid PvdA).  Zittend v.l.n.r. de heer Van Weele (plv. chef kabinet CdK), Mr. J. 
Klaasesz (Commissaris van de Koningin), C.W. Luyendijk (burgemeester Ameide en Tienhoven).

 
“HOOGBLOKLAND
Aan de beterende hand. Ongeveer twee maan-
den geleden gebeurde op Betondak alhier een 
ernstig ongeluk, waarbij de heer K. de Vroome uit 
Ameide ernstig werd getroffen. Wekenlang lag hij 
buiten bewustzijn, echter thans is een verbetering 
ingetreden en levensgevaar is, zo het zich thans 
laat aanzien, geweken.”
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Bram Provoost (met dank aan Anja van 
der Grijn-de Groot en Lena Blijenberg-
Brouwer)
Op de expositie “Schooltijd in Termei, 1940 
– 2000’ zijn per ongeluk enkele foto’s van vóór 
1940 terecht gekomen. Dit kwam aan het licht 
doordat op drie foto’s meester K.A.J. Klerks 
stond afgebeeld. Krijn Klerks was van 1 decem-
ber 1913 tot 1 april 1936 in Ameide hoofd van 
de Openbare Lagere School (O.L.S.). De foto’s 
moeten dus voor zijn vertrek gemaakt zijn. 

Tijdens de expositie is er talloze keren op gewe-
zen dat de datering 1949 bij de foto niet klopte. 
Enkele kinderen werden herkend en konden in 
1949 niet meer op de lagere school zitten. Eén 
daarvan was Lena Blijenberg-Brouwer, met een 
grote witte haarstrik op de derde rij. Ik heb An-
ja van der Grijn – de Groot gevraagd om bij 
Lena op bezoek te gaan en te proberen te ach-
terhalen wie er op de foto staan en wanneer 
deze is gemaakt. Het eerste is voor een groot 
deel gelukt, maar wanneer wist ze niet precies. 
Juffrouw Annigje van Heusden, die ook op de 
foto staat is op 1 februari 1931 begonnen als 
onderwijzeres. De foto moet dus tussen 1931 
en 1936 genomen zijn. Aan de hand van de ge-
boortedata van de kinderen, die ik heb kunnen 
achterhalen en die variëren tussen 1917 en 
1927, zou de foto in 1932 of 1933 gemaakt kun-
nen zijn. De locatie is op het schoolplein van de 
O.L.S. bij de Kerkstraat.

De namen volgens Lena Blijenberg – Brouwer 
(nr. 10 op de foto), aangevuld met enkele na-
men genoemd tijdens de expositie en de (ver-
moedelijke) geboortejaren van de kinderen.

 1. Jielis de Gans (1922)
 2. Arjan Jongkind 
 3. Arie Jonkind (1919)
 4. Dirk van der Ham (1917)
 5. Arie Verboom (1917)
 6. ?
 7. ?

 8. Frieda Diepenhorst
 9. Meg de Groot
10. Lena Brouwer (1922)
11. Ana Schotman (1920)
12. Jas de Gans (1917)
13. Bas de Gans (1920)
14. Teunis de Groot (1921) 
15. Riet de Groot
16. Marie van Dijk 
17. Neeltje Bouter 
18. Neeltje Versluis 
19. Arina Langerak (1924)

Een oude school-
foto van namen 
voorzien
◄ Linda v.d. Lem en Bram Provoost 
bekijken de ‘omstreden’ foto met 
jaartal 1949.

20. Jannie Tukker
21, Arie? Bouter
22. Arie van der Grijn
23. Jaap Brouwer (1925)
24. Isaac Lakerveld (1922)
25. Arie Lakerveld (1927)
26. ?
27. Huib Schotman
28. Juf ?
29. Juf ?
30. Juf. Annigje van Heusden
31. Meester Krijn Klerks
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Op de website van de HVAT staat nog een 
schoolfoto, die erg lijkt op de hierboven bespro-
ken foto. (https://www.ameide-tienhoven.nl/
openbare-school-rond-1928/) 

De omschrijving van deze foto is als volgt:  
“Een schoolfoto van de Openbare School uit 1928. 
Meester Klerks (rechts, no. 26) staat naast de 
NH-kerk. Links staat Juffrouw van Heusden 
(no.18). Op de achtergrond de Kerkstraat. 
Maaike de Hoog is het eerste meisje links op de 
derde rij van voren (no. 11) (met de geruite jurk). 
Achter op de foto staan nog drie namen geschre-
ven, namelijk: Roel de Bie, Izaak Streefkerk en 
Flip van der Lee.
Maaike de Hoog is geboren op 12 april 1922 in 
Ameide en een dochter van Adrianus de Hoog en 
Annigje Schotman. Zij is op 1 maart 1945 in 
Ameide getrouwd met Jan Willem Goedhart.
Deze foto ontvingen we van Anneke Goedhart-
Steenis en Aart Goedhart (zoon van Maaike de 
Hoog)”.

Helaas kan ook bij deze foto de datering 1928 
niet kloppen. Zoals hierboven vermeld is juf-
frouw Van Heusden pas op 1 februari 1931 als 
onderwijzeres begonnen in Ameide. De leeftijd 
van Maaike de Hoog geboren op 12 april 1922 
lijkt me ook ouder dan 6 jaar, eerder 9 of 10 jaar. 
Enkele 6-jarigen zitten op rij 2 (nrs. 5-10),  
denk ik.
Een vergelijking van de twee foto’s laat zien dat 
ze op dezelfde dag, kort na elkaar, gemaakt 
moeten zijn. Meester Klerks is identiek geleed 
en heeft dezelfde hoed in zijn linkerhand. Juf-
frouw Van Heusden draagt dezelfde kleren 
(blouse en dasje) en schoenen en het haar is op 
dezelfde wijze gekapt. De locatie van de fotoca-
mera is identiek, maar er is een klein verschil in 
de schaduw van de kerk op de woning. Dit wijst 
op een klein tijdsverschil tussen de foto’s. Kort-
om ze zijn op dezelfde dag kort na elkaar ge-
maakt. 

11. Maaike de Hoog; 18. Juffrouw Van Heus-
den; 26. Meester Klerks.

Op de tweede foto staan 24 andere leerlingen 
van de O.L.S. dan de 27 kinderen op de eerste 
foto. Behalve Maaike de Hoog (nr.11), staan er 
nog drie namen achterop, maar geen nummers. 
Dit zijn: 
Roel de Bie (geb. 25 aug. 1922); 
Izaak Streefkerk (geb. 20 feb. 1922) en 
Flip van der Lee (geb. 18 juli 1921).

Een nieuw bezoek van Anja aan Lena leverde 
(helaas) slechts vier nieuwe namen op, n.l.: 
8. Neeltje Versluis?; 
12 Adrie Bouter; 
21 Lien Rietveld en 
24. Jo de Jong. 

Ik heb van deze vier geen geboortedata kunnen vinden en 
ook andere gegevens ontbreken. Hopelijk zijn er lezers die 
nog meer namen weten. De redactie stelt het zeer op prijs 
als deze aan de hand van de nummering doorgegeven 
worden via bram.provooost@kpnplanet.nl. Bij voorbaat 
dank hiervoor.

Op de expositie werden nog twee foto’s getoond, waarop 
Meester Klerks was afgebeeld. Voor beide foto’s geldt dat 
niet bekend is welke kinderen erop staan. De enige be-
kende persoon is meester Klerks links op de ene en rechts, 
met hoed op, op de andere foto. Hij was van 1917 t/m 
1936 Hoofd van de Openbare lagere school.
Een datering is daardoor moeilijk. Gebaseerd op enkele 
modekenmerken lijkt er een flink verschil in jaren te zijn. 
Op de ene foto dragen alle kinderen schoenen en zijn bij 
de jongens matrozenpakjes in de mode. Op de andere foto 
zien we op de eerste rij nogal wat kinderen met klompjes 
en lijkt de kleding wat eenvoudiger.

▲ Rechts meester Klerks, met hoed en juffrouw ?. 26 kinderen. 
▲▲ Links meester Klerks, rechts meester ?. 22 kinderen.

 
VRAAG: Is er onder de lezers iemand die namen bij deze 
foto’s kan geven?
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 Lancering 
    Beeldbank

▲ Door wethouder Christa Hendriksen 
van de gemeente Vijfheerenlanden wordt 
de Beeldbank in gebruik genomen.
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 Lancering 
    Beeldbank

Gert Groenendijk

Op woensdagmiddag 11 september 2019 
heeft wethouder Christa Hendriksen van 
de gemeente Vijfheerenlanden de Beeld-
bank feestelijk in gebruik genomen. Deze 

heugelijke gebeurtenis in het gemeentehuis te Meer-
kerk is bijgewoond door een grote groep belangstel-
lenden. De wethouder heeft verteld hoe de Beeld-
bank in samenwerking tussen gemeente en histori-
sche verenigingen is ontstaan. De Historische Vereni-
ging Ameide en Tienhoven, de Stichting Vrienden 
van Historisch Meerkerk en de Vereniging Historisch 
Lexmond en Hei- en Boeicop hebben de afgelopen 
jaren samen met de gemeente de handen ineengesla-
gen om beschikbare beelden van de verenigingen op 
een passende manier te archiveren, beheren en te 
presenteren aan geïnteresseerden. Momenteel heb-
ben de vrijwilligers al meer dan 2000 afbeeldingen 
geplaatst op de Beeldbank. In de toekomst worden er 
nog ongeveer 40.000 afbeeldingen toegevoegd. 
Het eerste onderzoek om foto’s te documenteren en 
te tonen aan een breed publiek is eind 2015 gestart 
door de Historische Vereniging Ameide en Tienho-
ven. Al snel ontstond het idee dat een Beeldbank 
voor dit doel een goede oplossing zou zijn. Maar de 
realiteit onder ogen ziende: voor de Historische Ver-
enging Ameide en Tienhoven alleen zou het realise-
ren van een professionele Beeldbank een erg grote, zo 
niet te grote opgave zijn. Daarom is contact en sa-
menwerking gezocht met de Vereniging Historisch 
Lexmond en Hei- en Boeicop en de Stichting Vrien-
den van Historisch Meerkerk.
Met de gemeente Zederik is overleg gestart om te 
verkennen of een Beeldbank ook voor de gemeente 
wenselijk zou zijn. Tijdens de overleggen met de ge-
meente Zederik van leverancier Deventit van de At-
lantis-infrastructuur bleek al snel dat de al aanwezige 
infrastructuur voor de Burgerlijke Stand eenvoudig 
kon worden geüpdatet met een Beeldbank module. 
Deze Beeldbank module wordt veel gebruikt door 
gemeentelijke, regionale en provinciale archieven, 
historische verenigingen en grote bedrijven in bin-
nen- en buitenland. Daaruit mag worden afgeleid dat 
de kwaliteit zich wel heeft bewezen.
De introductie van de Beeldbank paste ook goed in 
het indertijd door de gemeente Zederik geformu-
leerde gemeentebeleid, zoals: participerende partijen, 
bloeiend verenigingsleven, ondersteuning aan lokale 
partijen en de deelname aan cultuur vergroten. En 
zoals wethouder Christa Hendriksen tijdens de lan-
cering van de Beeldbank meldde: “Ook voor de ge-
meente Vijfheerenlanden past dit precies in het ge-
meentebeleid”.
Na al dit voorwerk hebben de drie gezamenlijke ver-
enigingen op 18 november 2016 formeel een verzoek 
ingediend bij de gemeente Zederik. De vraag was: is 
de gemeente bereid om een Beeldbank te realiseren 
voor de eigen gemeente en voor elk van de drie sa-
menwerkende verenigingen binnen Zederik? Het 
gaat om één Beeldbank met voor elke deelnemende 
partij een eigen portaal. Na een positieve reactie zijn 
de gemeente en de drie verenigingen nauw met el-

kaar opgetrokken om het ontwerp te definiëren. Een 
werkgroep is ingesteld waarin alle partijen deelne-
men. Deventit in Bunschoten is aan de slag gegaan 
om de Beeldbank te ontwerpen en realiseren. Dit in 
overleg en samenwerking met de gemeente en de ver-
enigingen. In november 2018 was het zover dat de 
Beeldbank van testfase omgezet kon worden naar een 
definitieve publieksomgeving. Nadat de Beeldbank 
beschikbaar was in de publieksomgeving hebben de 
deelnemende partijen al ruim 2000 foto’s kunnen 
plaatsen en documenteren 
Na de inleiding van de wethouder bij de lancering 
van de Beeldbank presenteerden Jannie van Houwe-
lingen, adviseur Digitale Media bij de gemeente Vijf-
heerenlanden, en Gert Groenendijk enkele foto’s die 
op de Beeldbank zijn te bewonderen. Ook lieten zij 
zien hoe je in de Beeldbank kunt zoeken naar een 
bepaalde foto. De werkgroep van de drie deelnemen-
de verenigingen heeft een toezegging gedaan aan de 
gemeente dat zij bereid is om foto’s die zich bevinden 
in het gemeentearchief te willen scannen, documen-
teren en te plaatsen op de Beeldbank. 
Wethouder Christa Hendriksen is enthousiast over 
de Beeldbank en vooral nieuwsgierig naar de groei 
van het aantal afbeeldingen dat beschikbaar gaat ko-
men voor het publiek. Zij wenst de vrijwilligers door-
zettingsvermogen met de enorme opgave om de ko-
mende jaren, naar grove schatting, zo’n 40.000 foto’s 
op de Beeldbank te gaan plaatsen en te documente-
ren. 
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boei-
cop, de Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk 
en de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven 
zijn de gemeente Vijfheerenlanden zeer erkentelijk 
dat er een Beeldbank beschikbaar is met voor ieder 
een eigen portaal.

Waar kun je de Beeldbank vinden: 
 
https://beeldbank.ameide-tienhoven.nl/
Hier vind je de Beeldbank van de Historische 
Vereniging Ameide en Tienhoven. 
 
https://historie.zederik.nl/ 
Hier vind je de vier afzonderlijke Beeldbanken 
plus de akten burgerlijke stand van de voormalige 
gemeente Zederik.
 
https://www.vijfheerenlanden.nl/beeldbank   of
 
https://www.vijfheerenlanden.nl/Recreatie/Over-
zichtspagina_Recreatie/Beeldbank
Hier vind je de Beeldbank van de Historische 
Vereniging Leerdam en de vier afzonderlijke 
Beeldbanken plus de akten burgerlijke stand van 
de voormalige gemeente Zederik.
 
https://vhlhb.nl/
Hier vind je de Beeldbank via de website van 
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boei-
cop.
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Bram Provoost

Zoals u in het voorgaande verslag hebt kunnen 
lezen is op 11 september 2019 de Beeldbank 
officieel geopend. Daarin staan honderden fo-

to’s van Ameide en Tienhoven al dan niet voorzien 
van een beschrijving. Een van de grootste uitdagin-
gen van de Beeldbank is het nauwkeurig documente-
ren van deze foto’s en ze van een juiste beschrijving 
te voorzien.
Als oud-raadslid van Ameide (1974-1985) trof mij de 
onderstaande foto in het bijzonder1. De beschrijving 
bij deze foto op de website van de HVAT en de 
Beeldbank bevat enkele onjuistheden. Dat is voor mij 
aanleiding om het ‘juiste verhaal’ bij deze foto op te 
schrijven. Een bijzondere reden is nog dat ik per-
soonlijk betrokken ben geweest bij deze gebeurtenis.

1  Website HVAT: https://www.ameide-tienhoven.nl/een-snack-voor-het-
college-van-bw/ : ‘Een snack voor het college van B & W’. Beeldbank: htt-
ps://historie.zederik.nl/detail.php?nav_id=0-1&index=12&imgid=4417317&
id=4417316 ‘Cor Bouter deelt bitterballen uit tijdens een raadsvergadering’.

Wat was er aan de hand? 
De foto is gemaakt tijdens een vergadering van de 
gemeenteraad van Ameide op maandag 12 mei 1982. 
Aan de orde waren onder meer de sluitingstijden 
van de horeca, waarbij vooral de sluitingstijd op za-
terdagavond een heikel punt was. De emoties liepen 
flink op tijdens de vergadering, maar op een gegeven 
moment deelt Cor Bouter, oud-horecaman en ex-
postbode (dus geen gemeentebode) bitterballen rond 
als presentje van de uitbaters van ‘Het Wapen van 
Ameide”.  

Het Nieuwsblad voor Gorinchem en omgeving van 
14 mei 1982 besteedde ruim aandacht aan deze ge-
beurtenis in Ameide. De navolgende tekst is van de 
verslaggever Luuk van Sluis.
 
EMOTIES LAAIEN HOOG OP 
Herrie om sluitingstijd van café’s
AMEIDE – Terwijl de avondzon zijn laatste stralen 
achter de Lekdijk werpt lijkt het dorp Ameide uitge-
storven. Slechts een enkele voetganger en een zeld-
zame fietser verstoren de rust die in het mooie stukje 
Alblasserwaard bijna vanzelfsprekend is. Ameide lijkt 
nog niet ontwaakt uit een diepe winterslaap.
Schijn bedriegt. Zo rustig als het op straat is, zo druk 
is het in “Het wapen van Ameide”. Het dorpscafé zit 
bijna vol. Veel vaste klanten zijn op deze vroege 
maandagavond naar hun stamcafé gekomen om tij-
dens de raadsvergadering die later op de avond ge-
houden wordt één blok te vormen tegen een voorstel 
van burgemeester en wethouders.
Er wordt op dit moment al heftig gediscussieerd over 
de voorgenomen wijziging van de sluitingstijden van 
de café’s in Ameide. De emoties laaien af en toe zo 
hoog op, dat Gerrit de Boom, caféhouder van “Het 
Wapen”, zijn klanten tot bedaren moet brengen.
Toch is ook De Boom niet blij met het voorstel van 
burgemeester en wethouders om de cafés ’s zaterdags 
om één uur te sluiten. De Boom: “Tot op heden zijn 
we op zaterdagavond tot een uur of twee, half drie 
open geweest. De officiële sluitingstijd van elf uur is 
absurd en daar wordt dan ook overal de hand mee 
gelicht. De politie heeft het overschrijden van de slui-
tingstijden altijd oogluikend toegelaten, omdat dit 

 Het verhaal bij een foto uit de Beeldbank     
‘Een snack voor het college van B & W’: 
   ‘Cor Bouter deelt bitterballen uit tijdens  
    een raadsvergadering’

Beschrijving op de website van de HVAT en de Beeldbank: 
‘Tijdens een raadsvergadering van Ameide in de raadszaal 
van het Stadhuis krijgt het College van B&W hier een bitterbal 
aangeboden door de gemeentebode Cor Bouter. Achter de 
tafel van links naar rechts: wethouder Arie Gerrit de Kruijk, 
burgemeester Cees Bakker en wethouder Klaas van Oort. 
Datering: 1981’.
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zorgde voor een druppelsgewijs leeglopen van het 
café. Als de gemeenteraad vanavond besluit dat de 
cafés om één uur gesloten moeten worden, gooien ze 
daarmee hun eigen glazen in. Want wat gebeurt er als 
er plotseling dertig, veertig mensen op straat gesme-
ten worden? Dan krijg je burengerucht en misschien 
zelfs kans op vernielingen.”

Nooit last 
In een naburig pand van “Het Wapen van Ameide” 
ziet men de komende raadsvergadering met angst en 
beven tegemoet.  
A. de Jong, winkelier op de Dam, begrijpt niet dat 
het college met zo’n voorstel durft te komen. De Jong 
vertelt: “Ik heb tot nu toe nog nooit last gehad van 
de café-bezoekers die ’s avonds laat uit ‘Het wapen’ 
komen. Goed tussen een uur of half één en een uur 
of twee hoor je zo af en toe wel eens een auto komen 
of gaan. Dat zijn dan mensen die uit Gorinchem of 
Raamsdonkveer terugkomen en hier even een afzak-
kertje pakken. De chauffeur van zo’n groepje jongelui 
pakt dan ook nog even een pilsje, omdat hij de auto 
hier toch kan laten staan. Dat laatste stukje naar huis 
loopt hij dan gewoon”. 
Maar wat gebeurt er als ze hier straks niet meer te-
recht kunnen? 
De Jong: “Dan gaan ze dat afzakkertje in Meerkerk of 
weet ik waar pakken, stappen met een aangeschoten 
kop achter het stuur en brengen de verkeersveiligheid 
in gevaar. Ik ben ook jong geweest”, voegt hij er veel-
betekenend aan toe.

Waarborgen 
De Jong ziet het voorstel van de raad meer als een 
verkiezingsstunt2 dan als een verbetering van de 
huidige situatie. De Christelijke partijen, in Ameide 
verenigd in de Protestants Christelijke Combinatie 
(PCC), zien volgens De Jong de verkiezingen aanko-
men. Zij willen met het voorstel de eerbiediging van 
de zondag waarborgen. 
De Jong: “Dat is natuurlijk een prima streven maar 
ik vrees dat ze het tegenovergestelde bereiken. Veel 
jongeren zullen het niet pikken dat ze om één uur 

2  Op woensdag 2 juni 1982 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeente-
raad.

buitengezet worden, en zullen hun ongenoegen uiten 
in vandalisme of een andere vorm van ordeversto-
ring. Ik weet niet of ik nog wel rustig zal slapen met 
die gedachte in mijn achterhoofd”.
Terwijl De Jong zich gereed maakt om naar de raads-
zaal te gaan zien we “Het wapen van Ameide” lang-
zaam leegstromen. Een stoet mensen begeeft zich 
naar het gemeentehuis, dat al snel overvol is. Het 
blijkt niet berekend op zo’n grote groep mensen. 
Overal worden stoelen vandaan gehaald om het bon-
te gezelschap een redelijke zitplaats te bieden. Als de 
voorraad stoelen uitgeput is zien de mensen zich ge-
noodzaakt op de trap plaats te nemen. Na enig 
schuif- en meetwerk heeft iedereen een zitplaats ge-
vonden en kan de raadsvergadering beginnen.

Discussie 
De wijziging van de algemene politieverordening, 
waar de sluitingswet in opgenomen is, blijkt punt 
achttien van de agenda te zijn. Het geduld van het 
horecapubliek wordt dus danig op de proef gesteld. 
Na een klein uur breekt de discussie in de gemeente-
raad in volle hevigheid los. 
Al snel blijkt duidelijk dat er twee stromingen in de 
raad waar te nemen zijn. Aan de ene kant de Protes-
tants Christelijke Combinatie en aan de andere kant 
de verbazingwekkend eensgezinde PvdA en VVD-
fracties. 
De liberalen en de socialisten in Ameide vinden het 
voorstel niet ver genoeg gaan. De sluitingstijden van 
de café’s moeten volgens beide partijen niet één uur, 
maar twee uur zijn, of zoals de horecabedrijven als 
compromis voorstelden half twee met een eventuele 
uitlooptijd naar twee uur. 
Volgens mevrouw Van den Berg (VVD) is het voor-
gestelde “één uur financieel niet haalbaar voor de 
horecabedrijven. Rond die tijd heerst er immers een 
topdrukte in de café’s” aldus Van den Berg,

Eenstemmig 
Peeters (PCC) daarentegen kan het niet met zijn 
christelijke levensovertuiging rijmen dat de horeca-
bedrijven na twaalf uur (dus op zondag) open zijn. 
Hij stelt daarom voor alle café’s om half twaalf te slui-
ten. 
Terwijl de bitterballen aangeboden door de plaat-
selijke horeca de raadszaal doorgaan argumenteert 
Peeters zijn stelling met de woorden: “Dit tijdstip is 
nodig om de inwoners een volledige zondagsrust te 
kunnen garanderen”. Zijn fractiegenoot Veenvliet 
kan zich helemaal vinden in de woorden van Peeters, 
maar zijn collega’s De Kruijk en Versluis (eveneens 
PCC) vinden het voorstel van B en W toch reëler. 
Zij knikken eenstemmig ja als PvdA-wethouder Van 
Oort zegt dat je zondagsrust en –heiliging aan nie-
mand mag opdringen.

Verdeeldheid alom dus in de gemeenteraad van 
Ameide, en zelfs verdeeldheid binnen de partijen, 
waardoor slechts voor één voorstel een meerderheid 
te vinden blijkt te zijn. Het voorstel van burgemeester 
en wethouders: ’s zaterdags om één uur sluiten.
De plaatselijke caféhouders en hun klanten zijn rond-
uit kwaad over deze beslissing en verlaten bij wijze 

▲ Een van de drie café’s die Ameide rijk is: “Het Wapen van 
Ameide”. (Foto: Hans de Bos).
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van protest de publieke tribune, alsmede de klap-
stoeltjes en de harde trappen.
Eenmaal buiten de raadszaal komen de emoties en 
reacties van de anders zo nuchtere inwoners van 
Ameide pas goed los. Teleurgesteld druipt de stoet af 
naar stamcafé “Het wapen van Ameide”.
Caféhouder Gerrit de Boom spreekt zijn klanten toe: 
“Ze zijn met ons nog niet klaar. We tekenen deze 

• De bomvolle raadszaal met op de eerste rij rechts kroegbaas 
Gerrit de Boom: “We laten het er niet bij zitten”. (Links zit Adrie 
van der Ruit zijn ‘kroegbaas-partner’ in die tijd. Tussen hen in 
zit Cor Bouter, oud-caféhouder). Foto: Hans de Bos.

• Een volle publieke tribune luistert aandachtig naar de discussie 
in de gemeenteraad.

• Later op de avond is er meer aandacht voor de bitterballen

week nog protest aan en beginnen een AROB-proce-
dure”.
De gemoederen beginnen na enige tijd te bedaren, 
maar de sfeer blijft beneden peil. Ook een rondje op 
kosten van de zaak kan hier weinig verbetering in 
brengen.
Al snel daarna druipen groepjes mensen af, en om 
half twaalf is het café leeg, lang voor sluitingstijd...
Tekst LUUK VAN SLUIS
Foto’s HANS DE BOS

Tot zover het artikel in het Nieuwsblad voor Gorin-
chem en omstreken van 14 mei 1982. 
In de beschrijving van de foto wordt gesproken over 
‘de gemeentebode Cor Bouter’. Dat is hij echter nooit 
geweest. Cor Bouter is caféhouder en postbode ge-
weest maar geen gemeentebode. In 1982 bekleedde 
Cor van Gelderen die functie. (Zie ook het artikel: 
“Een bijzondere jubilaris in 1963.” elders in dit blad. 
Twee aanvullende afbeeldingen van de publieke tri-
bune tijdens de raadsvergadering van 12 mei 1982.

Meer over Cor Bouter  
(Wegwijzer 11 juni 1981)
Cor Bouter, een 32-jarige P.T.T.-er: “De romantiek 
voor de P.T.T.-er ging weg toen die groene ‘brood-
trommels’ geplaatst werden”. 
AMEIDE – Wie kent hem niet, deze 65-jarige Amei-
denaar. In 1938 als 20-jarige kastelein begonnen in 
het vroegere “De Stoomboot”, met daarbij de neven-
funktie van walbaas van de algemene aanlegsteiger 
van de vrachtboot. 
De goed van de tongriem gesneden Ameidenaar ver-
telt voorts over zijn Agentschap van de Heineken 
Bierbrouwerij. In de oorlogsjaren met fiets en karre-
tje kratjes pils wegbrengend bij kollega’s. Over zijn 
handel in 6-weekse leghennen en zijn handel in fruit. 
Na de oorlog ging dit over en bleven alleen het Café 
en het Bieragentschap over. 
In 1949 werd Cor Bouter als hulpbesteller aangeno-
men voor 3/4 uur per dag. Door deze nevenbetrek-
king viel hij onder de sociale wetgeving. Na 15 jaar 
volgde zijn officiële benoeming als besteller eerste 
klas in vaste dienst. “Deze benoeming kreeg ik zes 
weken voordat ik mijn café verhuurde. Ik heb het 
altijd fijn werken gevonden bij de P.T.T.

Vroeger was alles romantischer 
Ik was vaak tussenpersoon. Je kreeg van de mensen 
uit Tienhoven vaak opdrachten mee, zoals, bestel bij 
de bakker gebak of zeg, dat Mesker langs komt. Het 
gebeurde met Kerst wel, dat een boerenvrouw zei: 
“Cor, op tafel liggen 40 Kerstkaarten, plak jij er gauw 
postzegels op, dan zet ik vast koffie”. 
Aan het eind van het jaar was het vaak traditie dat je 
iets kreeg. Nu was er ook iemand die al  enige jaren 
achtereen zei, je hebt nog iets te goed Cor, maar mo-
menteel heb ik geen klein geld. Na het derde jaar heb 
ik toch maar gezegd, dat ik ook groot geld aannam, 
aldus een vrolijk pratende Cor Bouter. 
Hij vervolgt: de romantiek verdween toen die groene 
broodtrommels aan de weg verschenen. (Het lijken 
toch net broodtrommels, wanneer zij op haar kant 
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liggen). Het kontakt met de mensen verdween. Je 
bent nu een nummer. In strenge winters liep je soms 
te janken van de kou. 
Honden op de boerenerven waren niet mijn beste 
vrienden. Ik zal nooit vergeten dat zo’n beest eens 
een hele broekspijp openscheurde, met alle gevolgen 
van dien. 
16 juni word ik 65 jaar, dan ben ik P.T.T. besteller af, 
dan is een periode in mijn leven afgesloten. Ik heb 
het werk altijd met veel plezier gedaan, daarom is 
een receptie wel een groot woord, maar toch geef ik 
die in “Het Wapen van Ameide” op dinsdag 16 juni 
na 19.30 uur. Het is maar een aardigheidje”. 
Toch geloven wij dat velen de dan gepensioneerde 

P.T.T. besteller Cor Bouter dinsdag 16 juni even de 
hand zullen gaan drukken.
Voor het café zijn van links naar rechts afgebeeld: 
Jannie Bouter, dochter van Arie Bouter (na haar hu-
welijk, op 13 april 1944, Jannie de Bont-Bouter). Arie 
Bouter, kastelein en koffiehuishouder, geboren op 1 
juni 1871 te Lekkerkerk en overleden op 13 augustus 
1943 te Ameide. Cornelis Bouter (Cor), caféhouder 
en postbode, geboren op 16 juni 1916 te Ameide en 
overleden op 3 december 1997 te Ameide (zoon van 
Arie). Op 4 september 1941 getrouwd met Willempje 
Hijkoop (rechts op de foto), geboren op 25 juni 1922 
te Leerdam en overleden op 23 augustus 1987 te 
Amersfoort.

▲ Cor Bouter (links boven) was onder meer walmeester van de 
Algemene Aanlegsteiger Ameide aan de Lekdijk.

▲ Schuin tegenover de vroegere algemene aanlegsteiger was op 
de Lekdijk het café ‘De Stoomboot’ gesitueerd. (Foto gemaakt 
rond 1940).

 

De gemeenteraad van Ameide in 1982 
Op 2 juni 1982 werden er verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. In Ameide deden drie partijen 
mee. De PCC (een samenwerking van ARP, CHU en SGP), de PvdA en de VVD. De uitslag was als volgt: 
PCC, 994 stemmen (56,25 %) 4 zetels; PvdA, 546 stemmen (30,9 %), 2 zetels; VVD, 227 stemmen (12,85 
%), 1 zetel. De opkomst was 88,4 %. De nieuwe gemeenteraad werd op 7 september 1982 geïnstalleerd.  
Tijdens die vergadering werden A.G. de Kruijk (PCC) en K. van Oort (PvdA) tot wethouder benoemd.

▲ De nieuw gekozen gemeenteraad in 1982. Zittend: wethouder Arie G. de Kruijk (PCC-ARP), burgemeester Cees Bakker en 
wethouder Klaas van Oort (PvdA). Staand de raadsleden Arie E. Versluis (PCC-ARP), Arie Veenvliet (PCC-CHU), Veronica 
van den Berg (VVD), Ruud Jansen (PCC-SGP), en Bram Provoost (PvdA). Uiterst rechts loco-secretaris Bert Hartman.
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Bram Provoost1

De laatste tijd wordt er veel gesproken over 
de leeftijd waarop mensen in aanmerking 
komen voor een AOW-uitkering en wan-
neer werkenden met pensioen kunnen 

gaan. Dat was vroeger, en niet eens zo lang geleden, 
heel anders.  
Mij trof een opmerkelijk bericht dat in het Nieuws-
blad voor Gorinchem en omstreken van 17 mei 1963 
verschenen. In Ameide was er iemand, die inmiddels 
al 70 jaar werkt “in de teen”, eens een bloeiende nij-
verheid.

C(ornelis) van Gelderen te Ameide werkt al  
70 jaar in de teen
“De 81-jarige C. van Gelderen kunt u nog elke dag in 
zijn schuurtje aan de Prinses Marijkeweg te Ameide 
opzoeken. Hij is een man die geheel in zijn werk op-
gaat. Van zijn elfde jaar af is deze “ouwe rot in het 
vak” met de teen vertrouwd. Bij de honderdtallen ver-
lieten de gistmanden het bedrijvige dorp “Termey”. 
Hierin vond Van Gelderen, evenals vele inwoners van 
Ameide, zijn karige boterham.
Tijdens de oorlog 1914-1918 werd Van Gelderen en-
kele jaren zetbaas van een touwslager in ’s-Graven-
moer. De touwen werden van teenbarsten geslagen. 
Toen naar kwaliteit werd gevraagd, verscheen een 
glimlach op het gelaat van de krasse Termeyenaar. 
“Zodra de touwen vochtig waren, was er niets mee te 
beginnen. De laatste 40 jaar breien we bloemen- en 
fruitmanden. Het is misschien wel het enige verwerkte 
hout, dat een levendige handel doormaakt. Met de 
hoep is het in ieder geval treurig”.

1  Met dank aan kleinzoon Cees van Gelderen (zoon van Wim) voor aanvul-
lende informatie.

En weer is de baas over zijn werk gebogen. Van ge-
schilde en gebufte (in water gekookte) teen wordt in 
een razendsnel tempo gewerkt. Zijn de bakjes klaar, 
dan worden ze in anilineverf gedompeld, waarna er 
met goudbrons tot ware pronkstukjes worden opgespo-
ten. Vroeger vond men verschillende van deze bedrijf-
jes in Brabant, maar toen na de oorlog veel aardewerk 
op de markt verscheen wilde het maar slecht met de 
bloemenmandjes.
Van Gelderen maakte uit de gesprekken met de opko-
pers op, dat er in deze branche nog maar een tiental 
bedrijfjes werkzaam is. De laatste tijd worden wel ver-
schillende soorten fruitmanden gevraagd. Zo kan het 
gebeuren, dat op de ene dag de produktie bij drie 
mandjes ophoudt – als ze iets aparts bezitten -, maar 
wordt een massa-artikel gevraagd, dan ligt de produk-
tie om de 50 stuks per dag.
De mechanisering speelt in deze branche maar een ge-
ringe rol. De bodems worden nu machinaal gezaagd 
en in plaats van de spuiterij werd vroeger de kwast 
gehanteerd. Niets echter kan het maken van manden 
vervangen. “Dat zal wel handwerk blijven: de Duitsers 
zijn er mee bezig geweest, maar ook zij boekten geen 
resultaat”, aldus de heer Van Gelderen, die daarmee 
aantoonde, dat hij wel wist wat er in zijn eigen be-
drijfstak te koop is.”

Familie overzicht
Cornelis (Kees) van Gelderen werd geboren op 2 mei 
1882 als zoon van Antonie van Gelderen (1852-1943) 
en Maria Verheij (1853-1929). Hij trouwde op 17 ja-
nuari 1902 met de op 17 december 1882 te Ameide 
geboren Maria Klasina (Marie) de With, een dochter 
van Willem de With (1838-1889) en Geertje Broere 
(1843-1929). 
Het echtpaar Van Gelderen – De With kreeg 12 kin-
deren, van wie er drie op jonge leeftijd zijn overle-
den. Het eerste kind, Antonie(1) is al enkele maan-
den voor het huwelijk geboren op 2 november 1901 
en bij de burgerlijke stand aangegeven als Antonie de 
With. Aangevers waren Frederik Jacob van den Berg, 
arts, en Willem van der Mooren, veldwachter, zoals 
gebruikelijk bij een ongehuwde moeder. Antonie(1) 
is bij het huwelijk erkend door Cornelis, maar is kor-
te tijd later op 18 maart 1902 overleden, 4 maanden 
oud. 
De overige elf kinderen van Kees en Marie zijn 
achtereenvolgens:Maria (Marie), geboren op 20 no-

Een bijzondere  
jubilaris in 1963
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vember 1902 en overleden op 29 juli 1992, 89 jaar 
oud. Zij was getrouwd met Wout Johannes de Roon.
Geertje Adriana (Geertje), geboren op 23 januari 
1904 en overleden op 24 november 1993, 89 jaar oud. 
Zij was getrouwd met Leonardus Mattheus Schim-
mel.
Antonie (2), geboren op 28 november 1905 en over-
leden op 1 april 1908, 2 jaar oud.
Neeltje, geboren op 23 december1907 en overleden 
op 10 december 1948, 40 jaar oud. Zij is ongehuwd 
gebleven en bij haar ouders blijven wonen. Neeltje 
was kleermaakster van beroep, oftewel Costumière. 

Antonie (3) (Anton), geboren op 20 mei 1909 en 
overleden op 29 juli 1989, 80 jaar oud. Hij was ge-
trouwd met  Willemina Elisabeth Berendsen.

Wilhelmina (Wil), geboren op 25 december 1910 en 
overleden op 6 december 2008, 97 jaar oud. Zij was 
getrouwd met Anthonie Versluis.
Merrigje Elisabeth (Mergje), geboren op 9 november 
1912 en overleden op 26 januari 1999, 86 jaar oud. 
Zij was de tweede vrouw van Adrianus Kruijt. 
Janna, geboren op 27 december 1914 en overleden op 
28 februari 1915, 2 maanden oud.
Willem (Wim), geboren op 26 oktober 1916 en over-
leden op 21 december 1997, 81 jaar oud. Hij was ge-
trouwd met Johanna Roodhorst. 
Cornelis (Cor), geboren op 23 maart 1921 en overle-
den op 10 augustus 1993, 72 jaar oud. Hij was ge-
trouwd met Maartje van Zijl. 
Pieter (Piet), geboren op 20 juni 1927 en overleden 
op 21 maart 2000, 72 jaar oud. Hij was getrouwd met 
Maria Lena Bouter.

Na bijna 70 jaar getrouwd te zijn is Kees van Gelde-
ren overleden op 28 november 1971, 89 jaar oud. 
Zijn weduwe Marie van Gelderen - de With is overle-
den op 10 april 1976, 92 jaar oud.

De laatste zelfstandige actieve mandenmakerij 
van Ameide
Bij zijn 70-jarig jubileum in 1963 werkte Kees van 
Gelderen samen met zijn zonen Wim en Cor. De of-
ficiële bedrijfsnaam was: Gebr. W. en C. VAN GEL-
DEREN – AMEIDE Fabrikanten van Bloemen- en 
Fruitmanden. Het bedrijf was gevestigd op de 
Broekseweg 7, het huisadres van vader Kees. Later 
verhuisde het mandenmakerbedrijf naar de Indus-
trieweg 8. 

▲ Twee vriendinnen, Janna Diepenhorst en Marie van 
Gelderen, beide geboren in 1902. (foto ca. 1920, via Linda van 
der Lem: https://www.ameide-tienhoven.nl/janna-diepenhorst-
en-maria-van-gelderen/).

▲ Kees van Gelderen en Marie van Gelderen-de With in hun 
huiskamer aan de Broekseweg.
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Maatschappelijk actief
Behalve mandenmakers waren Cor en Wim van 
Geldeten ook actief in het maatschappelijk leven in 
Ameide. Beiden zijn sinds de jaren 1930 lid en later 
ook voorzitter geweest van de fanfare-vereniging 
‘Unie’. Cor was ook Ere-voorzitetter van de Unie. 
Wim was de laatste voorzitter voor de fusie met 
Crescendo in 1984 tot Ameide’s Fanfare Korps 
(AFK). 
Cor van Gelderen was van 1966 t/m 1970 lid van de 
gemeenteraad van Ameide voor de PvdA. In 1970 is 
Cor niet herkiesbaar, maar neemt zijn jongere broer 
Piet plaats in de raad. Hij is tot begin 1972 ook wet-
houder. Cor van Gelderen nam rond die tijd ook af-
scheid van het mandenmaken. Hij keert terug naar 
het gemeentehuis van Ameide, niet als raadslid maar 
als gemeentebode en markt- en havenmeester (mei 
1974). 

Enkele jaren na het overlijden van vader Kees stopt 
ook broer Cor als mandenmaker. Cor wordt gemeen-
tebode. Wim van Gelderen blijft nog tot 1987 actief 
als mandenmaker. Hij is dan 71 jaar oud en vind het 
wel genoeg zo. Wim was daarmee de laatste zelfstan-
dig werkende mandenmaker in Ameide, d.w.z. ie-
mand die nog steeds manden produceerde voor de 
markt. Door de jaren heen was de Firma Vreugden-
hil in Rotterdam de voornaamste afnemer van de 
bloemen- en fruitmanden van de Gebr. van Gelde-
ren. Tot 1944 ging het transport van de manden met 
de Lekboot naar Rotterdam. Ook Kees Sr. ging in die 
tijd regelmatig met de boot naar Rotterdam om be-
stellingen op te nemen bij Vreugdenhil en Hakbijl. 
Na 1945 ging het vervoer per vrachtauto, zoals de 
bodedienst van Job Mollevanger uit Lexmond.

Wim van Gelderen met een kar vol siermanden.

 ▲ Vrachtnota van de Gebr. Van Gelderen uit de jaren 1950.

◄ Gemeentebode 
Cor van Gelderen 
(Foto ca. 1982). 
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Bram Provoost1

Van oudsher heeft de mensheid vuur gebruikt 
om zich te verwarmen. Open vuur was in de 
prehistorie de belangrijkste wijze om een 

ruimte te verwarmen. Het vuur hield tevens de roof-
dieren op afstand. Toen men woningen ging bouwen, 
bestond de stookplaats aanvankelijk uit stenen of een 
ijzeren vuurplaat, waarop de brandstof werd gesta-
peld. Die brandstof was in eerste instantie hout. 
Rond de 16e eeuw werd hout schaars en vervangen 
door turf. De rook ontsnapte door een gat in het dak. 
Daar de huizen voornamelijk uit hout opgetrokken 
en met riet gedekt waren, leidde dit vaak tot brand. 
Met de komst van stenen gebouwen en huizen deed 
de schoorsteen zijn intrede. De stookplaats was nu 
tegen de muur gelegen en de rook werd door een 
wijde kap afgevoerd. Naast de vuurplaat op de bo-
dem werd nu ook de haardplaat ingevoerd, die verti-
caal achter het vuur werd opgesteld. In de schouw 
was meestal een haardhaal2 bevestigd, waaraan een 
pot of ketel kon worden opgehangen. 
Een volgende verbetering was de stapeling van de 
brandstof op een metalen rooster of vuurkorf. Hier-
door viel de as uit de brandhaard en kon het vuur 
beter branden. Eventueel kon het vuur aangewakkerd 
worden met een blaasbalg en kon de zuurstoftoevoer 

1 Dit artikel is grotendeels gebaseerd op informatie verkregen via Wikipedia.
2  Een haardhaal of schoorsteenhaal is een werktuig dat in vroeger eeuwen 

bij het koken werd gebruikt om ketels of potten op te hangen boven het 
open vuur in een schouw. 

verder worden verbeterd door af en toe te poken. 
Omdat de rookontwikkeling door deze verbeteringen 
sterk was verminderd kon men het rookkanaal nu 
ook minder wijd maken. Aldus ontstond de schoor-
steenmantel, waarop gewoonlijk een aantal siervoor-
werpen zoals borden, werden geplaatst. 

Verwarmen
De open haarden werden geprezen vanwege de sterke 
ventilatie, maar het rendement was uitzonderlijk 
laag. Deze was slechts 10%, aangezien de meeste 
warmte door de schoorsteen ontsnapte. Ook was de 
meeste warmte directe stralingswarmte. Dit 
betekende dat men dicht bij het vuur moest zitten, 
waarbij men aan de vuurzijde te warm werd, terwijl 
de van het vuur afgewende zijde koud bleef, evenals 
de ruimte waarin het vuur was aangebracht. Met 
behulp van een bank met omklapbare leuning 
verwarmde men afwisselen de voor- en achterkant 
van het lichaam. Om de voeten te verwarmen werd 
vaak nog een extra stoof gebruikt. 

Energietransitie 50 jaar geleden
Deel 1: Verwarmen, koken en verlichten  
in vroeger tijd

▲ Een keuken in de 16de eeuw.

▲ Open schouw en schoorsteenmantel in Stadhuis (1644) te 
Ameide. In de schouw een in lengte verstelbare haakhaal met een 
appelketel en onder een metalen rooster.  
(Foto André Tukker, ca. 2010).
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Om aan deze nadelen van de open haard het hoofd te 
bieden werd de kachelhaard ontwikkeld, waarbij een 
metalen omhulsel, dat nog open was aan de voor-
zijde, de brandhaard omsloot. Met een klep kon de 
luchttoevoer en aldus het verbrandingsproces gere-
geld worden. Door warmteoverdracht aan de lucht 
kon een circulatieproces binnen de te verwarmen 
ruimte op gang gebracht worden, waardoor de 
warmte gelijkmatiger werd verspreid. Ook was de 
straling van het metaal aangenamer dan de recht-
streekse straling van het vuur. Uiteindelijk ontstond 
ook de kachel, waarbij het proces van verbranding 
geheel omsloten was. Het rendement van de kachel 
kon worden verhoogd door een betere circulatie aan 
te brengen. Door middel van kookkasten, zoals bij de 
plattebuiskachel, werd de reguleerbaarheid vergroot. 
In de tweede helft van de 19de eeuw leverden de op-
komende ijzergieterijen talrijke, soms bizar uitziende, 
typen kachels en kachelonderdelen.

In de loop der tijd werden in de kachel verschillende 
brandstoffen gebruikt. Zoals hout, turf, bruinkool, 
steenkool, stookolie, flessengas (propaan, butaan - 
butagas) en uiteindelijk aardgas (methaan). Daar-
naast werd warmte opgewekt door middel van elek-
trische energie zoals bij een straalkachel of elektri-
sche radiatorkachel.

De opkomst van gasfabrieken3 in de 2de  helft van de 
19de eeuw leverde cokes op als bijproduct, dat even-
eens kon worden verstookt. Aan het eind van de 19de 
eeuw verscheen antraciet op de markt. De ontwikke-
ling van de Nederlandse steenkoolmijnen vanaf 1907 
bracht ook de beschikbaarheid van Nederlands an-
traciet met zich mee. Overigens waren veel huishou-
dens in de tweede helft van de 19de eeuw nog aange-
wezen op turf, houtspaanders en dergelijke. Deze 
minderwaardige brandstof, in combinatie met inferi-
eure kachels, leidde tot een slechte luchtkwaliteit. 
Inboedelonderzoeken lieten zien dat in 1812 onge-
veer 1 op de 6 van de huishoudens over kachels be-
schikte. Eind 19e eeuw was dat 9 op de 10. De situatie 
kon per streek sterk verschillen. Dat hing onder meer 
af van de mate van verstedelijking en de al dan niet 

3  Ook ondernemers uit Ameide investeerden in de 19de eeuw in een Rotter-
damse gasfabriek. Zie hiervoor het Nieuwsblad HVAT 2014, jrg. 25, nr. 2, blz 
44-49. 

beschikbaarheid van hout, turf en kolen. De open 
haard verdween na 1875 vrijwel geheel, behalve bij de 
plattelandsbevolking waar ze werd ingezet voor het 
roken van ham en spek. Kolenkachels beheersten ook 
in de eerste helft van de 20e eeuw het beeld. Gaska-
chels op stadsgas/lichtgas4 waren duur vanwege de 
hoge brandstofkosten. 
 
Vanaf 1950 kwam de oliekachel op, maar deze werd 
al spoedig overvleugeld door aardgasgestookte ka-
chels, die vanaf 1963 in toenemende mate het beeld 
gingen bepalen. Dit volgde vooral de ontwikkeling 
van het aardgasnet. 
Naast kachels, die slechts één of enkele kamers ver-
warmden, werd de centrale verwarming ontwikkeld, 
waarbij de warmte van een op afstand opgestelde 
verwarmingseenheid door middel van radiatoren 
werd overgedragen. Hoewel dergelijke systemen al 
lang bestonden voor speciale toepassingen (fabrie-
ken, kantoren), werd individuele centrale verwar-
ming in woningen pas op grote schaal toegepast in de 
jaren ‘60 en ‘70 van de 20ste eeuw. 

4  Lichtgas of stadsgas is gas dat in een gasfabriek wordt geproduceerd door 
steenkool te verhitten zonder toetreding van zuurstof. Het werd vanaf de 19e 
eeuw gebruikt voor verlichting, verwarming en om te koken.

▲ Bank met omklapbare leuning. Daardoor kon men beurtelings 
met het gezicht of met de rug naar de open haard zitten 
(Stadhuis Ameide).

► Gezellig met z’n drieën rond de kachel en 
de koffie staat (altijd) klaar.

▲ Tot in de jaren 1950 werd de kachel voor vele doelen gebruikt: 
om te koken, de koffie warm te houden, de was te drogen en de 
voeten te verwarmen.  
Foto: W.L. Stuifbergen, Spaarnestad Photo, 1950.
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Koken 
 
Om beter te kunnen koken werd in plaats van de 
openhaard het fornuis ontwikkeld. In een fornuis 
konden hout, turf of kolen verstookt worden. 
Uiterlijk bestaat een fornuis meestal uit een, vaak 
geëmailleerde,  vierkante bak op poten. In deze bak 
zit een stookruimte met daarnaast een oven. De 
stookruimte kende een aantal deurtjes onder elkaar, 
voor de stookruimte, de aslade, en een 
brandstofvoorraad. Bovenop was een grote kookplaat 
met daarin een aantal kookgaten aangebracht 
waarvan de afmetingen met kachelringen konden 
worden aangepast aan die van de pannen of ketels. 
De plaat was omgeven door een metalen reling die 
moest voorkomen dat de kleding werd verschroeid 
door de hete oppervlakten van het fornuis. Soms 
bevatte het kolenfornuis ook een 
warmwaterreservoir.

Pas omstreeks 1900 
werd het gangbaar om 
in woningen de keuken 
in een aparte ruimte on-
der te brengen. Om-
streeks deze tijd kwam 
ook het kolenfornuis in 
zwang5, daar vóór deze 
tijd gekookt werd op het 
haardvuur of de kachel. 

Meer welgestelden hadden uiteraard reeds langer een 
afzonderlijke keuken waarin door personeel werd 
gewerkt. Het fornuis zorgde tevens voor de verwar-
ming van de keuken, maar was uiteraard niet erg ef-
ficiënt, daar het vuur veel langer moest branden dan 
dat men het voor koken nodig had. Bovendien zorg-
de het des zomers voor een te hoge temperatuur in 
de keuken. 
Kolenfornuizen waren nog tot na de Tweede Wereld-
oorlog in zwang. In sommige plaatsen werden ze 
reeds sinds de jaren ‘20 van de 20ste eeuw op grote 
schaal vervangen door de hygiënischer en gemakke-
lijker te bedienen gasfornuizen, die aanvankelijk 
lichtgas als brandstof hadden.

Stadsgas of flessengas als brandstof
Een gasfornuis wordt gebruikt om te koken en bevat 
zowel branders om pannen op te zetten als een oven. 
Een gasfornuis wordt los geplaatst in een keuken. Als 
brandstof wordt een gas gebruikt, zoals lichtgas, pro-
paan, butaan of later aardgas. De eerste gasovens 
werden ontwikkeld in de jaren 1820. Er worden ook 
hybride apparaten gemaakt, een fornuis met gasbran-
ders bovenop en een elektrische oven. Gasfornuizen 
werden nog makkelijker in gebruik vanaf het mo-
ment dat de oven werd geïntegreerd onder de kook-
plaat en de afmetingen werden verminderd, zodat ze 
beter pasten bij het meubilair van een keuken. Rond 

5  Het eerste fornuis werd gemeld in 1858, en eind 19e eeuw beschikte 60% 
van de mensen over een fornuis.

de jaren 1910 begonnen fabrikanten email te gebrui-
ken onder de gasbranders, waardoor de fornuizen 
beter schoon te maken werden. 
In Nederland werd oorspronkelijk stadsgas gebruikt 
voor gasfornuizen. Dat gas bestond voor een deel uit 
koolmonoxide. Koolmonoxide is gevaarlijk en kan, 
als het vrijkomt, tot een dodelijke vergiftiging leiden. 
In de vijftiger jaren werd het zgn. flessengas steeds 
meer gebruikt in gebieden waar geen stadsgas be-
schikbaar was. Flessengas bestaat uit een mengsel 
van propaan en butaan afkomstig van olieraffinade-
rijen. Door dit gas in metalen flessen te distribueren 
kreeg het een nuttige toepassing. Reeds in de jaren 
‘30 van de 20ste eeuw vond dit gas een bescheiden 
toepassing om te koken, als bijverwarming en later 
ook voor de warmwatervoorziening. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was dit gas echter niet be-
schikbaar. Na 1945 nam de aardolie-industrie een 
grote vlucht en vanaf 1948 werd flessengas weer ver-
kocht. Daar waar leidinggas beschikbaar was, was 
flessengas echter geen optie: Het flessengas was duur-
der en men moest met zware flessen sjouwen of op 
de leverancier wachten. Zo vervulde het flessengas 
een functie daar waar geen gasnet ter beschikking 
was6. 
Nadat in Nederland in 1959 in Slochteren een grote 
gasbel was gevonden, werd het stadsgas hierdoor 
vervangen. Omdat aardgas een hogere calorische 
waarde7 (verbrandingswarmte) heeft als stadsgas, was 
het nodig om de gastoestellen om te bouwen. 
In de jaren ‘30 van de 20ste eeuw kwamen ook de eer-
ste elektrische kookplaten en fornuizen op de markt. 
Tegenwoordig maken de elektrische systemen veel 
gebruik van alternatieve vormen, zoals de kerami-
sche kookplaat en de inductiekookplaat. 

Petroleumstel (in spreektaal ook wel  
peteroliestel)
Vroeger was ook het petroleumstel of oliestel een 
veelgebruikt kooktoestel, waarin petroleum als 
brandstof werd gebruikt. Het toestel bestaat uit een 
geëmailleerd reservoir voor de petroleum, waarin 

één of meer pitten han-
gen. Een pit is een onge-
veer 7 cm brede katoe-
nen band die de brand-
stof opzuigt. Het reser-
voir is afgedekt met een 
geëmailleerde plaat (de 
pithouder) welke is uit-
gevoerd met één of meer 
schoorsteenvormige, 
vaak 7 cm lange gleuven, 
waar de pitten doorheen 
gaan en welke met be-
hulp van de tevens daar-

6  Omstreeks 1965 werd in Nederland in 15% van de gevallen nog op flessen-
gas gekookt. Daarna werd dit aandeel snel minder, mede door de komst van 
het aardgas.

7  Een maat voor de energie-inhoud van een brandstof die bij verbranding als 
warmte vrijkomt

▲ Fornuis.

▲ Een 3-pits petroleumstel.
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in geplaatste draai-inrichtingen in hoogte versteld 
kunnen worden. 

Boven op het reservoir is een geëmailleerd opzetstuk (de 
kelk) geplaatst. Daarbovenop is een rooster of treef ge-
plaatst waarop de pan of ketel kan worden gezet. In de 
voorkant van de kelk zit een met glas afgedekt kijkgat, 
waardoor de hoogte van de vlam gecontroleerd kan wor-
den. De pit kan omhoog gedraaid worden waardoor de 
vlam hoger gaat branden en er meer warmte afgegeven 
wordt. Als deze echter te hoog staat gaat de vlam walmen 
(roet produceren). Voor het doven van de vlam wordt de 
pit zover naar beneden gedraaid tot de vlam uitdooft. Een 
petroleumstel is bij uitstek geschikt voor het laten sudde-
ren van onder andere stoofvlees en stoofperen. Met de 
komst van de gas- en elektrische fornuizen is deze wijze 
van koken praktisch geheel verdwenen.

Verlichting 
 
De belangrijkste natuurlijke lichtbron is de zon, maar licht 
kan ook kunstmatig opgewekt worden. De oudste vorm is 
het licht dat wordt veroorzaakt door vuur, zoals 
kampvuren, vuurbakens om schepen in het donker te 
waarschuwen en fakkels.Al heel vroeg (10 – 15.000 jaar 
geleden) ging men al gebruik maken van olielampen, die 
gebruik maakten van dierlijke of plantaardige oliën, of 
soms ook wel op aardolie die spontaan uit de grond 
kwam. Ook worden al duizenden jaren kaarsen gebruikt, 
die feitelijk ook olielampen zijn. Een kaars bestaat uit 
vetachtige stof in vaste vorm, maar deze wordt bij de vlam 
tot vloeibare olie. Het licht van een olielamp is helderder 
dan dat van een kaars. Een late ontwikkeling in de 
techniek van de olielamp is de Argandse lamp geweest die 
eind 18e eeuw werd geïntroduceerd. Deze lamp had een 
zeer volledige verbranding met hoge lichtopbrengst en 
weinig roet. In de negentiende eeuw was ook de snotneus 
populair, een koperen olielamp op een standaard met een 
lange tuit onder aan de voorkant. 

Petroleumlamp
De petroleumlamp verving sinds het midden van de 19de 
eeuw oudere typen olielampen. Het is een lamp waarbij 
het licht ontstaat door verbranding van kerosine (petro-
leum). De lamp heeft een katoenen kous, die in de petro-
leum hangt en zo deze opzuigt. Een stukje van de kous 
kan tussen een metalen omhulsel omhoog of omlaag ge-
draaid worden, waardoor de vlam hoger of lager gaat 
branden. De lamp kan uitgedaan worden door de kous zo 
lang naar beneden te draaien totdat de vlam dooft.
Relatief gezien waren het goedkope, schone en goedwer-
kende lampen, waardoor veel mensen voor het eerst kon-
den rekenen op ruim licht in huis. Er hing echter wel een 
ander prijskaartje aan vast, want petroleum was een ex-
plosief goedje en het instellen van de lamp kwam nogal 
precies. Toch wist men de lamp aan de brandstof aan te 
passen en leerde men ermee omgaan.

► Snotneus olielamp.
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Een olielamp

Gaslicht dat gebruik maakte van stadsgas werd gedurende 
de 19e eeuw steeds algemener en verdrong de verlichting 
met behulp van olielampen. Gasverlichting heeft verschil-
lende innovaties gekend, die het mogelijk maakten om 
met behulp van minder gas te verlichten. Aan het einde 
van de negentiende eeuw werd het gloeikousje uitgevon-
den, dat door de ontbranding van het gas fel begon te 
gloeien en daardoor meer licht verspreidde. 

Straatverlichting met gaslamp

Gasverlichting werd binnenshuis toegepast, maar ook 
straatverlichting gebeurde met gas. De eerste stad met 
gaslicht was Londen, sinds 1814. In februari 1816 was in 
Nederland voor het eerst gaslicht te zien in Amsterdam. 
Daar was de kerkzaal van het oude-liedenhuis Amstelhof8 
feestelijk verlicht ter gelegenheid van het huwelijk in Sint-
Petersburg van de prins van Oranje, de latere koning Wil-
lem II, met grootvorstin Anna Paulowna. Koning Willem 
I zelf ontstak de eerste lamp. 

Ook spoorrijtuigen werden met gas verlicht. In Nederland 
werd treingaslicht tussen 1870 en 1890 ingevoerd. In 1957 
werden de laatste wagens van elektrisch licht voorzien en 
konden de Nederlandse Spoorwegen hun gasfabriek slui-
ten. Tegenwoordig wordt gasverlichting uitsluitend toege-
past op plaatsen waar geen gebruik kan worden gemaakt 
van elektriciteit, bijvoorbeeld in afgelegen (vakantie)hui-
zen en door kampeerders. 

Elektrisch licht
Lampen die gebruik maakten van verbranding wer-
den uiteindelijk verdrongen door de opkomst van licht 
dat door elektriciteit opgewekt wordt. Verlichting werd 
een belangrijke toepassing van elektriciteit, zodat men 
vaak van ‘licht’ spreekt als elektriciteit wordt bedoeld. Zo 
noemt men het elektrisch laagspanningsnet ook wel het 
lichtnet.
Rond 1880 werd voor het eerst elektrisch licht toegepast, 
in de vorm van de koolstofbooglamp en de gloeilamp die 
al eerder waren uitgevonden , maar pas toen zo verfijnd 
waren dat zij praktisch toepasbaar waren geworden. 
In de 20ste eeuw kwamen gasontladingslampen in com-
merciële productie. De bekendste vormen hiervan zijn de 
TL-lamp en de spaarlamp. Rond 1960 werd de lichtge-
vende diode (LED) uitgevonden. Aanvankelijk kon deze 
alleen maar zwak rood licht uitstralen, LEDs werden toen 
vooral als indicatorlampje op machines gebruikt. Pas na-
dat men in 1994 de blauwe LED uitvond, konden LED-
lampen in het hele zichtbare lichtspectrum gemaakt wor-
den en begon dit zeer zuinige type lamp aan zijn door-
braak. 

8  In het voormalige Amstelhof is tegenwoordig het Museum Hermitage 
Amsterdam gevestigd.

◄ Een kroonluchter met verlichting d.m.v. kaarsen in de 
raadzaal van het Stadhuis te Ameide.
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Bram Provoost

In het voorgaande artikel hebben we kunnen 
lezen welke brandstoffen er voor de komst van 
aardgas gebruikt werden voor de verwarming, 

het koken en de verlichting. Voor verlichting was 
vanaf 1922 elektriciteit beschikbaar. In dat jaar werd 
Ameide aangesloten op de elektriciteitscentrale van 
Dordrecht. In opdracht van het Gemeentelijk Elek-
triciteitsbedrijf Dordrecht (G.E.B.D.) werd op de 
Lekdijk, buiten de bebouwde kom, een transforma-
torhuisje gebouwd. Het G.E.B.D. was de enige leve-
rancier van elektrische stroom. Lokale handelaren 
speelden hierin geen rol. Natuurlijk waren er wel ver-
schillende winkels voor de verkoop van verlichting 
(lampen) en verwarmingsartikelen. Zo was Dirk La-
kerveld op de Voorstraat (A 337?, nu 10) elektricien 
van beroep en in de winkel verkocht men lampen, 
radio’s en huishoudelijke artikelen, zoals strijkij-
zers. Een andere elektricien was Herre Bouter in de 
Franschestraat. Zijn vrouw Maaike verkocht allerlei 
huishoudelijke artikelen, zoals huiskamerlampen en 
radio’s. 
Lokale handelaren speelden wel een grote rol in de 
levering van andere brandstoffen. De situatie vóór 
1940 is te vinden in het boekje “Nijver Ameide en 
Tienhoven in de dertiger jaren”, een uitgave1 van de 
HVAT uit 1993. Dit boekje, samengesteld door Aart 
de Wit en Paul Will, beschrijft de ‘Ambachten, Beroe-
pen en andere bedrijvigheden in Ameide en Tienho-
ven in de dertiger jaren’. Straat voor straat wandelen 
de schrijvers door Ameide en Tienhoven en noteren 
welke bedrijfsactiviteiten er plaats vinden. Op het 
gebied van de brandstoffenhandel is dat nogal wat. 
Hieronder een samenvatting in cursieve tekst.

Het Kerkstraatje en het Kerkplein

Het huis van Aart van der Grijn, kolenboer en be-
grafenisbedienaar stond halverwege het straatje (A 
314, later 3) terwijl op het Kerkplein zijn broer Kees 
woonde. (Ca. 1955: A. en C. van der Grijn, Kerkstraat 

1  https://www.ameide-tienhoven.nl/wp-content/uploads/1993/08/Nijver-
Ameide-en-Tienhoven-in-de-dertiger-jaren.pdf 

A 307, later 4). Die verhandelde met zijn zonen niet 
alleen brandstoffen, maar pachtte tevens kersenboom-
gaarden en andere percelen fruitbomen. Verder waren 
het loonsproeiers en bezaten ze een vrachtwagen voor 
goederenvervoer.

D’n Ouwendijk

Bram Vroon handelde in peterolie en ging met zijn 
oliekar - zo’n ton op twee wielen - d’n boer op. Van 
hem wordt verhaald dat hij per week een paar klom-
pen bijna versleet en dat hij een fotografisch geheugen 
had. Was men op het Stadhuis een datum kwijt, dan 

 Deel 2: Kolen- en olieboeren 
in Ameide en omgeving 

 Brandstofvoorzieningen voor het aardgas kwam

▲ De Van der Grijnen in de Kerkstraat waren dus in de dertiger 
jaren van alle markten thuis. Niet alleen brandstoffen, maar ook 
begrafenissen, auto-expeditie, en de verkoop van eetaardappelen 
en voer- en pootaardappelen.

▲Ook tijdens de Duitse bezetting moest je voor brandstoffen bij 
Van der Grijn zijn. Niet alleen het Oudste maar ook het Soliedste 
(meest solide) adres hiervoor.
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even naar Oudendijk (A 16 (later 2) en hij wist vrijwel 
altijd dag en uur van enig dorps-wel of -wee te noe-
men.

 
Beneejendams (in stadhuistaal  
Benedendamschestraat)

In de steeg (na de ex-boerderijen van Klaas van Oort 
en Janus de Hoog) nog een ex-boerderij met een stel 
schuren. Achterin lag de hoepmakerschuur van Aart 
de Wit, die ook steenkolen verkocht.
Aan de straat woonde de Van Gend en Loos van Ter-
mei: Janus de Vroome, die geregelde bodediensten on-
derhield op Schoonhoven, Gouda en Gorinchem. In 
hetzelfde blokje woonde zijn vader Willem de Vroome, 
eveneens peterolieboer.
We steken de Benedendam over naar de westkant: acht 
pandjes stonden er, maar alle zijn na de oorlog ge-
sloopt. Op de kolenschuur van de Van der Grijnen 
stond A 30 (later 8, nu gesloopt).

De Prinsengracht
A 52 (later 27) was weer een hofstee; die van Geerit 
Terlouw, benevens paardenhandelaar. Zijn zoon Knelis 

deed vrachtjes met paard en wagen en ‘taxivervoer per 
koetsje’. Eveneens verkrijgbaar waren er granen, stro 
en melk. Schoonzoon Kees Oskam was evenzo van alle 
markten thuis en handelde in alle soorten varkens.

De buurman was Jan de Lange, mandenmaker  
en steenkolenhandelaar. (A53, later 29).

Oliehandelaar Gerrit Boon met zijn kleine duwkar-
retje kon je overal in Termei aantreffen, al kannetjes 
peterolie vullend. (A59, nu 43)
In het winkeltje, dat Arie de Koopman in ‘48 over-
nam, dreef Mijntje de Bruin- de Wit toentertijd een 
kruidenierszaakje. Daarbij handelde ze ook in zwarte 
turf en briketten. (A70, nu 65).

Op onze schreden terugkerend 
langs de rechterzijde van de 
Gracht vond men op A 94 en 95 
(later 12 en 8) de families Uit-
tenbogaard, ome Hannes. Wil-
lem en zoon Arie: peterolie- en 
appelboeren, wat echter niet zeg-
gen wil dat ze geen ander fruit 
plukten.

◄ Vervoer van een transformator naar een 
transformatorhuisje in Ameide in 1922. 
Het gebouwtje aan de Lekdijk nr. 18 is een 
Rijksmonument. Het in een aan het Neo-Classicisme 
verwante bouwstijl opgetrokken gebouwtje is één van 
de laatste van een aantal vergelijkbare, in dezelfde 
periode gebouwde transformatorhuisjes in de regio.

▲ Turfbriketten.
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D’n Achterweg

Komend vanaf de Lekdijk, rechtsaf in de Vinkenbuurt 
huisde achterin Henk van der Vliet, die met zijn bak-
fiets melkproducten en levensmiddelen aan de man 
bracht. Daartegenover aan de zuidzijde achterin huis-
den andere Van der Vlieten: kolenboeren en kruiwa-
genmakers.

In dat rijtje heeft evenzo gewoond Henk van Zijl, op-
nieuw een olieman, die later zijn bussen heeft gepakt 
en in de Nieuwstraat zijn handeltje heeft voortgezet.

De Franschestraat (tot 1934 nog met s-c-h)
Net voorbij Hotel ’t Fortuin. Aan de straatkant bevond 
zich de stalhouderij annex boerenbedrijfje van Frank 
Diepenhorst, in de tijd dat de automobilisatie nog niet 
heerste. Toen de paarden en koeien verdwenen waren, 
werd dit koetshuis een poosje de groente- en fruitop-
slagplaats van de groothandelaar Albert van Gent 
(Oppie, zei men). Weer later moesten de bloem- en 
andere kolen het veld ruimen voor de steenkolen: de 
coöperatieve Kolenbond: ‘Eendracht maakt Macht’ 
huurde de schuur.

De Pompstraat (op z’n zondags Nieuw-
straat geheten)

Voorbij de uitspanning van het doktershuis, de paar-
denstal van het Dijkhuis en de garage der burgemees-
terswoning stond de woning van Henk van Zijl, die 

op zijn binnenplaatsje - alleen bereikbaar via het huis 
- zijn olietonnen had opgeslagen en van waaruit hij 
petroleumkannetjes der klanten vulde. 
Nu ter linkerzijde van de straat: naast ‘t Fortuin woon-
de hoepmaker Geerit de Gans; zijn vrouw Gerrigje 
had aan huis een handeltje in huisbrandolie.

In de belendende steeg kon je ook al petroleum verkrij-
gen en wel bij Gert-Jan de Groot. Verderop in die steeg 
kwam je bij de steenkolenhandelaar Van der Vliet, 
die een compagnonschap had met zijn ooms. Toen de 
steenkolen naar de Peperstraat verhuisden, vestigde 
zich hier Mos Vuurens, die met de gebroeders Zweeren 
er een doorgangshuis voor appelen en peren van maak-
ten. Loonsproeiers waren ‘t eveneens.

De Peperstraat en Donkerstraat
Rechtsaf waren mandenbreiersschuren, terwijl links de 
genoemde steenkolenopslagplaats van de Van der 
Vlieten stond.

Deze rondgang door ‘Nijver Ameide’ in de dertiger 
jaren van de vorige eeuw laat zien dat zo’n 15-tal ‘ne-
ringdoenden’ zich bezig hielden met de handel in 
brandstoffen, d.w.z. steenkolen, turf, petroleum en 
huisbrandolie. Flessengas was er in die tijd nog niet.

Tienhoven
Het aantal handelaren in Tienhoven was beperkt. In 
het boekje Nijver Ameide en Tienhoven wordt er 
maar één genoemd: Arie van Straaten.. 
“Aan het end van Tienhoven was neergestreken Arie 
van Straaten (met dubbel a, staat ‘t in de Nieuwjaars-
groet!) die er een kleine buurtwinkel op nahield, waar 
je terecht kon voor klompen, touw en kruiwagens. De 
ouderen onder ons kennen hem wis en drie als de man 
van ‘De Automaat’
met de pet en zijn bakfiets elke dag op stap om zijn 
peterolie en andere spulletjes aan te bevelen”.  ▲ De Franschestraat in 1931 met rechts de schuur van de 

Kolenbond EMM (afb. in Sch. Courant, 13 februari 1931).
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‘De Automaat’ was een maatschappij tot detailver-
koop van petroleum. Op de karren en de petten die 
de mannen droegen stond de firmanaam “De Auto-
maat”. Het bijzondere was dat deze petroleumboer 
iedere week een krantje met een stripverhaal mee-
bracht voor de kinderen van zijn klanten. Dit krantje 
droeg óók de naam De Automaat. Het stripverhaal 
speelde zich af in donker Afrika. De hoofdpersoon 
was het jongetje Pijpje Drop. Die had het soms heel 
moeilijk. Zelfs de kookpot (kannibalisme) ontbrak 
niet. De slotzin van de strip luidde steevast: ‘Hoe het 
Pijpje Drop vergaat lees je in de volgende Automaat’.

Hoe was de situatie na 1945, in de jaren 1960 
t/m 1972? 
De periode van de Duitse bezetting (1940-45) zorgde 
voor grote veranderingen. De brandstofvoorziening 
was in het laatste oorlogsjaar tot een minimum te-
ruggelopen. 
In de vijftiger jaren zien we weer advertenties van 
oude en nieuwe handelaren en ook nieuwe produc-
ten. Zo meldt de Nieuwjaarsgroet 1953-1954 uit 
Ameide: 

• D. Lakerveld – Ameide, Depôthouder Butagas.
Wij leveren U ook stofzuigers, wasmachines, elec-
trische- en huishoudelijke artikelen. Voorspoedig 
1954

• Van der Grijn’s Brandstoffenhandel, Ameide-
Wenst Cliëntele, Vrienden en Bekenden een Ge-
lukkig Nieuwjaar

• Goed gas? BENEGAS voor koken en verwarmen. 
Uw leverancier Levensmiddelenbedrijf 

• A. Versluis, Prinsengracht 70, Ameide. Tevens 
leveren wij petroleum en alle soorten gasstellen.

In de Nieuwjaarsgroet 1958-59 staan advertenties 
van:

• OLIESTOOK * Voor verwarming en behoud van 
de Oliekachel is PETROLEUM de meest ge-
schikte brandstof, - Het SHELL-PRODUCT 
biedt U vele voordelen en genoegens.

• Beleefd aanbev. J. BOUWMEESTER – AMEIDE 
BROEKSEWEG 55 

• A. DE GROOT Bode Kolenbond E.M.M. wenst 
alle leden ’n gelukkig Nieuwjaar. 
Zouwendijk 39, Ameide

• Petroleumhandel A. VERSLUIS Verkoop van 
Petroleum, Stellen en Kachels 

• VAN ZESSEN’S BRANDSTOFFENHANDEL-
DORPSSTRAAT 72 - TELEFOON 229 – LEX-
MOND Huisbrandolie, Calpam gas

• VAN DER GRIJN’S BRANDSTOFFENHAN-
DEL AMEIDE wenst Cliëntele, Vrienden en Be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar

• Voor brandstof, Benegas en petroleum * Orders 
groot en klein, moet je bij Cito zijn. Stookolie in 
concurrerende prijzen.  J.A. CHAIGNEAU - Lex-
mond

In deze Nieuwjaarsgroet vinden we voor het eerst 
een advertentie van ‘De Kolenbond E.M.M.’. In het 
boekje ‘Nijver Ameide’ zagen we dat de coöperatieve 
Kolenbond ‘Eendracht maakt Macht’ voor de opslag 
van steenkool een schuur huurde in de Fransestraat. 
Over de geschiedenis van de kolenbond heb ik niet 
veel kunnen vinden. Maar toch een korte schets. De 
Kolenbond ging uit van de zgn. ‘rode familie’ d.w.z. 
de SDAP, later PvdA, het NVV, de VARA, enz. Er was 
een bode in dienst, die regelmatig geld ophaalde voor 
de betaling van een wintervoorraad kolen. 
Jarenlang was Abraham de Groot bode van de Kolen-
bond. Over hem en zijn vrouw, Magdalina Verheij, is 
een stukje gepubliceerd in de Wegwijzer van novem-
ber 1981: Echtpaar de Groot vierde 55-jarig huwe-
lijk. Hierin staat ook iets over de kolenbond. “De 
heer de Groot heeft in de grienden gewerkt; hij was 
daar mandenmaker. In de zomer zat hij ook nog in het 
fruit, om wat bij te verdienen.
Bij vele inwoners van Ameide is de heer de Groot na-
tuurlijk bekend als kolenhandelaar bij de kolenbond 
“Eendracht maakt macht”. Toen de heer de Groot in 
1955 bij de kolenbond kwam, telde de bond 80 leden, 
toen hij er in 1976, na 21 jaar dus, wegging, was dit 
aantal gegroeid tot 150!”

Hoe was het in de zestiger jaren tot de komst 
van het aardgas?
Vanaf 1964 vinden we talrijke advertenties in de 
Wegwijzer. Advertenties die in de loop der jaren 
steeds uitgebreider en informatiever worden. Hieron-
der een bloemlezing aan advertenties uit de zestiger 
jaren.

◄ De Van der 
Grijnen zijn inmid-
dels verhuisd van de 
Kerkstraat naar de 
Broekseweg.
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Nog een wijziging. In 1965/6 heeft de ‘vrije zaterdag’ 
zijn intrede gedaan en wordt de huisbrandolie per 
tankwagen bezorgd. Ook is er met Wim Nomen in 
Tienhoven een extra besteladres gekomen. (Zie ook 
het artikel “Plaatsgenoten: Het verhaal van Anna No-
men – van der Hoven” elders in dit blad). (Wegwij-
zer: oktober 1965).

Vanaf 1966 wordt er reclame gemaakt om vóór of in 
de zomer kolen te kopen. Ook verschijnen er meer-
dere advertenties van leveranciers uit de regio, zoals 
Meerkerk, Lexmond, Giessenburg en Hei- en Boei-
cop.

In 1966 bestaat de kolenhandelaar Westerhoud in 
Hei- en Boeicop al 50 jaar.

 

Vanaf 1970 begint in Ameide en omgeving de moge-
lijke overgang naar aardgas de handel in brandstoffen 
te beïnvloeden. Na de ontdekking van het Gronin-
genveld in Slochteren in 1959 heeft zich een uitge-
breide gasmarkt ontwikkeld in Nederland. De aard-
gasvondst was zo groot, dat het een ware verandering 
teweegbracht in het energieverbruik. Voor thuisge-
bruik verving het turf, stadsgas en steenkool. Aard-
gas werd gezien als een schoon en veilig antwoord op 
de energievraag. Op 9 december 1963 begon na ruim 
drie jaar voorbereiding de distributie van het aardgas 
uit Slochteren. Gemeenten in de provincie Gronin-
gen werden toen als eerste aangesloten. In hoog tem-
po werden bijna alle Nederlandse huishoudens aan-
gesloten op het nationale aardgasnetwerk. Het zou 
tot in de zeventiger jaren duren voor ook de gemeen-
ten in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden op het 
aardgasnet werden aangesloten. Hoe dat in zijn werk 
ging is te lezen in het derde artikel in deze reeks.

▲ Versluis was leverancier van Esso petroleum, dat vroeger 
onder de naam ‘De Automaat’ werd geleverd. (Wegwijzer: 
november 1964).

▲ Uit deze advertentie van Samenco uit 1965 blijkt de grote 
variatie aan leverbare kolen en andere brandstoffen.

▲ In 1966 levert A. Versluis zowel olie als flessengas en maakt 
reclame met: “STOKEN hoeft geen probleem te zijn. OLIE blijft 
toch goedkoper!”

   ▲ Arie Versluis (Arie de Koopman) leverde niet alleen petroleum 
en flessengas, maar was ook kruidenier. De bestellingen werden 
in de jaren zeventig rondgebracht in een luxe bestelauto. Op de 
achtergrond zien we de winkel.
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Bram Provoost
Na de ontdekking van een grote voorraad aardgas in 
Slochteren in 1959 worden in Groningen in 1963 de 
eerste woningen en bedrijven aangesloten op het 
aardgasnet. Daarna komt de verdere uitbouw van het 
nationale aardgas-netwerk op gang. In de zestiger 
jaren verschenen advertenties met de mededeling 
‘Morgen is hier Aardgas’. Maar morgen kon soms 
nog jaren duren.

Pas in 1969 komt er concreet zicht  op het aansluiten 
van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op het 
aardgasnet. In Gorinchem is reeds lang een bedrijf 
dat stadsgas produceert en distribueert. Daar zit men 
niet op de concurrentie van aardgas te wachten. Op 
28 januari 1969 meldt het Nieuwsblad voor Gorin-
chem en omgeving (NvGeo): “Aardgas dichterbij 
dan men dacht, Gemeente koopt gasbedrijf.
Gorinchem – reeds vanaf mei 1961 was het beleid 
van Gorcums gemeentebestuur erop gericht de gas-
voorziening in deze gemeente te doen overschakelen 
op aardgas”.

Het overschakelen zal nog enige tijd duren, maar de 
procedure is in gang gezet. Zo meldt Het Vrije Volk 
op zaterdag 3 mei 1969. “Aardgas-ontvangstation 
Gorkum in aanbouw. Eerste aansluitingen in sep-
tember”. Een week later staat in het NvGeo: “Wij 
willen aardgas in Hoogblokland”. Het aardgas 
komt dichterbij, maar er zijn nog andere beren op de 
weg. Leverancier GEB Dordrecht eist een substanti-
ele bijdrage van de deelnemende gemeenten. Deze 
zijn mede-eigenaar van het GEB en krijgen daardoor 
een winstuitkering. Het GEB eist dat de gemeenten 
hiervan afzien in ruil voor de aanleg van het aardgas-
net (vaak maar een deel) van de gemeenten. 
Pas in 1971 wordt dit onderwerp in de diverse ge-
meenteraden behandeld. Het NvGeo van 26 februari 
1971. “Raad Meerkerk spreekt over aanleg aard-
gas in Meerkerk en afzien van winstuitkering 
GEB Dordrecht”.
Daarna komt ook de daadwerkelijke uitvoering op 
gang. Het NvGeo van 16 juli 1971. “Historische ge-
beurtenis van eerste orde. Aardgas in Giessenburg. 
Diverse gemeenten o.a. Ameide, Meerkerk, Lex-
mond, Schelluinen, zullen vanuit Giessenburg van 
aardgas worden voorzien”.

Vanaf eind augustus 1971 verschijnen er met enige 
regelmaat advertenties van het GEB Dordrecht met 
de aankondiging dat een tiental gemeenten, waaron-
der Ameide, volgend jaar (1972) aansluiting op het 
aardgasnet zullen krijgen. 
Er staat wel een kleine waarschuwing bij: ‘Wilt u 
uw haard of kachel vervangen? Doet u dit niet 
overhaast!!’

Uit een bericht in  het NvGeo van 28 december 1971 
blijkt dat er nog een elfde gemeente zal worden aan-
gesloten. “Ook Nieuwland krijgt aardgas”. Over een 
eventuele aansluiting van Tienhoven wordt niets ge-
meld, maar mogelijk viel dat, zoals wel vaker, samen 
met de aansluiting van Ameide.
Nu de ‘kogel door de kerk is’ komt er een in de regio 
een voorlichtingscampagne over aardgas op gang. 

 

Deel 3: De overgang naar 
aardgas in Ameide en 
omgeving in 1972
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Voor de inwoners van Meerkerk, Ameide en Lex-
mond gaat dat in de vorm van een ‘Grote Verwar-
mingsshow’ van de firma Lievaart uit Werkendam.

Inmiddels is de overgang naar Aardgas onontkoom-
baar geworden, zoals blijkt uit een advertentie van 
Nebema-gas in de Wegwijzer in 1972.

Voorlichting over de komst van aardgas
In Ameide en Tienhoven worden de inwoners zeer 
gedetailleerd voorgelicht via een uitgebreid artikel 
in De Wegwijzer’’ van maart 1972. Met als titel: 
“Aardgas op komst!”.

”AARDGAS..., WAT MOET U DAARVAN  
WETEN?
Aangezien het de bedoeling is dat binnen enkele 
maanden met de levering van aardgas begonnen 
wordt, stellen wij er prijs op u de navolgende inlich-
tingen te verstrekken:

Hoe komt dit aardgas bij U?
Het aardgas wordt onder zeer hoge druk naar ont-
vangstations verzonden, waar de druk zodanig ver-
laagd wordt, dat het kan worden gebruikt voor huis-
houdelijke doeleinden.

Het wordt dan weer verder verdeeld via in de straten 
aan te leggen HOOFD-leidingen.
Via te maken aftakkingen (DIENST-leidingen) komt 
het gas in uw woning naar te plaatsen gasmeters. Van-
af de gasmeter komt het gas dan via door ERKENDE 
installateurs aan te leggen BINNEN-leidingen naar de 
daarop aangesloten toestellen.

Wat is aardgas?
1 m3 aardgas heeft een warmte-inhoud van circa 8000 
kilo-calorieën (is circa 8 Mega-calorieën of afgekort 
circa 8 Mcal). Aangezien deze aanduiding u misschien 
weinig zal zeggen, volgt hier een overzicht van de hoe-
veelheid warmte, die aardgas geeft in vergelijking tot 
brandstoffen, die u thans vermoedelijk gebruikt.
1 hl cokes = circa 43 m3 aardgas 
1 hl anthraciet = circa 73 m3 aardgas
1 hl eierkolen = circa 70 m3 aardgas
100 1 haardolie = circa 107 m3 aardgas
100 I huisbrandolie = circa 114 m3 aardgas
1 fles met 13 kg handelsbutaan = ca 20 m3 aardgas
1 fles met 10½ kg propaan = circa 16 m3 aardgas
1 fles met 35 kg propaan = circa 53 m3 aardgas

Aardgas is niet giftig en niet gevaarlijker dan andere 
brandstoffen.
Voor aardgas is geen opslag nodig.
Aardgas is bovendien een schone brandstof en gemak-
kelijk te regelen.
Voor aardgas zijn geen speciale pannen nodig. 

Wat kost aardgas?
Voor aardgas gelden de volgende tarieven:
Bij een jaarafname van 0 t/m 300 m3) is de prijs 25 
(26,0) cent per m3 + een vastrecht van f 18,- (18,72).
Bij een jaarafname van 301 t/m 600 m3 is de prijs 20 
(20,8) cent per m3 + een vastrecht van f 133,- (34,32).

▲ Advertentie G.E.B. Dordrecht in het NvGeo,  
27 augustus 1971.

▲ Advertentie in het NvGeo, 8 februari 1972
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Bij een jaarafname van 601 t/m 2100 m3 is de prijs 10 
(10,4) cent per m3 + een vastrecht van f  93 (96,72). 
Bij een jaarafname boven 2100 m3 is de prijs (8,32) 
cent per m3 + een vastrecht van f 135 (140,40). 
De tussen haakjes vermelde tarieven zijn inclusief 
B.T.W. (N.B. in 1972 was de BTW dus 4%!)
Met deze tarieven en de vergelijking met andere 
brandstoffen kunt u gemakkelijk nagaan wat u 
moet betalen indien u in plaats van uw huidige 
brandstoffen aardgas gaat nemen. Aardgas wordt 
per m3 goedkoper als u meer gaat verbruiken. Het 
is dan ook zeer aantrekkelijk het ook voor de ver-
warming van uw woning te gaan gebruiken,

Zijn alle gastoestellen geschikt voor aardgas?
Neen, aangezien elk gas weer anders is. Veelal zijn er 
echter ombouw-onderdelen verkrijgbaar, waardoor 
een gastoestel wel voor een andere gassoort geschikt 
kan worden gemaakt.
Indien voor uw huishoudelijke toestellen ombouw-
onderdelen zijn te verkrijgen, zijn deze op voordelige 
voorwaarden om te bouwen, echter alleen gedurende 
het eerste jaar nadat met de gaslevering in uw ge-
meente een aanvang is gemaakt.

Geven geisers nog problemen?
Meestal wordt de geiser geplaatst in de keuken boven 
de gootsteen... Het is echter beter deze op een afvoer-
kanaal aan te sluiten, zodat de verbrandingsgassen 
naar buiten worden afgevoerd. Deze afvoer is zelfs 
vereist voor badgeisers en ook vereist voor keuken-
geisers, indien in de woning geen douchegelegenheid 
is of de keuken te klein of onvoldoende geventileerd 
is. Dikwijls moet bovendien een luchttoevoer-ope-
ning worden gemaakt. Alvorens tot ombouwen van 
een geiser wordt overgegaan, zal eerst gecontroleerd 
worden of de ruimte, waarin de geiser zal komen, aan 
bovenvermelde eisen voldoet.

Wat kost een gasaansluiting? (prijzen tussen haakjes 
zijn incl. B,T.W.)
De kosten t/m het leggen van de hoofd-leidingen in 
de straten en die van de gasmeters en het plaatsen 
daarvan, zijn voor rekening G.E.B.
Voor het leggen van de dienstleidingen (de aftakkin-
gen van de hoofdleidingen naar de gasmeters) is ech-
ter een bijdrage verschuldigd. Deze bedraagt voor 
een normale leiding van 1” f 115,- (119,60), tenzij in 
de openbare weg meer dan 12 meter en op het terrein 
van de verbruiker meer dan 5 meter leiding moet 
worden gelegd.
Voor grotere diameters en voor grotere lengten moet 
volgens vaste tarieven worden bijbetaald. Hierbij ko-
men nog de kosten voor eventueel hak- en breek-
werk, welke gemiddeld f 25,- (26,-) per woning be-
dragen.
Het leggen van binnenleidingen komt niet voor reke-
ning van het G.E.B. Daarvoor moet men zich wen-
den tot erkende installateurs.
Indien een eigenaar van een perceel, in overleg met 
zijn huidige huurder, de kosten van de dienst- en/
of binnenleiding voor zijn rekening neemt mag hij 
deze kosten via een huurverhoging aan de huurder 

doorberekenen. Dit overleg is nuttig. De eigenaar 
kan dit als een verbetering van de woning beschou-
wen en de huurder behoeft deze kosten dan niet in 
eens te betalen.

Waar kunnen nieuwe toestellen worden gekocht?
Daarvoor moet men zijn bij de erkende installateurs, 
(zie de adverteerders), die ze kunnen en mogen aan-
sluiten en eventueel gelijk de binnenleidingen kun-
nen maken.

AARDGAS VOOR ‘KLEINERE’ GROOT- 
VERBRUlKERS
De vondst van het aardgasveld in Groningen heeft 
voor de energievoorziening van ons land (en zelfs 
voor die van onze nabuurlanden) nieuwe perspectie-
ven geopend. Nederland, vroeger arm aan delfstoffen 
naar wij dachten, beschikt sinds kort over een van de 
grootste aardgasvelden ter wereld. Het is een enorme 
voorraad, die door de nieuwe exploraties (onder an-
dere die in het Noordzeegebied) misschien nog wel 
groter zal worden en die - naar mag worden ver-
wacht - tot in de volgende eeuw zal worden benut.
In onze bodem stroomt het gas thans door een bui-
zennet naar woonhuizen en industriegebieden, naar 
hotels en ziekenhuizen, naar zwembaden en kunstijs-
banen. Steeds meer instellingen en bedrijven komen 
tot de ontdekking dat aardgas vele toepassingen kent 
en even zovele voordelen biedt. En niet alleen van-
wege de prijs, maar vooral ook door de uitstekende 
kwaliteit van het Gronings aardgas.
Het Nederlandse aardgas kan zonder meer als de 
beste brandstof worden beschouwd die thans ver-
krijgbaar is.
Tot zover het artikel in de Wegwijzer.

Lokale ondernemers spelen in op de komst van 
aardgas.
In de loop van 1971 en 1972 verschijn er ook adver-
tenties van lokale en regionale bedrijven, die inspelen 
op de komst van het aardgas.
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De regio wordt aangesloten in 1972/3
De exacte datum van de aansluiting van Ameide heb 
ik niet kunnen vinden. Het moet in de loop van 1972 
geweest zijn. Over de aansluiting van Tienhoven 
weet ik nog minder. Er is wel een uitgebreid kranten-
artikel in het NvGeo van 30 mei 1972 over de ‘feeste-
lijkheden’ rondom de aansluiting van Meerkerk op 
het aardgasnet. Deze gemeente was de eerste van een 

twaalftal gemeenten, die het GEB Dordrecht in 1972 
op het gasnet zou gaan aansluiten.

“Eerste 30 jaar levering gegarandeerd.
Aardgas ook in Meerkerk
Meerkerk – “Het is niet alleen voor de gemeente 
Meerkerk een gloriedag, maar ook voor het G.E.B. en 
voor de (toekomstige) gasgebruikers in het bijzon-
der”, zei burgemeester A. Berends ter gelegenheid 
van de aansluiting van Meerkerk op het aardgasnet 
ten stadhuize in een bijeenkomst van ir. F.D. Huber 
van het GEB gas en water te Dordrecht, wethouders 
en raadsleden van Meerkerk en van het gemeente-
personeel. De burgemeester verheelde niet, dat deze 
aansluiting een lange periode van voorbereiding ach-
ter de rug heeft.
Vogeltje
Op 9 maart 1964 werd al besloten door de gemeente-
raad om te komen tot informele deelname aan de 
gasvoorziening in Zuid-Holland. Toen dacht men 
nog, dat Ridderkerk het districts-distributiebedrijf 
zou worden. Het werd echter Dordrecht, en bij raads-
besluit van 27 december 1968 werd aan het GEB 
Dordrecht de concessie verleend. “Zo werd Meer-
kerks vogeltje in de Dordtse kooi gezet”, vergeleek de 
burgemeester. “Het was toen afwachten welk voer dit 
vogeltje kreeg voorgezet: water en brood of zang-
zaad!” Zou de gaslevering snel komen? Het kon nog 
vele jaren wegblijven. Het kon zich ook beperken tot 
de bebouwde kom.
Bitterste pil
Bij al die gissingen kwam toen wel de bitterste pil. 
Dordrecht stelde: eerst het electriciteits-contract her-
zien, dan pas gas. En dit betekende een gevoelige 
aderlating voor de gemeente Meerkerk.
“Hoewel wij deze gang van zaken ten zeerste hebben 
betreurd, viel er niet aan te ontkomen! Dordt maakte 
de dienst uit en aan hem waren we overgeleverd”, al-
dus de burgemeester.
Hard gewerkt
Misschien contre-coeur (met tegenzin B.Pr.) is men 
ermee akkoord gegaan, maar van dat moment af is 
alles in versneld tempo gegaan, tot op de huidige dag. 
De burgemeester vroeg zich af, hoe het straks met de 
energievoorziening in het algemeen zal gaan. Nie-
mand weet het. Er zijn wel veel uitspraken over geko-
men, maar de waarheid zal wel ergens in het midden 
liggen. “Anders gaan we misschien zonnewarmte-in-
blik gebruiken”, fantaseerde de burgemeester. Overi-
gens had de burgemeester alle waardering voor de 
uitvoering van het plan want er is hard en goed ge-
werkt.
Gedeelde smart
Ir. Huber was verheugd, dat er toch nog een woord 
van dank werd geuit. Wel meende hij, dat als Ridder-
kerk deze voorziening had moeten doen, het veel 
later geworden zou zijn voordat Meerkerk aan de 
beurt was gekomen.
Dit jaar worden er 12 gemeenten aangesloten en 
daarvan is Meerkerk nummer één! “Laat het een 
troost zijn, dat alle gemeentes akkoord zijn gegaan 
met het nieuwe electriciteitscontract”, zei ir. Huber 
tot de burgemeester. “Gedeelde smart is halve smart!” 
Ir. Huber vertelde vervolgens dat alle aangeslotenen 

▲ Uit een advertentie N. Pek in de Wegwijzer van mei 1972.
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in het gehele district dezelfde prijs betalen en dat 
door het GEB-Dordrecht de laatste jaren geen winst 
is gemaakt.
Aardgas minded
Het aardgas komt van het regulateurstation Arkel in 
een hogedrukleiding van 8 atm. Die loopt langs de 
rijksweg verder naar Lexmond en Ameide. In het 
regulateurstation wordt de druk teruggebracht en 
voor huishoudelijk gebruik heeft men slechts een 
kwart nodig.
Er wordt gerekend op ongeveer 500 aansluitingen te 
Meerkerk. Er zijn al 250 aanvragen binnen van parti-
culieren. Er worden 186 woningen uit de bouw op 
aangesloten, zodat Meerkerk wel aardgas-minded 
genoemd mag worden. Ir. Huber vond, dat het werk 
redelijk goed was uitgevoerd en vrijdag zouden de 
eerste 6 woningen van aardgas worden voorzien. Be-
halve een kilometer aan de Bazeldijk wordt het ge-
hele net uitgevoerd. Er is een verzoek van de Zou-
wendijk en van de Bazeldijk ontvangen om aanslui-
ting en getracht zal worden die ook mee te nemen.
Gasvlam
Hierna ging het gehele gezelschap naar buiten, waar 
vóór het gemeentehuis reeds de leerlingen van de 
hoogste klas van de lagere school waren opgesteld 
om getuige te zijn van het feit, dat burgemeester Be-
rends de gasvlam daar zou ontsteken. Daarna ging de 
burgemeester op bezoek bij de familie Bikker aan het 
Dorpsplein 8, waar hij de kraan voor huishoudelijk 
gebruik zou openzetten.
30 jaar
Terug in het gemeentehuis gaf ir. Huber als zijn per-

soonlijke mening – die echter in gaskringen wordt 
gedeeld – dat de verkoop van aardgas sneller is ge-
groeid, dan was verwacht. Daarom is men er wat zui-
nig mee geworden en worden geen nieuwe buiten-
landse contracten meer afgesloten.
De levering aan de distributiebedrijven is echter voor 
zeker 30 jaren gegarandeerd. Een derde deel gaat 
naar de industrie, een derde is voor het buitenland 
en een derde is voor het huishoudelijk gebruik.
Door de electriciteitscentrale Dordt wordt al meer 
gas verbruikt, dan er in het gehele district wordt af-
gezet. Daarom meende ir. Huber, dat men beter een 
paar grote verbruikers op andere brandstof kan laten 

overgaan, dan de grote groep van huisaansluitingen. 
Die zullen naar zijn mening het langst het aardgas 
behouden.
Raadslid G. Willemse was er mee ingenomen, dat er 
zo gauw aardgas in de gemeente is gekomen. Hij was 
er altijd een voorstander van, dat er gas in Meerkerk 
zou zijn en hij was verheugd, dat ook de Zouwendijk 
en de Bazeldijk op den duur gas zullen krijgen.” (Nv-
Geo, woensdag 30 mei 1972).

Met deze feestmiddag in Meerkerk was de komst van 
het aardgas naar onze regio een feit. Hoe ging het 
met de andere gemeenten in de regio? Volgens een 
advertentie in 1971 zouden in 1972 de gemeenten 
Ameide, Brandwijk, Groot-Ammers, Langerak, Lex-
mond, Meerkerk. Molenaarsgraaf, Nieuwpoort, 
Streefkerk en Wijngaarden op aardgas worden aange-
sloten. 

In 1973 zullen er in deze regio nog elf gemeenten 
bijgekomen: Goudriaan, Hei- en Boeicop, Hoogblok-
land, Hoornaar, Kedichem, Leerbroek, Nieuwland, 
Noordeloos, Ottoland, Schelluinen en Schoonre-
woerd. In de advertenties worden 21 gemeentenamen 
genoemd, maar één ontbreekt er, Tienhoven. Hoe 
kan dat? Is Tienhoven niet aangesloten?
In Meerkerk werd meegedeeld dat er een gegaran-
deerde levering van aardgas zou zijn gedurende 30 
jaren. Nu, eind 2019, wordt er hier inmiddels al 47 
jaren gas geleverd en ondanks de geluiden dat ‘we 
van het gas af moeten’, zal er nog wel een flink aantal 
kubieke meters verstookt worden in Ameide en Tien-
hoven. De overgang naar wind- en zonne-energie 
gaat de nodige jaren duren en misschien komen en 
nog andere energiedragers beschikbaar.  

▲ Ontsteken van de aardgasvlam in Meerkerk door 
burgemeester Berends.
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Dick Roodhorst

Persoonsgegevens: Anna Nomen -  
   van den Hoven (1931) 
Dochter van:   Maarten van den Hoven   
   (1901) en Cornelia van den   
   Hoven-Verschoor (1903)
Gehuwd met:   Wim Nomen (1923) 
Kinderen:   Albert Cornelis (Kees) (1954) 
    Mart (1957) 
    Tonja (1964) 
 
Nee, geen weer om het huis uit te gaan, vandaag vrij-
dag 1 november druilerig weer en veel wind. Meer 
weer om de verwarming wat hoger te zetten en onder 
het genot van een kopje koffie een boek te pakken. Ja, 
wat gewoon vinden we dat, de verwarming hoger 
zetten... een simpele beweging en het wordt behaag-
lijk warm in huis. En de verwarmingsinstallatie 
draait in de meeste gevallen op gas. En we weten het, 
dat blijft niet zo. We leven in een tijd van een zoge-
naamde ingrijpende energietransitie. Het woord 
duikt overal op, maar wat is het eigenlijk? Kort ge-
zegd is het de omschakeling van fossiele brandstoffen 
(steenkool, olie, aardgas) naar duurzame energie 
(zon, wind en aardwarmte). Maar het is niet de eerste 
keer dat er sprake is van een overgang naar een an-
dere energiebron. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige 
eeuw was de overgang van steenkool naar aardgas net 
zo ingrijpend en vernieuwend. Om die reden van-
daag op bezoek bij Anna Nomen, getrouwd geweest 
met Wim Nomen, die geruime tijd het vak van ko-
lenboer heeft uitgeoefend.
In haar woning aan de Iepenlaan maakt Anna een 
montere indruk. Fysiek wil het allemaal niet meer zo 
vlotten, maar de geest is helder en al pratend worden 
veel boeiende herinneringen opgehaald. Anna is, als 
kind van Maarten van den Hoven en Cornelia Ver-
schoor geboren in of zeg je aan de Zouwendijk (C 
87). Een klein huisje dat lang geleden is afgebroken. 
Anna trok in haar jeugd veel op met haar oudere 
broers Hans en Henk. Het kleine huisje betekende 
veel buiten spelen, binnen was er geen ruimte. Ze 
woonde vlak bij de kooi waar onder andere de teen-
bossen in het water werden gelegd om buigzaam te 
worden. Lopen over de teenbossen deden de broers 
maar wat graag en natuurlijk moest het jongere zusje 
Anna dat ook doen, en dat ging, tot grote hilariteit 

van haar broers, wel eens mis... een nat pak en met 
lood in je schoenen naar huis. Ook kalmoes schieten 
met een plastic pijp was een favoriet spel, het liefst 
proberen elkaar te raken, maar dat mocht eigenlijk 
niet van Pa en Moe. Na Anna kreeg het gezin nog 
drie kinderen, de zussen Miep, Map en Cok. Ze 
woonden in die tijd tegenover het huis van kooiboer 
Koudstaal (C 86, nu Zouwendijk 2). Anna was een 
beetje het liefje van de kooiboer en mocht, samen 
met het kooikershondje, vaak mee naar de kooi om 
de eenden eten te geven. Alleen, als de eenden aan 
het broeden waren mocht ze niet mee. Morgen, zei 
kooiboer Koudstaal dan, morgen mag je weer mee! 
Anna ging vervolgens de dag daarna naar Koudstaal 
om mee te gaan en dan kreeg ze te horen..., morgen 
heb ik toch gezegd! 
Ook was Anna veel te vinden op de boerderij van de 
familie Buijserd (Zouwendijk C 94 nu 17), spelen in 
het hooi en bij de koeien, daar was het lekker warm. 
De familie Buijserd had een zoon Toom. Anna heeft 
altijd stilletjes gedacht, dat gehoopt werd, dat zij met 
hem zou trouwen maar haar ogen waren toen al op 
haar toekomstige echtgenoot Wim gericht. 

De kleuterschool bestond nog niet, op haar zesde 
naar de lagere school. Echter, aan het begin van haar 
schooltijd had Anna een wat “zwakke” gezondheid. 
Anna moest in een meer zuurstofrijke omgeving zijn. 

Geld was er niet, 
maar ome Wim 
en tante Stien 
woonden in 
Baarn en daar is 
zij als jong kind 
een week of zes 
naar toe geweest. 
Ome Wim was 
groenteboer en 
zij kreeg daar ba-
nanen en sinaas-
appels, die waren 
er thuis niet. 
En dan de lagere 
school. Iedere 
dag lopend van 
de Zouwendijk 
naar de Fran-
sestraat, tussen de 

Plaatsgenoten:
  Het verhaal van  
  Anna Nomen – van den Hoven
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middag lopend naar huis om warm te eten en daarna 
weer terug naar school. Toen Anna 9 jaar was brak 
de tweede wereldoorlog uit. Op die dag bestond de 
school met de Bijbel precies 50 jaar. Er stonden teilen 
met limonade en gebakjes klaar, maar het feest ging 
niet door, het was... Oorlog!!!
Meester van Rooijen was haar lievelingsmeester, daar 
heeft zij drie jaar les van gehad. Anna vond leren niet 
echt leuk, maar Meester van Rooijen had heel veel 
geduld met haar. En kinderen vinden vaak creatieve 
oplossingen! Broer Hans vergat nog wel eens bood-
schappen mee te brengen uit Ameide. Hans vroeg 
dan aan Anna of zij de boodschappen wilde halen, in 
ruil daarvoor maakte Hans dan haar huiswerk (som-
men maken) van school. Meester van Rooijen had 
dat wel eens in de gaten, het is zelfs voorgekomen dat 
hij haar sloeg en in de hoek zette.
Vader Van den Hoven werkte ’s-winters in de griend, 
hout hakken, in het voorjaar teen schillen en ’s-zo-
mers pachtte hij kersen- en fruitboomgaarden. Moe-
der deed het huishouden. Het gezin Van den Hoven 
had het niet echt slecht, ook tijdens de oorlog was er 
voldoende eten. Hout werd geruild tegen voedsel en 
van boer Buizerd kregen ze melk, boter en kaas. En 
over melk gesproken, Ome Ries kocht tijdens de oor-
log een roeiboot en Anna en nicht Annie (de dochter 
van Ome Ries en Tante Aag) leerden roeien om ver-
volgens met vier lege flessen naar de overkant te roei-
en en daar mochten zij van een welwillende boer de 
flessen vullen. Beide gezinnen hadden dan twee fles-
sen volle melk, wat een luxe!! En bij Ome Ries en 
Tante Aag, hoe dat precies in elkaar zat weet Anna 
niet meer…  was altijd eten. Maar ook de harde reali-
teit van de oorlogsjaren was voelbaar, de ziekte difte-
rie brak uit, een besmettelijke ernstige ziekte die 

wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie 
wordt van mens op mens overgedragen. Aan deze 
ziekte zijn drie kinderen overleden, Gerrie Hoeijen-
bos, Henkje Blokland en klasgenoot Tonnie van de 
Wal, dat maakte een diepe indruk op de jonge Anna. 
Uiteindelijk het einde van de oorlog en de bevrijding 
van de Duitse overheersing. Ze weet zich nog te her-
inneren wat een geweldig groot feest er gevierd werd.
Na de lagere school is Anna op 12-jarige leeftijd gaan 
werken als hulp in de huishouding. Eerst korte tijd 
bij Gijs en Sijgje Jongkind en daarna ongeveer vijf 
jaar bij de ouders van schooljuffrouw Mep Sommer 
in Meerkerk. Anna moest eerst fietsen leren om 
daarna zes dagen in de week naar Meerkerk te kun-
nen gaan. Daarna weer terug naar Ameide en gaan 
werken bij dokter Jesse, samen met Mien Blok. Over 
die periode kan zij wel een boek schrijven zegt zij, 
maar dat past volgens Anna niet in dit verhaal.
Na het overlijden van kooiboer Koudstaal werd Gert 
Stravers de nieuwe kooiboer. Gert was getrouwd met 
Bets Nomen. Via die weg leerde zij Wim kennen. 
Wim was in die tijd mandenbreier op de Achterweg 
(nu J.W. van Puttestraat). 
De familie Van den Hoven is verhuisd naar de Lies-
steeg B70 (nu de Prinses Marijkeweg 63). Daar heeft 
Anna gewoond totdat zij in 1952 is getrouwd met 
Wim. Zij zijn gaan wonen in Tienhoven. Wim was 
zoals gezegd mandenbreier, maar dat was geen vet-
pot voor het gezin Nomen. Om die reden is hij bij de 
Fa. Kruijt gaan werken, eerst als bijrijder en nadat hij 
zijn rijbewijs had gehaald als chauffeur om bij de 
bakkers en de boeren meel af te leveren. Wim heeft 
ook nog een korte periode bij de Fa. Mourik in 

▲ Anna als deelnemer aan een wandeltocht.

▲ Anna en Wim op de fiets.
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Groot-Ammers gewerkt, 
maar Henk Kruijt benaderde 
Wim om opnieuw bij de Fa. 
Kruijt te gaan werken. Anna 
kreeg als bonus voor de terugkeer van Wim naar de 
Fa. Kruijt een wasmachine, dat was voor het eerst 
van haar leven dat de was op die moderne manier 
kon worden gedaan. Tot dat moment was het ge-
woon handwerk.  
Vervolgens werd Wim benaderd om voor Kobus van 
der Grijn te komen werken. Wim wist niet zo goed 
wat hij met die vraag aan moest. Wim dacht: ik vraag 
gewoon een groot salaris, dan gaat het niet door en 
blijf ik gewoon bij de Fa. Kruijt werken. Wim noem-
de vervolgens het bedrag dat hij wilde verdienen, 
waarop Kobus antwoordde: dan mag je morgen be-
ginnen! Als kolenboer was er ‘s zomers niet zoveel te 
doen met de kolen, Wim huurde in die periode een 
fruitboomgaard en vervolgens kwam Kobus Wim 
helpen met de oogst. De kolen werden vervoerd per 
spoor en gelost in Arkel, dan moest er een wagon 
worden leeggehaald. Dat was zwaar werk en Wim 
werd dan geholpen door Teunis Lakerveld. Teunis 
was een keer zijn tijd verslapen en Kobus moest om 
die reden zelf helpen met lossen. Toen de wagon bij-
na leeg was kwam Teunis opdagen en Kobus vroeg 
behoorlijk boos “waar bleef je nou”, waarop Teunis 
naar de psalm “ik lag en sliep gerust, van ’s-Heeren 
trouw bewust” laconiek antwoordde: Ik lag en sliep 
gerust, mij van geen kolen lossen bewust! Wim lag in 
een deuk en Kobus was woest. 
De kolen werden per mud verkocht. Een mud is on-
geveer 70 kilogram. Die hoeveelheid was niet voor 
iedereen gemakkelijk te hanteren. Daarom werd een 
mud ook verkocht in 10 zakjes van ca. 7 kilogram 
stuk. Het kostte wel een gulden duurder, maar als je 
bijvoorbeeld op een duplexwoning woonde, was dat 

best wel handig. En kolen waren duur, ook voor de 
familie Nomen. Voor de kolen werd het hele jaar ge-
spaard. Iedere maandag kwam Kobus twee gulden 
ophalen, zo werden de kosten slim verspreid over het 
hele jaar. Niet iedereen spaarde op die manier voor 
de kolen en dat gaf in de periode rond Sinterklaas, 
Kerst en Oud en Nieuw wel eens problemen. Het 
geld werd aan andere dingen uitgegeven en Kobus 
kon en wilde niemand in de kou laten zitten. Het 
geld moest dan maar in het voorjaar worden betaald!
In Tienhoven stond er een kolenkachel en een zoge-
naamde driegaatskachel (allesbrander). Het huis was 

kil en vochtig, om die reden 
werd er veel en lang gestookt. 
Op de driegaatskachel werd 
gekookt en het waswater ver-
warmd, de kolenkachel was er 
voor de warmte in huis. Om 
de driegaatskachel aan te hou-
den werd er ’s-nachts of turf 
gestookt of zoon Kees moest 
aanmaakblokjes hakken om 
de kachel in de ochtend weer 
aan te steken, Kees was daar 
niet altijd blij mee. Met een 
glimlach op haar gezicht ver-
telt Anna dat het altijd zo 
warm en gezellig was rond de 
kolenkachel, een “bakkie” 
doen, sokken breien samen 

met de buurvrouw en o ja, naar 
hoorspelen luisteren. Soms verlangt Anna nog wel 
eens terug naar die goede oude tijd.   
Na het overlijden van Kobus van de Grijn werd ge-
dacht dat Wim de zaak zou overnemen. Maar op ad-
vies van Anna’s broer Henk, die Wim erop wees dat 
Nederland binnenkort zou overgaan op aardgas, 
heeft Wim hiervan afgezien en is hij opnieuw bij de 
Fa. Mourik gaan werken. Dat was maar goed ook, 
want de overgang van kolen naar aardgas vond in 
zeer korte tijd plaats en zou onvermijdelijk het faillis-
sement van Wim zijn bedrijf hebben betekend.
Het gezin Nomen heeft in Tienhoven nooit aardgas 
gehad, tot de verhuizing naar de Iepenlaan in 1973 
werd er gebruik gemaakt van flessen butagas. Na de 
verhuizing naar Ameide zijn zij gebruik gaan maken 
van aardgas, kregen zij centrale verwarming, een 
douche en werd er gekookt op aardgas, wat een weel-
de, het voelde zoals Anna het zegt als het wonen in 
een paleis. 
Wim is op 74-jarige leeftijd overleden. Anna hoopt 
in december 88 jaar oud te worden en woont nog 
altijd in de Iepenlaan. Zij heeft huishoudelijke hulp 
en maakt gebruik van Buurtzorg, op die wijze wil zij 
graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
Buiten komend motregende het nog steeds! Thuis 
heb ik een bakkie gezet, heb ik de krant gepakt en 
veel meer bewust dan anders de verwarming aange-
zet, me realiserend dat het niet zo heel lang meer zal 
duren dat we gebruik gaan maken van andere, meer 
duurzame energiebronnen. Een prima ontwikkeling, 
de grondstoffen raken op en wind, zon en aardwarm-
te zijn immers altijd beschikbaar. Nu nog een gelei-
delijke overgang, hopelijk gaat ook dat lukken!!!

▲ Anna en Wim bij hun woning 
aan de Lekdijk in Tienhoven.

► Verhuisd naar de   
Iepenlaan in Ameide.
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Hans van den Heuvel, met medewerking  
van Leo Spek 

Boerenbedrijven in Ameide en Tienhoven1

Het aantal boerenbedrijven in ons land neemt 
al tientallen jaren zienderogen af. Men be-
hoeft de berichtgeving in de media over de 

ontwikkelingen in de agrarische sector niet op de 
voet te volgen om dit te kunnen beamen. We hebben 
hier immers te maken met – om maar in de sfeer te 
blijven – “een waarheid als een koe”.
Hoewel het Nieuwsblad van onze Vereniging niet het 
geëigende medium is om langdurig stil te staan bij de 
wijzigingen, die zich op het terrein van landbouw en 
veeteelt voltrekken, ligt het gelet op de opzet van dit 
artikel in de rede om  de – onderling nogal verschil-
lende – factoren op een rij te zetten, die in dit opzicht 
hun invloed doen gelden.
Welaan dan, het gaat in willekeurige volgorde om 

• schaalvergroting;
• het ontbreken van (geschikte) opvolgers;
• de ontvolking en de verstedelijking van het plat-

teland (“de trek naar de stad”);
• de aanhoudende aanscherping van stikstof- en 

andere milieuregels, en
• de nasleep van de uitbraak van veeziekten in het 

algemeen en van de  mond-en-klauwzeer- 
(MKZ-) crisis in het bijzonder.  

Op dit punt aangekomen, dient zich de vraag aan in 
hoeverre er ook in Ameide en Tienhoven en directe 
omgeving sprake is of is geweest van de in de aanhef 
van dit artikel bedoelde ontwikkelingen.  Er is geen 
uitgebreid onderzoek voor nodig om in te zien dat 
deze vraag volmondig met “ja” kan worden beant-
woord.
Dit zo zijnde, heb ik me er toe gezet om in grote lij-
nen – dat wil zeggen: met weglating van details – aan 
te geven wat er sinds het midden van de vorige eeuw 
geworden is van de boerenbedrijven in onze regio 
door achtereenvolgens te vermelden de ligging 
(waarbij eerst de huidige en later de vroegere naam 
van de straat is vermeld, zo die van elkaar verschil-
len) , de naam van de (vroegere) eigenaar of pachter 

1  De kopregel “En de boer hij ploegde voort” is ontleend aan “De ballade van 
de boer”, een gedicht van de Nederlandse letterkundige Johan Willem Frede-
rik Werumeus Buning (4 mei 1891, Velp – 16 november 1958, Amsterdam).

en de status van de boerderij. Daarbij heb ik ter wille 
van de overzichtelijkheid drie categorieën onder-
scheiden: heeft nog altijd de oorspronkelijke bestem-
ming; heeft een andere bestemming (veelal een 
woonbestemming) gekregen; is gesloopt.
Wanneer dat past, heb ik mede ter verlevendiging 
van de tekst bij de beschrijving van de status van de 
boerderijen enkele bijzonderheden vermeld en heb 
ik in een aantal gevallen verwezen naar de inhoud 
van publicaties, die eerder in dit blad zijn versche-
nen.

AMEIDE 
Verder heb ik om een zoveel mogelijk samenhangend 
beeld te verkrijgen een denkbeeldige rondgang door 
eerst Ameide en later Tienhoven gemaakt, gewoonte-
getrouw beginnend in het oude centrum, op de Dam 
dus. Gerekend vanaf de Dam, stonden aan de linker-
kant van de Benedendamsestraat twee voormalige  
”stadsboerderijen”, die tot in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw werden bewoond door de families Van 
Oort (A 19)2 en De Hoog (A 20). 
Inmiddels is A 19 allang gesloopt. Ter plekke verrees 
de nieuwe winkel (met woonhuis) van Huib Verhoef, 
als opvolger van de gesloopte winkel “De Verschei-
denheid” op de hoek van de Oudendijk en de Be-
nedendam. Hier verkocht zijn vader Klaas Verhoef 
artikelen van velerlei aard. In de voormalige winkel 

van Huib Verhoef, 
Benedendam-
sestraat 5, woont 
en werkt nu Floris 
van der Grijn.

Tussen Beneden-
damsestraat 5 en 
de Vaarsloot ligt 
nog altijd een deel 
van de destijds 
door de familie 
De Hoog be-
woonde boerderij, 
nu in gebruik als 

2  De “oude” huisnummers in Ameide werden voorafgegaan door een wijklet-
ter A, B of C. Sinds 1955 worden de huizen per straat genummerd.

 
“EN DE BOER HIJ  PLOEGDE VOORT”

B o er enb edr i j v en  in  Ameid e  
en  Tienh o v en

◄ Twee voormalige 
"stadsboerderijen" gelegen 
aan de Benedendamsestraat.
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woonhuis/werkplaats van Lo Blokland (Beneden-
damsestraat 7, 7A en 9).

Prinsengracht
De weg vervolgend, stonden aan de linkerkant van 
de Prinsengracht eveneens twee boerderijen,  en wel 
van Piet Roodhorst (nr. A 50, nu 23) en van Geerit 
Terlouw (nr. A 52, nu 27 ), waarvan de eerste al meer 
dan een halve eeuw een woonbestemming heeft en 
de tweede in 1958 werd gesloopt3. 

Het beeld van de rechterzijde van de Prinsengracht 
werd destijds bepaald door drie grote boerderijen, 
toebehorend aan respectievelijk vader Huib en zoon 
Floor Oosterom (A 88/89), vader Pieter Cornelis en 
zoon Aart Cornelis Vermaat (A85) en de ongehuwde 
broers Cees en Coop Oosterom (A 84). 

3  Zie ook : “Het geslacht Terlouw”, Nieuwsblad HVAT, editie 2010-II, en “De 
oude boerderij”, Nieuwsblad HVAT, editie 2019-I.

De boerderij van de familie Vermaat is als enige aan 
de slopershamer ontkomen, zij het dat dit alleen voor 
de hofstede4 en niet voor de hooiberg en de schuur 
geldt. Het naar alle waarschijnlijkheid bijna vierhon-
derd jaar oude bouwwerk heeft de status van Rijks-
monument (Prinsengracht 26).

De gebroeders Oosterom woonden met hun zuster 
Antje aan het eind van de Prinsengracht, vlakbij de 
Paramasiebaan in de boerderij “Het Eind” - zo ge-
noemd, omdat de bebouwing van Ameide daar in 
vroeger tijden ophield. Nadat ze hun veehouderij 
hadden beëindigd en overgedaan aan Teun van den 
Broek, sleten de gebroeders hun laatste jaren in een 
houten renteniershuis, dat ze hadden laten bouwen 
op de plaats, waar in 1981 de Gereformeerde Sion-
kerk verrees. Om de bouw van de behuizing mogelijk 
te maken, was het nodig om achter de boerderij drie 
grote notenbomen te kappen, die door een eeuwen-
oud muurtje van de weg werden gescheiden5.

Broekseweg
Komend vanuit Ameide stonden aan de rechterzijde 
van de Broekseweg achtereenvolgens de boerderijen 
van A.F. (Anton) Kool (B 7/88), nu de maatschap van 
R.P. de Jongh en M.A. Hazendonk voor het fokken 
en houden van melkvee; W.J. Versluis (B7A/90), nu 
een maatschap voor het fokken en houden van var-
kens en de familie Schakel (B 8/92), nu de “Manege 
Schakel”. 

J.W. van Puttestraat (voorheen Achterweg)
De volgende straat op de route is de J.W. van Put-
testraat (voorheen Achterweg). Aan de Kerkhofzijde 
van de Achterweg stond op A 141 het boerderijtje 
van Kees Rozendaal, die ook melkboer was. Het pand 
staat er nog altijd als woonhuis (J.W. van Puttestraat 
4). Blikvanger in deze straat is de in de glooiing van 
de Lekdijk gelegen “Amelia’s Hoeve” (A 210, nu 87), 
in het begin van de vorige eeuw gebouwd in op-
dracht van de patriciërsfamilie Van Eeten, waaraan in 
dit blad al menigmaal aandacht werd besteed. In een 
van de zijgevels van de boerderij bevindt zich een 

4  Waar het gaat om de begrippen “boerderij” en “hofstede” houd ik me aan de 
omschrijvingen, die emeritus-hoogleraar prof. dr. Leendert J. Pons geeft in 
de (speciale) editie 2006-IV van het Nieuwsblad: “Een boerderij is een agra-
risch bedrijf met het bijbehorende land en de bedrijfsgebouwen, zoals schu-
ren, stallen en woonhuis, waarvoor de aanduiding “hofstede” wordt ge-
bruikt. Een hoeve is een  oude landoppervlaktemaat van ca. zestien of ca. 
achttien Rijnlandse morgen, gebaseerd op een Rijnlandse roede van 3,77 
meter = 0,85 hectare. In de Alblasserwaard heeft men meestal hoeven van 
ruim achttien morgens gehanteerd, in de Vijfheerenlanden van ruim zes-
tien”. Zie ook: De oorspronkelijke verkaveling van boerderijen en hoeven in 
de rivieroever- en veenontginningen van de Hoge Heerlijkheid HERLAER”, 
prof. dr. L. J. Pons, Nieuwsblad HVAT, editie 2016-IV.

5  Zie ook: “Boerderijen aan de Prinsengracht”, Nieuwsblad HVAT, editie 
2014-II.

 ▲ Prinsengracht 26 (Foto: André Tukker 2019).
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datumsteen6 van een eerdere boerderij, gedateerd 26 
juni 1793. De boerderij is gepacht door achtereenvol-
gens Daan Kool, Kees Verboom en de eerder  ge-
noemde Teun van den Broek. In de volgende fase 
genoot de boerderij regionale bekendheid als (hoofd)
vestigingsplaats van de “Antiekhandel Amelia’s Hoe-
ve” van de familie Blom. De boerderij heeft inmid-
dels een woonbestemming.
 

Fransestraat
De Fransestraat telde maar één boerderij, die van 
Joris Verwolf, pal tegenover de “School met den Bij-
bel”. Hij had ook een melkhandel, die werd overge-
nomen door zijn zoon Leendert. De boerderij van 
Verwolf bestaat niet meer. 

Lekdijk Ameide
Aangekomen op het niveau van de Lekdijk, diende 
zich, komend vanuit de richting Tienhoven, pas na 
de toenmalige garage van Hamoen & Pek een vol-
gende boerderij aan, Lekdijk C 16, waar Bart Streef-
kerk en zijn zoon Piet de kost verdienden. Zij gingen 
in het midden van de vorige eeuw het boerenbedrijf 
uitoefenen in Frankrijk. 

6  De eerste steen is gelegd door Cornelis Verhagen en zijn zuster Frederika 
Adolphina Amelia Verhagen, de kinderen van de welbekende bestuurder 
Warnardus Verhagen (1754-1832) en Cornelia Machteld Verveer (1757-
1795). De hoeve is mogelijk vernoemd naar deze Frederika Adolphina 
Amelia Verhagen.

Zouwendijk
Eveneens verdwenen – om verkeerstechnische rede-
nen – is de boerderij (Zouwendijk C 74) van Klaas 
Jongkind en zijn zoon Bertus onder aan de kruising 
van de Lekdijk en de Zouwendijk. De achterzijde van 
de boerderij grensde aan de “Wiel”, het inmiddels 
gedempte restant van een vroegere dijkdoorbraak.

Floor Bosch, de eigenaar van de tweede boerderij aan 
de westkant van de Zouwendijk (C 94), koos er even-
als Bart Streefkerk in het midden van de vorige eeuw 
voor om buiten de eigen landsgrenzen te gaan “boe-
ren”, in dit geval in Brazilië. Zijn hofstede werd in de 
loop der jaren ingrijpend verbouwd en heeft thans de 
allure van een landhuis (Zouwendijk 17).

Voorbij de “Kooibocht” stonden nog de boerderijen 
van Bart Barten (Zouwendijk C 95, nu 15), J. 
Th(oom) Oskam (C 96, nu 11), Jac. de Groot  (C 97, 
nu 9), R. den Hartog (C 98, nu 5), Arie van Lomwel 
(C 99, nu 3) en Dirk de Langen (C 100, nu 1). Deze 
boerderijen hebben zonder uitzondering een woon-
bestemming gekregen.
Bart Barten was een kleurrijke figuur, die niet alleen 
vee hield, maar er ook in handelde en klompen, au-
tobanden en andere goederen verkocht. Daarnaast 
was hij uitvinder. 
De koeien van Dirk de Langen graasden niet alleen 
langs de Zouwendijk, maar ook op Achthoven en in 
Tienhoven, in een boomgaard achter het eerder ge-

▲ J.W. van Puttestraat 87 (Foto: André Tukker 2019).

▲ Zouwendijk 17 (Foto: André Tukker 2019).
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noemde “houten huisje”. Zijn land “lag slecht”, zoals 
de boeren dat noemden. 
Terzijde: op een steenworp afstand van de boerderij 
van Klaas en Bertus Jongkind – aan de Prinses Marij-
keweg (Lies(veldsche)steeg of Liessticht) - stond de 
boerderij met opstallen van Jan Boote (B 68, later 
10), die overigens niet alleen veehouder, maar ok 
veehandelaar was. Ook deze boerderij bestaat niet 
meer. 

TIENHOVEN
De beroepsbevolking van Tienhoven7 was, anders 
dan die van Ameide, van oudsher in meerderheid in 
de agrarische sector werkzaam. Dat kwam onder an-
dere tot uiting in het grote aantal boerderijen, in zo-
wel relatieve als absolute zin. Bij het raadplegen van 
een gedetailleerde kaart van Tienhoven en omstre-
ken valt onmiddellijk op dat de toepassing van het 
principe van “lintbebouwing8”  richtinggevend is ge-
weest bij het bepalen van de locatie van de hofsteden. 
Er bestaan in Tienhoven twee “linten”, waarbij het 
ene zich langs de westzijde van de Hogewaard en het 
andere zich langs de binnenkant van de Lekdijk uit-
strekt, zij het dat het tweede lint ten gevolge van de 
bochten van de rivier de Lek nogal wat “onregelma-
tigheden” vertoont.

Hogewaard en omgeving
Vlakbij de vroegere gemeentegrens van Ameide en 
Tienhoven, aan het begin van de Hogewaard, huis-
nummers 2 en 4, staat de beeldbepalende hofstede, 
van waaruit Goof Spek en zijn zoon Ries jarenlang 
leiding gaven aan de werkzaamheden op hun bedrijf. 
Het betreft hier een Rijksmonument in viervoud. De 
monumentale status is namelijk niet alleen aan de 
hofstede, maar ook aan de schuur, de wagenschuur 

7  Sinds de vorming van de fusiegemeente “Vijfheerenlanden” staat “Tienho-
ven” officieel te boek als “Tienhoven aan de Lek”.

8  Lintbebouwing is een vrijwel aaneengesloten bebouwing langs hoofdwegen, 
waarbij de achterliggende gronden openblijven.

en de overtuin9 (boomgaard) toegekend. Het com-
plex heeft thans een woonbestemming.
De volgende boerderij op de Hogewaard, met als 
huisnummer 14, heeft altijd in de slagschaduw ge-
staan van de ruim bemeten voorgevel van de War-
narda en Jacobshoeve10, “Het Huis van Den Oudsten”. 
Toen er een eind was gekomen aan het boerenbedrijf 

van Cees Versluis, kreeg ook deze behuizing een 
woonfunctie.
Naast de Warnarda en Jacobshoeve staat de hofstede 
van Johan Kool, zoon respectievelijk kleinzoon van 
Teunis en Frêêrik Kool. Deze boerderij (Hogewaaard 
16) heeft nog altijd de oorspronkelijke bestemming 
en vormt in die zin een uitzondering.
Dat geldt niet voor de laatste boerderij van het lint 
aan de westzijde van de Hogewaard (nr. 18), waar 
Arie Kortleve eertijds zijn bedrijf uitoefende. Deze 
boerderij heeft thans een woonbestemming. Er is een 
dependance gevestigd van de eerder genoemde “An-
tiekhandel Amelia’s Hoeve”. 

Aan de oostzijde van de Hogewaard, behorend tot 
het grondgebied van Ameide, was wel sprake van 
bebouwing, maar er stond, nabij de kruising met de 
Tiendweg en de Kerkweg, slechts één boerderij, die 

9  Een overtuin is een tuin aan de overzijde van een weg of straat. Zie ook: De 

geschiedenis van de Rijksmonumenten op de Hogewaard in Tienhoven, 
Nieuwsblad HVAT, editie 2006–I.

10  Zie ook: De Warnarda en Jacobshoeve, Nieuwsblad HVAT, editie 2009-IV.
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van het geslacht Kool. De hofstede en de daarbij 
behorende opstallen moesten medio jaren negentig 
het veld ruimen voor de bouw van het woonhuis van 
Wim Beijen (Hogewaard 15, Ameide).

Lekdijk Tienhoven
Ik kom nu toe aan de “geschiedschrijving” van de 
boerderijen van het tweede lint, dat werd en ten dele 
nog wordt gevormd door de hofsteden, schuren, 
hooibergen en wat dies meer zij aan de binnenkant 
van de “Tienhovense dijk”, zoals de Lekdijk ter plaat-
se veelal wordt genoemd.
Het tweede lint telde omstreeks het midden van  de 
vorige eeuw in totaal negentien boerderijen. Wan-
neer ik die van geval tot geval onder de loep zou ne-
men, dan zou door het ontstaan van een bijna on-
doordringbare brij van nagenoeg identieke teksten en 
feiten en cijfers het “bomen-bos effect” optreden, wat 
vanzelfsprekend niet de bedoeling kan zijn. Daarom 
heb ik gekozen voor een “groepsgewijze” benadering, 
wat tot het hieronder weergegeven resultaat heeft 
geleid (nummer van de boerderij / (oorspronkelijke 
eigenaar of pachter / ontwikkelingen / huidige be-
stemming). 

Beginnend bij de Tienhovense kerk en eindigend bij 
de vroegere gemeentegrens van Tienhoven en Lange-
rak  (= de huidige gemeentegrens van Vijfheerenlan-

den en Molenwaard, tevens de provinciegrens van 
Utrecht en Zuid-Holland), ontvouwt zich het vol-
gende beeld:  

1. Lekdijk 72, Bertus Bouwmeester / hofstede staat 
te koop; bedrijfsgebouwen gesloopt / woonbe-
stemming; 

2. Bernard Bouwmeester (veehandelaar en fruitte-
ler) / gebouwen gesloopt; bedrijf verplaatst / 
nieuwbouw woningen; 

3. Klaas Wierks / bedrijf verkocht / nieuwbouw  
woningen;  

4. Lekdijk 43/45 / Hermen Spek / landbouwer en 
fruitteler / bedrijf verkocht / nieuwbouw  
koelcentrum;  

5. Lekdijk 37 / Arie respectievelijk Aart en Teunis 
Lakerveld (ongehuwde broers) / boerderij ge-
sloopt na te zijn verkocht / nieuwbouw woning; 

6. Lekdijk 35 / Teunis van Bruggen (landbouwer en 
fruitteler) / gebouwen gesloopt; bedrijf verplaatst 
naar Hoornaar / nieuwbouw woningen; 

7. Lekdijk 30 / Cees respectievelijk zoon Wim en   
kleinzoon Cees Wink / landbouwers / bedrijf 

▲ Lekdijk 13 en 14 / Henk respectievelijk zoon Dirk Rijneveld / overgenomen door de familie Bos uit Lekkerkerk /  
bedrijf wordt voortgezet (Foto: André Tukker 2019).
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wordt voortgezet;  

8. Lekdijk 28 / Gijs van Bergeyk (landbouwer en 
fruitteler) / land verhuurd; bedrijfsgebouwen ge-
sloopt; kleinzoon Cees Rijneveld is hobbyboer; 

9. Lekdijk 26 en 27, Dirk Bouwmeester / bedrijf 
heeft plaats gemaakt voor aannemersbedrijf 
Duym en garagebedrijf Prins; 

10. Lekdijk 25 /Daan respectievelijk zoon Cees de 
Jongh11 / bedrijf beëindigd; hofstede en deel van 
de bedrijfsgebouwen door brand verwoest; later 
herbouwd; woonbestemming; 

11. Klaas respectievelijk Cees Buijserd / bedrijf be-
eindigd / woonbestemming; 

12. Lekdijk 17 / Piet respectievelijk zoon Wim Beijen 
/ bedrijf heeft plaats gemaakt voor Stalhouderij 
Reedijk; 

13. Lekdijk 13 en 14 / Henk respectievelijk zoon Dirk 
Rijneveld / overgenomen door de familie Bos uit 
Lekkerkerk / bedrijf wordt voortgezet12; 

14. Lekdijk 12 / Gualtherus (Terus) respectievelijk 
zoon Gualtherus (Guup) van Lomwel / hofstee 
vervangen door nieuwbouw / oude bedrijfsge-
bouwen nu caravanstalling; 

15. Lekdijk 9/10 / Dirk Roest / bedrijf verplaatst naar 
Noord-Brabant / woonbestemming; 

16. Lekdijk 7 / Arie van Middelkoop (landbouwer en 
fruitteler) / bedrijf beëindigd na brand; 

17. Lekdijk 4 / Leen en zoon Teunis van Dieren13 / 
bedrijf beëindigd en stallen gesloopt voor nieuw-
bouw woning; 

18. Lekdijk 3 / Gijs en zoon Klaas de Hoop (landbou-
wers en fruittelers) / hier is nu een hobbyboerde-
rij gevestigd; 

19. Lekdijk 2 / Dick en zoon A.D. den Braven (land-
bouw- en loonbedrijf), Lekdijk 2 / (“Het Eind 
van Tienhoven”) / nieuwbouw woning en stallen.  

Dit is het einde van het graaf- en spitwerk, zodat de 
balans kan worden opgemaakt, wat resulteert in de 
volgende getallenreeksen :

11  Cees de Jongh stond wijd en zijd bekend als kenner en liefhebber van paar-
den. Hij was jarenlang voorzitter van de “Vereniging tot Instandhouding van 
de Ameidese Paardenmarkt” en was op nationaal  niveau bestuurslid van de 
“Vereniging tot bevordering der Landbouwtuigpaardfokkerij in Nederland”.

12  Zie ook : Het Rijksmonument Lekdijk 13-14 te Tienhoven, Nieuwsblad 
HVAT, editie  2010-II.

13  De familie Van Dieren bewoonde de zogenaamde Christoffelhoeve, een 
pachtboerderij van de eerder genoemde patriciërsfamilie Van Eeten. De 
boerderij is vernoemd naar Johannes Christoffel van Eeten (1857 – 1917).

Aantal boerenbedrijven omstreeks 1950
Ameide  24
Tienhoven  23
Totaal  47

Aantal boerderijen herfst 2019
Ameide  2
Tienhoven   3
Totaal  5

Aantal woonboerderijen herfst 2019
Ameide  12
Tienhoven    6
Totaal  18

 
Aantal boerderijen met een andere dan een woon-
bestemming herfst 2019

Ameide  2 
Tienhoven  4
Totaal  6

 
Aantal gesloopte boerderijen in de periode 1950 – 
2019

Ameide   8
Tienhoven  10
Totaal  18

 
Ik laat het over aan de lezers van dit blad om – vanuit 
een eigen invalshoek - kanttekeningen te maken bij 
het aldus ontstane beeld, met de brede discussie over 
de wenselijkheid van het aanbrengen van substantiële 
veranderingen in de structuur van de agrarische sec-
tor als referentiepunt.

SLOT
Wie gedacht mocht hebben dat de wijd verbreide 
zorgen over de effecten van de opwarming van de 
aarde mij ertoe hebben gebracht dit artikel te schrij-
ven, moet ik teleurstellen. De aanleiding was name-
lijk het aanbod van niet minder dan negen woon-
boerderijen gelegen in de gemeente Vijheerenlan-
den14 tegelijkertijd op de “huizensite” Funda in de 
herfst van het jaar 2019: Hei- en Boeicopperweg 38 
(bouwjaar 1689) en 145 (bouwjaar 1800; afgebrand 
in 2010 en herbouwd in 2011) in Hei- en Boeicop; 
Weverwijk 18 (bouwjaar 1853) in Leerbroek; Laker-
veld 49 (bouwjaar 1680) en 72 (bouwjaar 1850) en 
Achthoven 51 (bouwjaar 1861) in Lexmond; 
Broekseweg 55 (bouwjaar 1886)  en 8715 (bouwjaar 
1810) in Meerkerk en Lekdijk 72 in Tienhoven.
Zo’n reeks roept uiteraard tal van vragen op. Ik hoop 
er in dit artikel enkele te hebben beantwoord.

14  Eigenlijk zijn alle negen boerderijen gelegen in de voormalige gemeente 
Zederik.

15  Dit is de boerderij van oud-bestuurslid Arie Mesker van onze vereniging.
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Inhoud december 2019 

Afbeelding voorblad
Tijdens de strenge winter van 1954 waagde menigeen zich op 
de dichtgevroren rivier. Op de foto poseert Jo Verheij voor de 
fotograaf.

De Loswal Ameide
De in Ameide geboren kunstschilder Petrus Antonius de Hoon (1896-1980) schilderde graag lokale onder-

werpen. “De Loswal aan de Lek met zicht op Ameide” was één van zijn favorieten. Deze schilderijen le-
ken op elkaar, maar waren nooit hetzelfde. Hieronder ziet u twee schilderijen van de Loswal. Aan u de vraag 
om de (grootste) verschillen te zoeken. Dat wil zeggen verschillen in de afbeelding en niet in de kleuren.

4 Verenigingsnieuws

5 In Memoriam Rudolf Anton Tieman

5 Expositie “Schooltijd in Termei” groot succes

8 Symposium Oude Hollandse Waterlinie 
  (OHWL)

9 Lezing in Stadhuis, donderdag 27 februari 2020

10 Reacties van leden

15 Een oude schoolfoto van namen voorzien

18 Lancering Beeldbank

20 Het verhaal bij een foto uit de Beeldbank

24 Een bijzondere jubilaris in 1963

27 Energietransitie 50 jaar geleden  
 Deel 1: Verwarmen, koken en verlichten in  
 vroeger tijd

32 Deel 2: Kolen- en olieboeren in Ameide en  
 omgeving 

37 Deel 3: De overgang naar aardgas in Ameide  
 en omgeving in 1972

42 Plaatsgenoten: Het verhaal van Anna Nomen- 
 van den Hoven

45 “En de boer hij ploegde voort”  
 Boerenbedrijven in Ameide en Tienhoven
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Wie heeft er informatie over het schilderij?

In de Najaarstentoonstelling “Kracht in Kleur” (schilderijen 19e & 20e eeuw) van Kunsthandel 
Mark Smit in Ommen wordt het schilderij “Tienhoven in de winter” van David Schulman gepre-

senteerd. Het betreft een schilderij met olieverf op doeken en is rechtsonder gesigneerd.

De schilder werd op 31 oktober 1881 geboren in Hilversum en overleed op 21 oktober 1966 in La-
ren (NH). Hij schilderde met name stadsgezichten en winterlandschappen en behoorde tot de promi-
nente leden van de Larense School.

Ik heb twee vragen:

•	 wie kan nadere informatie verstrekken over de herkomst van het schilderij? 

•	 gaat het in dit geval om Tienhoven aan de Lek in de provincie Utrecht, maar eertijds provincie 
    Zuid-Holland of om Tienhoven van oudsher provincie Utrecht?

N.B.: op de achterzijde van het doek is uitsluitend “Tienhoven” vermeld.

Hans van den Heuvel,  
mailadres: hansheuvel2@planet.nl

  T i e n h o v e n  i n  d e  w i n t e r

1954 IJgang
 in de rivier


