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Excursie naar Elburg
De HVAT organiseert op zaterdag 29 september 2018 weer een excursie per 
luxe touringcar. Dit keer gaan we naar de oude Hanzestad Elburg, gelegen aan het 
Veluwemeer, het vroegere IJsselmeer en Zuiderzee. Na het succes van de excur-
sies naar Kampen en Zeeland nu wederom een dagexcursie met een vergelijkbaar 
programma.  

 
 
Programma: 

9.00 uur   : Vertrek per luxe touringcar vanaf de Loswal/Lekdijk

10.30 uur   : Ontvangst in authentiek café aan de haven van Elburg met koffie en  
     appelgebak

11.00 - 12.30 uur  : Bezoek aan de haven van Elburg o.l.v. gidsen, waarbij een bezoek wordt  
     gebracht aan de oude botterwerf en de voormalige visafslag

12.30 - 13.45 uur  : Lunch in horecagelegenheid Het Boothuis te Elburg

13.45 - 15.30 uur  : Stadswandeling o.l.v. stadsgids door de historische binnenstad van Elburg,   
       aarbij een bezoek aan de Grote Kerk van Elburg is ingepland 

:15.30 - 16.00 uur  : Koffie of drankje in horecagelegenheid De Haas te Elburg

16.00 uur   : Vertrek richting Ameide. Terug om ongeveer 17.30 uur.

Om de excursie te kunnen organiseren hebben we minimaal 35 deelnemers nodig.  
Geef u op vóór 1 mei 2018. De eigen bijdrage bedraagt € 50,00 per persoon.

Opgeven kunt u zich bij: 
Marjan de Gruyter Voorstraat 3,   Ameide, (0183) 609280   marjan_de_gruyter@hotmail.com
Jory Verwolf  Paramasiebaan 4b, Ameide, (0183) 601749 verwo360@planet.nl

Wat krijgt u voor de € 50,00:
Luxe vervoer naar Elburg en terug, koffie met appelgebak, bezoek aan botterwerf en visafslag o.l.v. 
deskundige gids, Lunch, stadswandeling o.l.v. stadsgids, koffie/drankje.

Wij zijn enthousiast en hopen dat velen met ons meegaan naar Elburg.
Marjan de Gruyter en Jory Verwolf 

  Elburg, haven.                                                                    Elburg, de Vischpoort.                                    Elburg, de Grote Kerk.

Hendrik van Brederode 
heer van Vianen en Ameide
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Kerkstraat Ameide (voor 1960). Schilderij 
door P.A. de Hoon in bezit van Sijmen 

Muilwijk. Foto André Tukker.

Kerkstraat Ameide (na 1960). 
Schilderij door P.A. de Hoon.
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Van de hoofdredacteur

Beste leden en meelezers van het Nieuwsblad,

Dit is het eerste nummer van jaargang 29 
van het Nieuwsblad en alweer het tiende 

nummer nadat ik eind 2015 hoofdredacteur ben 
geworden. Allereerst wil ik een aantal mensen 
bedanken, die met een artikel hebben bijgedra-
gen aan dit blad. Dat zijn Jan Ponstein of liever 
gezegd zijn moeder, Teun Bikker, Sam Janse en 
Marijtje Struik. Ik hoop  dat velen hun voor-
beeld zullen volgen. Er is nog ruimte in mijn 
mailbox: bram.provoost@kpnplanet.nl Zij inspi-
reerden mij tot het schrijven van artikelen die 
aansloten bij hun verhalen. Herdenken is deze 
keer rode draad. Drie historische gebeurtenis-
sen komen aan de orde. 
Ten eerste is er natuurlijk de jaarlijkse 4-mei-
herdenking. Verzet is dit jaar het thema van 
deze herdenking. Eind april 1943, nu 70 jaar 
geleden, kwam men in Nederland massaal in 
verzet tegen een Duitse maatregel, de zoge-
noemde April-Mei-staking. Ook in de Alblas-
serwaard werd gedurende enkele dagen volop 
gestaakt, onder andere door de mandenbreiers 
van Ameide. Acht inwoners van de Alblasser-
waard werden standrechtelijk ter dood veroor-
deeld en direct gefusilleerd. Als gevolg van deze 
keiharde tegenmaatregelen was de staking bin-
nen enkele dagen afgelopen. Een andere oor-
logsherinnering is het verhaal dat mevr. Pons-
tein – Van Heerde schreef over de evacuatie uit 
Wageningen naar Ameide in de meidagen van 
1940. Het was opgeschreven voor haar zoontje 
Jan die toen 1 jaar oud was. Jan Ponstein gaf 
toestemming om het verhaal, met enkele unieke 
foto’s erin, te publiceren 
Ten tweede was het op 16 februari 2018 precies 
450 jaar geleden dat Hendrik van Brederode als 
balling in het Duitse Recklinghausen is overle-
den. Hendrik stond met Willem van Oranje aan 
de basis van het verzet tegen de Spaanse over-
heersing in de Nederlanden. Teun Bikker be-
schrijft de laatste levensjaren van ‘De Grote 
Geus’, de trotse bijnaam van Hendrik van Bre-
derode. In Ameide wordt zijn naam in ere ge-
houden in de Hendrik van Brederodeschool, 
een naam die ook goed zou passen bij de nieuw 
te bouwen Brede(rode) School. Na het overlij-
den van Hendrik in 1568 ontstond een juridi-
sche strijd om zijn erfenis. Meerdere personen, 
waaronder Willem van Oranje, dachten dat zij 
erfgenaam waren. Het zou tot 1588 duren voor 
er een permanente oplossing tot stand kwam. 
De schoonzus van Hendrik van Brderode 
woonde in het kasteel van Bentheim. Het arti-

keltje van Marijtje Struik sluit daar op aan en gaat over de relatie 
tussen Bentheim en Ameide.  
Ten derde is het dit jaar 65 jaar geleden, dat op de avond van Goede 
Vrijdag 3 april 1953 een hevige brand de Ned. Herv. Kerk van Amei-
de compleet verwoestte. Sam Janse had een gesprek met ds. T. (Bob) 
Poot, die voorging tijdens de dienst op Goede Vrijdag. Dominee 
Poot was in de oorlog ondergedoken op een boerderij in Meerkerk-
broek, terwijl zijn oom J.J. (Jan) Poot in die tijd predikant was in 
Ameide. De betrokkenheid van beide dominees Poot bij de kerk-
brand en de nasleep hiervan worden belicht in een aanvullend arti-
kel.
Verder natuurlijk ook het Verenigingsnieuws met daarin de nodige 
activiteiten. Noteer de data voor de Algemene Ledenvergadering op 
donderdag 19 april, de 4-mei-herdenking en de excursie naar El-
burg op 29 september. We sluiten dit nummer van het Nieuwsblad 
af met een blik op een van de oudste huizen van Ameide, het pand 
Kerkstraat 2. In een artikel in het Algemeen Handelsblad uit 1964 
wordt met veel gevoel geschreven over de wijnstok (druif) die toen 
nog in volle glorie vanuit het kolenhok tegen de achtergevel groeide. 
Heel veel Termeise kinderen, waaronder degenen die op het kerk-
plein naar de openbare school gingen, hebben van de druif ge-
snoept. Dit tot grote ergernis van Areke en Mas, neem ik aan.

Zoals ieder kwartaal wens ik u allen weer veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,  
Bram Provoost

Herdenking (15 februari 2018) van de 450ste sterfdag   
van Hendrik van Brederode.
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Herinneringen aan Krijn van der Grijn
*18 februari 1927   
† 6 januari 2018 
 

Het bericht kwam on-
verwacht: weet je al 

dat Krijn van der Grijn is 
overleden, onverwacht, 
maar toch ook weer niet 
helemaal. Zijn zoon Kees 
had me eind december 
verteld dat zijn vader  
‘s nachts was gevallen en 
naar het ziekenhuis in 
Gorkum was gebracht. 
Natuurlijk, zijn gezond-
heid ging al maanden 
langzaam achteruit. Maar 

hij bleef geïnteresseerd in mijn doen en laten voor dit 
Nieuwsblad. 
Krijn had ideeën voor het Nieuwsblad. “Zeg je moet 
mij en Klaas van Oort eens ondervragen over dat 
bombardement bij het slot op 10 mei 1940. We ston-
den er bij de garage van Bouter in de Lekbocht, naast 
jouw huis, naar te kijken. Je moet dat eens opschrij-
ven, dat vinden de mensen interessant”. 
Daarnaast was hij een vraagbaak, die ik nog regelma-
tig raadpleegde. Als ik wat had geschreven en er nog 
niet helemaal zeker van was, vroeg ik het aan hem. 
“Jochie” zei hij dan “kom maar eens even op die stoel 
bij me zitten, dan zal ik je precies vertellen hoe het in 
mekaar steekt”. Dan volgde zijn verhaal. Eerst over 
het gevraagde onderwerp, maar al snel kwamen er 
andere zaken bij. “Zeg, wit jij wel dat die..., of wit jij 
dat daar... of wit jij dat toen... enz. enz.”. Uiteindelijk 
was het van mijn kant: “Krijn ik moet nu echt verder” 
en dan was het “Goed dan, maar je moet het wel op-
schrijven!”.
Sinds ik het blad als hoofdredacteur samenstelde en 
zelf meer artikelen schreef kreeg ik regelmatig com-
plimenten van hem. Je schrijft mooie verhalen. Fijn 
dat er veel over Termei en Tienhoven gaat. Soms zei 
hij zelfs “daar wist ik niks van”, maar dan ging het 
meestal over zaken lang voor hij geboren werd. Maar 
juist dat vond hij leuk, “dan leer ik ook nog wat”. 
Bijzonder voor mij was dat ik er achter kwam dat 
Krijn in 1947 schaatskampioen van Ameide was ge-
weest op de korte baan. Toen ik vroeg of dat klopte 
bevestigde hij dat. Ik vroeg: Krijn heb je daar nog een 
foto van? “Jazeker, die moet er zijn maar ik ben ver-
huisd en weet niet waar ik moet zoeken”. Gelukkig 
kwam hij tevoorschijn en zo kwam Krijn voor de 
tweede keer op de voorpagina van het Nieuwsblad 
(2016-4). Eerder had hij er al een keer samen met 
Cees van Toor op gestaan (2012-4). Vanwege zijn vele 

verdiensten voor de HVAT was hij in 2016 erelid van 
de vereniging geworden.

Tijdens de tentoonstelling op de paardenmarkt 2017 
moest ik woensdagmiddag naar de Sionkerk komen. 
Dan zouden zijn oude vrienden, waaronder Machel 
Haag, hem bezoeken. “Dan kan je nog wel wat horen, 
dat je kan gebruiken.” Op die middag bij de tentoon-
stelling vroeg Hans Keukelaar uit Nieuwpoort naar 
informatie over bepaalde gebeurtenissen in de oorlog 
’40-’45. Ik bracht hem bij Krijn, die gelijk wist waar 
het over ging en Hans kon tevreden naar huis.  
Krijn hielp meer mensen aan verhalen over Ameide, 
zo ook mevrouw Marijtje Struik, schrijfster van het 
korgeleden verschenen boek ‘Gaandeweg Ameide’. 
Zij schreef me dat zij in oktober uitvoerig met hem 
had gesproken bij het koffiedrinken. Hij kocht twee 
van haar boeken, die zij zou gaan voorlezen. Intussen 
vertelde hij haar over van alles en nog wat in Ameide 
en Tienhoven en dat maakte indruk op haar. Zij 
stuurde mij haar aantekeningen met de opmerking: 
‘Wie weet een kapstok voor een nieuw verhaal’. Het 
was alsof ik Krijn het zelf hoorde zeggen.
Krijn was ook een dichter, of liever gezegd was hij 
eigenlijk meer een dichtende baliebijter. In 2008 ver-
scheen zijn gedicht De Baliebijter met foto in het 
Nieuwsblad HVAT 2008-4, blz. 44: 

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

▲ Krijn mijmerend bij zijn geliefde rivier De Lek.
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De Baliebijter door Krijn van der Grijn 

De Lekboot kwam in vroeger jaren,
twee keer per dag langs Ameide varen.
Hij bracht mensen, vee en handelswaren mee,
uit het binnenland en van overzee.
Fruit, eieren en andere zaken werden aan boord 
gedragen,
en later in Rotterdam verkocht in die dagen.
Als de Lekboot aanmeerde was het gezellig druk 
bij “het Hoofd”, 
en dan werden er veel verhalen klaar gestoofd.
Men hing over de balie naar de bedrijvigheid te 
kijken,
en liet zijn kennis en kunde over diverse zaken 
blijken.
Je hoorde meteen het wel en wee,
en leefde zo met alles en iedereen mee.
Door deze activiteiten wisten de Termeyenaren,
de bijnaam “BALIEBIJTER” te vergaren.
Nadat de Lekboot uit de vaart was genomen,
is er een einde aan het “baliebijten”gekomen.

Enkele jaren later  heeft zijn dochter Wilja Weeda-van der 
Grijn het gedicht nog bewerkt bij de onthulling van de 
balie (Nieuwsblad HVAT 2012-4, blz. 32)

Toen ik het bericht van het overlijden kreeg was ik al druk 
bezig met dit Nieuwsblad en had al weer een paar zaken, 
die ik met Krijn zou willen bespreken. De melkstaking 
van 1943, hoe zat dat ook weer. Zijn herinnering was mis-
schien toch net anders dan datgene dat al opgeschreven 
was door anderen. Natuurlijk zou ik hem ook gevraagd 
hebben naar de druif-wingerd-wijnstok in de Kerkstraat, 
vlak bij zijn geboortehuis. Hij zou me er uitgebreid over 
hebben verteld, vast en zeker met uitstapjes naar allerlei 
andere zaken. Zoals de kerkbrand in 1953 en hoe de klok 
voor de laatste keer sloeg en hoe de torenspits brandend 
naar beneden viel op de Openbare school, enz. enz.
Net als zijn familie, maar op een andere manier, zal ik 
hem missen. Hij ruste in vrede, maar leeft door in mijn 
herinneringen. Krijn, bedankt! 

Bram Provoost

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2018 
was Ameide tijdelijk Hollywood aan de 

Lek. Die dagen werden er in ‘Het Spant’ drie 
totaal uitverkochte voorstellingen gegeven van 
de film “De Boer op”, alweer de 8e Termeise 
Speelfilm van het echtpaar Cees en Anja van 
der Grijn-De Groot. De film is de lokale versie 
van het populaire TV-programma ‘Boer zoekt 
Vrouw. Cees van der Grijn maakte de script en 
deed de regie, terwijl Anja filmde en monteer-
de.
Carin Rozendaal als Yfke moet de veeboer 
Maarten en fruitboer Leen ‘aan de vrouw zien 
te brengen’ en hen helpen er iets goeds van te 
maken. Dat geeft nogal wat heisa in Ameide en 
omgeving. Mooi is het dat de kennismaking 
tussen de ‘boeren’ en de door hen geselecteerde 
dames plaatsvindt in de raadzaal van het histo-
rische Stadhuis van Ameide. Verder zijn er 
fraaie beelden van het landschap en de natuur 
in de omgeving. Zelfs het kalveren van een koe 
komt uitgebreid in beeld. Talloze lokale promi-
nenten acteren met grote inzet en maken de 
film zeer herkenbaar. De film eindigt uiteinde-
lijk met een verrassende ontknoping. 
Zoals gezegd waren de voorstellingen druk be-
zocht en op de openingsavond werden de ma-
kers van de film en de acteurs en actrices in het 
zonnetje gezet. In het voorprogramma werden 
nog gefilmde interviews getoond met ‘Termeise 
immigranten’. Vier personen, die van dichtbij - 
Lexmond, of veraf Friesland -, naar Ameide 
waren gekomen voor de liefde of om er (in de 
buurt) te werken. Daarnaast werd er gezongen 
door Annemay, kleindochter van Cees en Anja, 

en door het duo Theda en Alice, twee zingende zus-
sen. De goed verzorgde presentatie van de voorstel-
lingen was in handen van Inez Gilberts.
De film ‘De boer op’ is momenteel nog als DVD te 
koop bij ‘De Kadomolen’ in Ameide. 

“De Boer op”



6 www.ameide-tienhoven.nl | maart 2018

Verenigingsnieuws van 
de vicevoorzitter

Het nieuwe jaar is alweer enige maanden 
oud. Ik hoop dat u allen een goede start 
hebt gehad en dat we er met elkaar weer 
een mooi verenigingsjaar 2018 van mogen 

maken.  
In het begin van het nieuwe jaar heeft de vereniging 
het droeve bericht ontvangen van het overlijden van 
ons erelid de heer Krijn van der Grijn. De Histori-
sche Vereniging wenst de familie veel kracht met dit 
groot verlies. Ook moet de vereniging nog steeds 
haar voorzitter Hans van den Heuvel missen wegens 
ziekte. We wensen hem en zijn familie sterkte en ho-
pen op een herstel. 
Het bestuur zal dit jaar 6 à 7 bij elkaar komen om de 
lopende zaken van de vereniging te bespreken. Tij-
dens  de bestuursvergaderingen worden ook verdere 
plannen gemaakt  en activiteiten ontwikkeld. De re-
dactie van het verenigingsblad en de web redactie 
komen  regelmatig bijeen om voor u een aantrekke-
lijk blad en een actuele website te verzorgen. Daar 
vindt u ook de korte verslagen van de bestuursverga-
deringen.

De vereniging is in 2018 van start gegaan met een 
record aantal van  652 leden. Wij hebben in 2017 
weer veel nieuwe leden mogen begroeten. Het be-
stuur heet de nieuwe leden van harte welkom. Sinds 
de vorige opgave, in het Nieuwsblad juni 2017, zijn er 
19 nieuwe leden bijgekomen, t.w.: 
 

J.F. Boer, Amsterdam; •	
J. Streefkerk, Tienhoven; •	
A.C. de Bruijn, Ameide; •	
C.J. van der Ham, Leerdam; •	
H.W.P. Endeveld, Harderwijk; •	
M. van Zessen, Meerkerk; •	
H.C. Medema, Tienhoven; •	
mevr. A. van der Grijn, Dieren; •	
F.P. Diepenhorst, Ameide; •	
J. de Kruijk, Ameide; •	
W. van Empel, Ameide; •	
W. van Dongen, Tienhoven; •	
C. Verheij, Hoogblokland; •	
mevr. G. van Wijk-van Woezik, Leerdam; •	
Stg. Welzijn Open Vensters, Ameide; •	
D. Kool, Lexmond; •	
mevr. M. de Jong-Middelkoop, Ameide; •	
D. van Drenth, Ameide; •	
C. Aalberts, Nuenen; •	
mevr. M.C. van der Poel-de Groot, Lisse en•	
mevr. E. van Ameide, Hoofddorp. •	

Voor de vereniging staat dit jaar weer diverse activi-
teiten op stapel en hopen weer actief in Ameide en 
Tienhoven aanwezig te zijn. Ik noem u enige activi-
teiten: Op donderdag 8 maart was er al een lezing 
door Alois van Doornmalen over “De Herlaars in het 
Midden-Nederlandse rivierengebied (ca. 1075 - ca. 
1400)”. Vrijdag 6 april zal de overdracht van het 

vaandel van de voormalige Christelijke muziekver-
eniging Crescendo plaatsvinden tijdens het voor-
jaarsconcert van AFK. De algemene ledenvergade-
ring is dit jaar op donderdag19 april. De 4-mei-her-
denking is een jaarlijks terugkerende activiteit. De 
Open Monumentendag op 8 september valt dit jaar 
samen met de laatste zaterdag van de Feestweek. Hier 
zal de Historische Vereniging extra aandacht aan be-
steden. Zaterdag 29 september staat een excursie 
naar Elburg op het programma, daarna de paarden-
markt op 11 oktober en als laatste activiteit nog een 
lezing in oktober of november. 
Het bestuur heeft de taak op zich genomen om dit 
jaar de ledenadministratie te digitaliseren. U zult 
daar verder niet zoveel van merken, maar voor de 
vrijwilligers die hiervoor het werk verrichten zal het 
verwerken van de betalingen gemakkelijker worden. 
Dit jaar zal het verzoek tot het betalen van de con-
tributie over 2018 apart verstuurd worden.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergade-
ring op donderdag 19 april 2018

Op donderdag 19 april zal in Het Spant in Ameide 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden 

gehouden. Tijdens deze vergadering blikken we terug 
op het afgelopen verenigingsjaar en kijken vooruit 
naar dit jaar en de verdere toekomst van de vereni-
ging. 
De vereniging heeft ook het afgelopen jaar een mooi 
jaar gehad met vele activiteiten. Jammer genoeg heb-
ben we het een deel van het jaar zonder de inspire-
rende leiding van onze voorzitter moeten doen. Hans 
van den Heuvel heeft om gezondheidsredenen in au-
gustus zijn taak voorlopig neergelegd. 
In 2017 heeft het bestuur van de vereniging met veel 
inzet meerdere activiteiten gerealiseerd. De 4 mei 
commissie heeft voor een waardige en stijlvolle 
4-mei-herdenking gezorgd. De lezingen in het Stad-
huis op de Dam werden goed bezocht. De expositie 
“Paardenmarkt 360 jaar”, samen met de Stichting 
Paardenmarkt Ameide, is een succes geworden. De 
excursie naar Zeeland was een geslaagde dag. Laten 
we ook het vele werk niet vergeten dat de redactie 
van het verenigingsblad, de beheerder van de website 
en het dagelijks bijhouden van facebook hebben ge-
daan het afgelopen jaar. Heel veel werk wordt door 
hen verricht! Achter de schermen van een vereni-
ging, zo groot als de onze, worden door heel veel 
vrijwilligers de mouwen opgestroopt en aan de slag 
gegaan .
Daarom deze oproep!!!  Kom naar de vergadering. 
Wij hopen van harte u op de algemene ledenverga-
dering te mogen ontmoeten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum  : donderdag 19 april 2018 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : HET SPANT (Brederodezaal) 
    Liesveldweg 67, 4233 HG  
    Ameide
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Agenda
Opening1. 

Notulen van de algemene ledenvergadering van  2. 
20 april 2017. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 3. 

Jaarverslag van de secretaris over de periode mei 4. 
2017 tot en met maart 2018.

Presentatie van het financiële overzicht 2017.5. 

Presentatie van de begroting 2018.6. 

Rapportage van de kascontrolecommissie en 7. 
vaststelling van de jaarrekening. 

Regeling samenstelling kascontrolecommissie 8. 
2018 en benoeming van een nieuw reserve-lid 
van de kascontrolecommissie. 

Bestuursverkiezing.  9. 
 
Aftredend zijn de bestuursleden Jettie Strasse en 
Janet Maatkamp.  Zij stellen zich wel herkiesbaar. 
Het bestuur draagt hen voor herbenoeming voor. 
Gelet op artikel 10, lid 3, van de statuten van de 
vereniging is in alle gevallen voor de herbenoe-
ming dispensatie van de algemene ledenvergade-
ring vereist, aangezien deze bestuursleden gedu-
rende meer dan twee opeenvolgende zittingsperi-
oden deel uitmaken van het bestuur.  
Artikel 9 van de statuten biedt de mogelijkheid 
dat tenminste zeven leden van de vereniging één 
of meer kandidaten voor het bestuurslidmaat-
schap voordragen. Een daartoe strekkende voor-
dracht dient ten laatste 48 uur voor de aanvang 
van de algemene ledenvergadering schriftelijk te 
worden ingediend bij het bestuur. Een aldus 
voorgedragen kandidaat-bestuurslid dient voor-
afgaande aan de stemming te verklaren een even-
tuele benoeming te zullen aanvaarden. De Histo-
rische Vereniging Ameide en Tienhoven wil zelf 
drie nieuwe algemene bestuursleden voordragen 
ter benoeming. Dit ter aanvulling van haar be-
stuur en om een breder draagvlak te creëren.  
 
Voorgesteld worden:  
mevr. Corrie den Oudsten-Middelkoop en 
de heren Dick Roodhorst en Rien de Groot, allen 
inwoners van Ameide of Tienhoven. De voorge-
dragen kandidaat-bestuursleden dienen vooraf-
gaand aan de stemming te verklaren een eventu-
ele benoeming te zullen aanvaarden. 

Activiteiten:  10. 
 
•	Vorm	en	inhoud	van	de	eerstvolgende	 
   edities van het Nieuwsblad. 
•	Plaatsing	van	twee	nieuwe	plaquettes	bij	de	 
   balie op de Lekdijk.  

•	Lezingen	in	het	voorjaar	en	najaar. 
•	Excursie	op	29	september	2018. 
•	Open	Monumentendag	op	zaterdag	 
   8 september, tevens einde van de feestweek.

Wat verder ter tafel komt.11. 

Rondvraag. 12. 

PAUZE 

Na de pauze zal Anja van der Grijn-de Groot de door 
haar gemaakte filmbeelden over  Koninginnedag in 
Ameide vertonen. Deze beelden zijn nog nooit eer-
der te zien geweest. Ook laten wij u een gedeelte zien 
van de film “125 jaar Koninginnedag” met mooie 
historische beelden van het defilé op Soestdijk en de 
steeds groter wordende Koninklijkefamilie.

Overdracht vaandel voormalige muziekvereni-
ging Crescendo

Vrijdag  6 april 2018, 20.00 uur zal in Het Spant 
het voorjaarsconcert plaatsvinden van het 

Ameide’s Fanfare Korps (AFK). Tijdens deze avond 
zal het vaandel van de christelijke muziekvereniging 
Crescendo overgedragen worden aan de Historische 
Vereniging Ameide Tienhoven. Uit handen van de 
voorzitter van de AFK, de heer Kees van der Grijn, 
zal het bestuur het vaandel  in ontvangst nemen.

“Op 19 september 1898 werd in Ameide de mu-
ziekvereniging “Unie” opgericht. De eerste voorzit-
ter was meester Degenhardt, het hoofd van de 
plaatselijke openbare lagere school. Nog geen jaar 
later – om precies te zijn: op 1 juli 1899 – volgde 
de oprichting van de christelijke muziekvereniging 
“Crescendo”. De eerste dirigent was meester Blok, 
het hoofd van de School met den Bijbel te Ameide. 
Er was jarenlang sprake van een grote mate van 
rivaliteit tussen de beide verenigingen, waarvan 
boeiend verslag wordt gedaan in “Macht en ar-
moede aan de rivier. Ameide en Tienhoven 1870-
1940”. Mede door toedoen van Kees Bakker, de 
laatste burgemeester van Ameide en Tienhoven, 
kwam het op 14 augustus 1984 tot een fusie tus-
sen de steeds kleiner geworden verenigingen. Zo 
ontstond “Ameide’s Fanfare Korps”. (bron nieuws-
blad jaargang 25,nummer1, 2014).

De agenda, de notulen van de vorige algemene 
ledenvergadering en de financiële jaarstukken  
liggen op donderdag 19 april vanaf 19.30 uur ter 
kennisneming voor u klaar in “Het Spant”. Deze 
stukken zullen vanaf 1 april 2018 ook op de web-
site worden gepubliceerd. 
N.B.: Ook niet-leden van de vereniging zijn op 
donderdag 19 april van harte welkom.
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Eén van deze bijzondere projecten is de het aanschaf-
fen van 1 à 2 laptops ten behoeve  van de “Beeldbank 
Zederik”, welke in 2018 van start zal gaan.
 
HARTELIJK DANK VOOR UW STEM

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de 
Historische Vereniging Ameide Tienhoven, 
Dout Siegersma, vicevoorzitter. 

De Historische Vereniging Ameide Tienhoven be-
veelt u van harte dit voorjaarsconcert aan en aanwe-
zig te zijn bij deze officiële overdracht. 

RABO CLUBKASCAMPAGNE,  medio April 
VAN HARTE AANBEVOLEN! 

Aan de leden van de Historische Vereniging Ameide 
Tienhoven en belangstellenden, die lid zijn van de 
Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Medio april 2018 organiseert de Rabobank opnieuw 
de Clubkas Campagne. De Historische Vereniging 
Ameide Tienhoven zal dit jaar ook weer deelnemen. 
Al vele jaren mochten wij financiële ondersteuning 
ontvangen van de Rabobank dankzij UW stem. U 
ontvangt in maart uw stembiljet met een unieke code 
om vijf stemmen uit te brengen. Medio april is het 
dan zover en kunt u uw stem uitbrengen. 
Het bestuur van de Historische Vereniging Ameide 
Tienhoven zal het bijzonder op prijs stellen als veel 
leden van de Rabobank een stem op onze vereniging 
uitbrengen. Hoe meer stemmen wij ontvangen des te 
hoger het sponsor bedrag. Het sponsor bedrag zal 
worden toegevoegd aan de algemene middelen om 
eventuele bijzondere projecten te financieren.  

De 4-mei-herdenking 2018

Op vrijdag 4 mei 2018 zal bij het Monument aan de 
Broekseweg de jaarlijkse herdenking plaatsvinden 

van de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

Hier ter plaatse valt de nadruk op de slachtoffers die ver-
bonden	zijn	met	Ameide	en	Tienhoven.	Op	een	plaquette	
staan de namen van tien slachtoffers, die ten tijde van hun 
overlijden waren ingeschreven als inwoners van Ameide 
of	Tienhoven.	Vorig	jaar	is	daar	een	tweede	plaquette	bij-
geplaatst met de namen van acht slachtoffers die in Amei-
de of Tienhoven geboren zijn maar daar op 10 mei 1940 
niet meer woonden. De namen van deze achttien slachtof-
fers zullen tijdens het ‘dodenappel’ op 4 mei worden voor-
gelezen, kort voor de 2 minuten stilte om 20 uur.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ‘Geef de vrijheid 
door’ gekozen als boodschap die als een rode draad door 
de activiteiten van het comité loopt. Ieder jaar is er een 
thema dat inspireert om te herdenken. Als jaarthema voor 
2018 is gekozen voor ‘Verzet’. “Wat zou jij doen?” is een 
vraag die vaak gesteld wordt als het gaat over onderdruk-
king en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig 
is dat voor ons nu een theoretische vraag, maar voor men-
sen die de Duitse bezetting hebben meegemaakt was het 
soms letterlijk een vraag van leven of dood. Het artikel 

“De staking van 1943 in de Al-
blasserwaard” in dit Nieuws-
blad laat zien dat er dodelijke 
slachtoffers kunnen vallen als 
men openlijk in verzet komt 
tegen het gezag. Acht inwoners 
van de Alblasserwaard werden 

na een kort schijnproces standrechtelijk gefusilleerd. 
Daarna was het gedaan met de staking, maar niet met het 
verzet. Ondergronds ging men verder.
Nu is in Nederland protest en staking de gewoonste zaak 
van de wereld geworden. In veel andere landen is dat he-
laas niet het geval. Daar kan protesteren tegen de overheid 
of staken met grof geweld onderdrukt of beëindigd wor-
den, waarbij nog steeds dodelijke slachtoffers vallen. “Wat 
zou jij doen?” blijft in die landen actuele vraag.

De ‘werkgroep 4 mei’ van de HVAT roept alle inwoners 
van Ameide en Tienhoven en natuurlijk ook alle leden 
van de vereniging die elders wonen op, om op 4 mei 2018 
’s avonds aanwezig te zijn bij de herdenking. De herden-
king begint rond 19 uur bij het Stadhuis op de Dam van 
Ameide, waar we ons verzamelen voor een stille tocht 
naar het Monument.
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Bram Provoost

Tijdens1de Duitse bezetting van mei 1940 tot mei 
1945 zijn er landelijk drie grote stakingen ge-
weest als teken van verzet tegen de vreemde 
overheersers. Van deze stakingen werden er twee 

veroorzaakt door een breed gevoeld onbehagen onder 
(een deel van) de bevolking. De derde was het gevolg van 
een oproep van de Nederlandse regering in Londen. De 
eerste staking   begint als op 22 februari 1941 in Amster-
dam twee grote razzia’s plaats vinden. Er worden 425 
Joodse mannen samengedreven op het Jonas Daniël Me-
ijerplein en met bruut geweld op transport gesteld naar de 
concentratiekampen. Uit protest leggen tienduizenden 
Amsterdammers gedurende de drie dagen daarop het 
werk neer. Trams blijven staan. Winkels sluiten de deuren. 
Gemeentelijke diensten, kantoren, scheepswerven, con-
fectieateliers en metaalbedrijven liggen stil. Deze protest-
staking breidt zich uit naar andere steden en gaat de ge-
schiedenis in als de Februaristaking. De derde staking is 
bekend als de Spoorwegstaking. In september 1944 roept 
de Nederlandse regering in Londen op tot een staking die 
het Duitse troepentransport moet stilleggen omdat de 
geallieerden luchtlandingen willen uitvoeren bij Arnhem 
voor operatie Market Garden. Ruim 30.000 mensen van 
het spoorwegpersoneel geven gehoor aan de oproep en 
duiken onder. Helaas valt het resultaat van de staking te-
gen, omdat de Duitsers eigen treinen en personeel gebrui-
ken voor hun troepenvervoer. Het stilleggen van het 
spoorwegnet bemoeilijkt ook de distributie van voedsel in 
de daarop volgende ‘hongerwinter’ 1944/45. Van beide 
stakingen is weinig te merken in de Alblasserwaard en 
Vijfherenlanden. Dat is anders met de derde staking. In 
een aantal gebieden breekt eind april 1943 een golf aan 
stakingen uit, die bekend staan als de ‘April-Mei-stakin-
gen en die soms op het platteland ook wel ‘De melksta-
king’ wordt genoemd. 
In het voorjaar van 1943 leefde men tussen hoop en vrees 
in het inmiddels drie jaar bezette Nederland. Men putte 
hoop uit een aantal militaire successen van de geallieer-
den. In Rusland waren de Duitsers verslagen bij Stalingrad 
en bij El Alamein was het Duitse Afrikakorps verslagen 
door de troepen van de Britse generaal Montgomery. Aan 
de andere kant was de vrees groot voor de maatregelen die 

1 De belangrijkste bronnen voor dit artikel zijn de studie van Dr. P.J. Bouman, 
De April-Mei-Stakingen van 1943. ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, 
hoofdstuk IX, Zuid Holland, blz. 152-171 (te lezen via https://pure.knaw.nl/
ws/files/1871154/1950_Bouman_aprilmeistakingen.pdf) en A. Korpel, De 
Waard in oorlogstijd, deel 1, De Klaroen, Alblasserdam, 1983, hoofdstuk 14, 
De april-meistaking: acht doden in de Waard, blz. 112-126. 

door de bezetter werden genomen. Voor velen zorgde de 
zgn. ‘arbeidsinzet’ (Arbeitseinsatz) voor problemen. Al in 
1941 werd de verordening afgekondigd, die Nederlanders 
verplichtte tot tewerkstelling in Duitsland en de bezette 
gebieden. Dit ging aanvankelijk om werklozen en op basis 
van ‘vrijwilligheid’. Dit was niet erg succesvol en daarom 
werd de ‘werving’ agressiever. Bedrijven werden uitge-
kamd, jonge mannen werden opgeroepen en er werden 
klopjachten en razzia’s georganiseerd. Uiteindelijk hebben 
ruim een half miljoen Nederlanders als dwangarbeider 
gewerkt, waarvan er naar schatting 30.000 zijn overleden.
Intussen werd deelname aan het openbare leven voor de 
Joodse bevolking zo goed als onmogelijk gemaakt. Al in 
1940 worden er allerlei beperkende maatregelen afgekon-
digd en in 1941 begint de registratie van Joden. De Febru-
aristaking in 1941 had weinig effect. Vanaf mei 1942 wor-
den Joden verplicht de Jodenster te dragen. Per 1 juli werd 
het Kamp Westerbork een doorgangskamp voor Joden. 
Vandaar gaat het in veel gevallen naar vernietigingskam-
pen als Auschwitz en Sobibor. Net als andere provincies 
moet ook Zuid-Holland op 23 april 1943 door alle Joden 
verlaten zijn2. Aan de vooravond van de stakingen in 1943 
zijn al rond 80.000 Joden gedeporteerd. 
Een bijzondere maatregel op het gebied van de arbeidsin-
zet was de directe aanleiding voor de stakingen in 1943. 
In de dagbladen van donderdag 29 april 1943 maakt de 
territoriale bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland, 
luchtmachtgeneraal Friedrich Christiansen, bekend dat 
militairen van het voormalige Nederlandse leger opnieuw 
in krijgsgevangenschap worden teruggevoerd. In juni 
1940 waren alle krijgsgevangen naar huis teruggekeerd, 
maar nu moesten zij zich opnieuw melden. Deze medede-
ling veroorzaakt overal beroering. Die dag en de daarop 
volgende dagen klinkt door het gehele land de oproep: 
“STAAKT! STAAKT!”. Spontane stakingen zijn het gevolg, 
niet alleen in de industriegebieden, ook op het platteland 
De stakingsacties hebben maar kort geduurd - meestal 
niet langer dan drie tot vijf dagen.  Door meedogenloze 
maatregelen van de bezetter kwam er rond 4 mei 1943 een 
eind aan de stakingen. In enkele dagen vonden 175 perso-
nen de dood, van wie er 80 standrechtelijk werden geëxe-
cuteerd. 
De aanleiding van de staking - de ‘terugvoering’ van de 
krijgsgevangenen - wordt geen succes. Van de 240.000 in 
aanmerking komende militairen zijn niet meer dan onge-
veer 11.000 daadwerkelijk opnieuw in krijgsgevangen-
schap geraakt. De beroepsofficieren, 2071 in getal, waren 

2 Ook Jacob Meijer en Anna Meijer-Wolf verlaten Zuid-Holland. Op 22 april 
1943 vertrekken zij uit Ameide naar Westerbork. Kort daarna zijn zij op 14 
mei 1943 vermoord in het vernietigingskamp Sobibor. Zie ook: Nieuwsblad 
HVAT, 2015, jrg. 26, nr. 1, blz. 35-43.

De April - Mei - (melk)staking van 1943  
in de Alblasserwaard1
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al op 15 mei 1942 naar kampen overgebracht. In totaal 
hebben zo’n 13.000 militairen de resterende oorlogsjaren 
in gevangenschap moeten doorbrengen. Van hen zijn er 
ongeveer 400 voor het eind van de oorlog overleden3.

STAAKT!!!  STAAKT!!!
In de middag van donderdag 29 april 1943 besluiten de 
circa 3.000 werknemers van machinefabriek Gebr. Stork 
en Co. NV in Hengelo het werk neer te leggen. Tussen 
twee en half drie loopt de fabriek leeg, spoedig gevolgd 
door andere bedrijven. Nog dezelfde middag zijn al 28 
van de 41 grote Twentse fabrieken, bij elkaar zo’n 21.000 
man, in staking. Het nieuws verspreidt zich snel en de 
stakingen verspreiden zich naar andere delen van het land 
en bereikt ook de Alblasserwaard en Vijfherenlanden. 
Langs de Merwede vormde Hardinxveld een centrum van 
verzet. Hier waren vermoedelijk reeds donderdagavond 
en vrijdagochtend pamfletten verspreid vanuit Dordrecht. 
Op vrijdag 30 april werd vrij algemeen gestaakt, o.a. bij de 
twee grote scheepswerven „De Merwede” (400 man) en 
„De Hoop” (65 man), bij de N.V. Machinefabriek Holland 
(110 man), de IJzergieterij Versteeg (35 man) en bij een 
aantal kleinere bedrijven. De autobusonderneming Slied-
recht—Hardinxveld werd dadelijk stopgezet, omdat de 
ondernemers niet wilden riskeren, dat de ruiten zouden 
worden ingegooid en de banden doorgesneden. Ook het 
personeel van de gemeentesecretarie had het werk neerge-
legd. Slechts de waterleiding bleef in vol bedrijf.
Te Gorinchem begon de staking vrijdagochtend bij de 
N.V. Constructiewerkplaatsen De Vries Robbé & Co 
(ruim 1200 man). De metaalbewerkers trokken door de 
straten, stelden zich in verbinding met andere groepen 
arbeiders en hadden niet veel moeite, velen tot het neer-
leggen van het werk te bewegen. De staking was ook te 
Gorinchem al spoedig even algemeen als te Hardinxveld. 
Zij omvatte zowel het personeel van overheidsdiensten 
(het postkantoor; op de gemeentesecretarie werd slechts 
gedeeltelijk gestaakt) als van particuliere bedrijven (De 
Vries Robbé & Co, N.V. Staaldraadkabel-fabriek v/h J. C. 
den Haan, N.V. Machinefabriek Baan-Hofman, Firma Joh. 
v. Gelderen Kruiwagenfabriek, N.V. Kalkzandsteenfabriek, 
Firma van Wingerden, Kopergieterij, N.V. Stoomwasserij 
v/h H.C. Timmers, enz.). Vele winkeliers sloten hun win-
kels.
Te Leerdam staakte het belangrijkste bedrijf, de Glasfa-
briek Leerdam, te Arkel de industrie „Betondak”. Te Slie-
drecht nam men een aarzelende houding aan. Nadat het 
personeel van de scheepswerf Van Rees tot staken was 
opgewekt, legden de arbeiders het bijltje er bij neer. 
De toestand was hier en daar zo gespannen, dat het 
scheen, alsof de staking ieder ogenblik in een opstand kon 
overgaan. Zaterdag 1 Mei had zich de staking over de ge-
hele Alblasserwaard en Vijfherenlanden uitgebreid. In de 
Vijfherenlanden leverden de boeren geen melk meer aan 
de zuivelfabrieken. Naast de hiervoor genoemde plaatsen 
werd ook gestaakt te Ameide (zie Kader over Gerrit 
Roodhorst), Hoornaar, Lexmond, Noordeloos, Peursum 
en Schelluinen.
Een drietal plaatsen in de Alblasserwaard vormde de be-
langrijkste haarden van verzet en hier waren tijdens de 
stakingsdagen een achttal dodelijke slachtoffers te betreu-

3 https://www.go2war2.nl/print.asp?artikelid=2147. 

ren. Zij werden in Rotterdam standrechtelijke ter dood 
veroordeeld en direct gefusilleerd.

Giessen-Nieuwkerk
De typische vorm van de plattelandsstaking, ook in de 
Alblasserwaard , was de staking van melkleveranties door 
de boeren en staking van het personeel van zuivelfabrie-
ken. Bij de melkfabriek ‘De Samenwerking’ te Giessen-
Nieuwkerk liep het vreselijk uit de hand4. Toen ‘De Sa-
menwerking’ op zaterdag 1 mei nog in bedrijf was, trok 
een aantal jonge mannen uit Hoornaar naar Giessen-
Nieuwkerk. Arie Verhoef en Wouter Slob5 hadden sta-
kingsoproepen bij zich en deelden die uit aan omstanders. 
De volgende dag verscheen de Sicherheitsdienst (SD) in 
het dorp. Na een aantal mensen te hebben verhoord, ver-
trokken de SD-ers richting Hoornaar. ‘s Avonds laat werd 
een aantal mannen van hun bed gelicht. Arie Verhoef, 
Wouter Slob, Hendrik Beems, Gerrit Verspui, Maarten 
Hooikaas, Martinus Kwakernaak en Wout de Ridder wer-
den naar Rotterdam overgebracht en op het hoofdkwar-
tier van de SD aan de Heemraadsingel verhoord. Beems, 
Hooikaas en Kwakernaak mochten weer naar huis. Ver-
spui en De Ridder werden naar Vught gebracht en kwa-
men een paar maanden later weer vrij. 
Op 3 mei werd bekendgemaakt dat Verhoef en Slob als 
‘raddraaiers bij een samenscholing en onruststokers in 
Giessen-Nieuwkerk’ ter dood waren veroordeeld. Het 
vonnis werd nog diezelfde dag voltrokken. Beiden kregen 
nog de gelegenheid een kort briefje aan hun familie te 
sturen. 
Arie Verhoef: ‘Lieve vrouw en dochter ik ben helaas snel 
van u weggerukt en het standrecht heeft de doodstraf geëist. 
Lieve vrouw wilt u Willy altijd laten weten dat ik haar Va-
der ben geweest en belooft aan mij in gedachten dat u altijd 
aan mij zult blijven gedenken. [...] Dag allemaal tot ziens in 
de hemel, daar hoop ik u te ontmoeten.’ 
Wouter Slob: ‘Over mij is deze middag de zwaarste straf, de 
dood, uitgesproken. [...] ‘t Is toch wel een zeer onverwacht 
afscheid, maar ik was langzaamaan op alles voorbereid. 
Mag het ook innerlijk zo met me gesteld zijn, dat ik toch 
vredig de dood in kan gaan, omdat het is gaan naar een 
betere toekomst. [...] Moeder wat zal deze tijding u zwaar 
vallen maar ga ook voor uzelf en voor mij met uw gebed tot 
God die kan troosten over de dood. Aller hartelijkst gegroet 
en moge het worden een weerzien in de hemel bij God.’  

4 https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/
oorlogsmonument/2167/hoornaar%2C-monument-op-de-algemene-be-
graafplaats.

5 Wouter Slob, die vanwege zijn rode haar “Rooie Woutje” werd genoemd, was 
als hulponderwijzer werkzaam in Leerbroek.

Monument Algemene 
begraafplaats 
Hoornaar.
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Kinderdijk
Langs de rechteroever van de Noord concentreerden 
de stakingen zich te Alblasserdam en te Kinderdijk. 
Vrijdagochtend, 30 april 1943, nog voor 8 uur, begon 
de staking bij J. & K. Smit’s Scheepswerven en Machi-
nefabriek (600 arbeiders). Deze staking werd voor de 
arbeiders van naburige bedrijven het signaal, even-

eens het werk neer te leggen; te Kinderdijk L. Smit & 
Zoon Scheeps- en Werktuigbouw (400 man), Smit & 
Co’s Machinefabriek (30 man) en N.V. F. Kloos & 
Zonen’s Werkplaatsen (240 man). Enkele uren later 
volgden de arbeiders van de fabrieken en werven te 
Alblasserdam hun voorbeeld. Er werd gestaakt aan 
de werf Jan Smit Czn (140 man), aan de werf ,,De 
Noord” L.U. Smit (300 man), aan de Ned. Kabelfa-
briek (560 man) en aan de Zuurstoffabriek De Alblas 
(35 man).
De arbeiders namen geen demonstratieve houding 
aan; de meesten gingen rustig naar huis of begaven 
zich naar hun perceeltjes grond, waaraan zoveel vrije 
dagen nuttig werden besteed. Intussen hadden de 
Duitse politieautoriteiten zich geleidelijk enig over-
zicht verworven van de omvang der stakingsbewe-
ging. Hoffmann (een vroegere Duisburgse politie-
inspecteur, die vanuit Rotterdam leiding gaf aan de 
Duitse politie in het zuidelijk deel van Zuid-Holland) 
wist zaterdag vrij nauwkeurig, waar de stakingshaar-
den lagen. Nadat hij zekerheid had verkregen om-
trent de handhaving van de rust te Rotterdam, begaf 
hij zich naar de industriegebieden in de Alblasser-
waard. Daar besteedde hij eerst bijzondere aandacht 
aan Alblasserdam en Kinderdijk. De directies van 
verschillende werven en fabrieken waren reeds Vrij-
dag door de SD gesommeerd om op het gemeente-
huis te Ridderkerk te verschijnen. De meeste heren 
gaven aan deze oproep geen gehoor. Zaterdag werd 
hun de eis gesteld, lijsten in te leveren van de arbei-
ders, die deze dag niet verschenen waren, doch de 
directies bleken collectief van mening, dat zij derge-
lijke lijsten niet konden samenstellen. Zij kenden el-
kaar, velen waren door familiebanden verbonden, en 
wisten, dat zij door een lijn te trekken sterk genoeg 
tegenover de Duitsers stonden om weerstand te kun-
nen bieden. 
De SD oefende zware pressie uit op de portiers van 
enkele ondernemingen. Het onderzoek, verder onder 
leiding van Hoffmann persoonlijk, bracht voor de 
Duitsers voldoende gegevens aan het licht om tot 

▲ Zuivelfabriek Samenwerking. Briefhoofd uit de beginperiode van de fabriek.

▲ Zuivelfabriek Samenwerking. De directeurswoning rond 1935.
 onder Zuivelfabriek de Samenwerking rond 1935.
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arrestaties te kunnen overgaan (van B.J.M. Lels, di-
recteur van de firma Vroege, A.J. Prins Visser, direc-
teur van N.V. Kloos & Zonen te Kinderdijk, e.a.). Zij 
werden vrijgelaten, toen Hoffmann de overtuiging 
had gekregen dat de stakingsleiding moest worden 
gezocht onder het personeel van J. & K. Smit’s te Kin-
derdijk. Hij wist ook, dat daar de verspreiders van 
een stakingspamflet moesten worden gezocht. 
Maandagmorgen 3 Mei sloeg de SD toe. In een korte, 
onverwachte razzia arresteerde hij een aantal perso-
nen, van wie de 24-jarige kantoorbediende Jacob de 
Groot en de 22-jarige Willem Johannes Smit. W. J. 
Smit was een student-onderduiker, die op de werf 
van zijn oom een werkzaam aandeel had in het ver-
zet. Hij behoorde tot degenen, die het stakingspam-
flet vervaardigden en verspreidden. Toen de SD op 
de bewuste Maandagmorgen bij de werf verscheen, 
had Smit nog wel kunnen vluchten. Hij bevond zich 
op het kantoor van zijn oom en schijnt een waar-
schuwing te hebben beantwoord met de woorden: 
„Als ze mij niet vinden, nemen ze een ander en ik 
kan zwijgen.” Inderdaad nam hij het geheim van het 
pamflettencomplot mee in zijn graf. Jacob de Groot 
en Wim Smit werden op 3 mei 1943 te Rotterdam 
standrechtelijk gefusilleerd, aldus hun leven latend 
voor het vaderland. 

Hardinxveld6

Zoals hiervoor vermeld vormde Hardinxveld een 
centrum van verzet langs de Merwede. 
In Hardinxveld en Giessendam worden pamfletten 
verspreid door een verzetsgroep uit Dordrecht, waar-
in opgeroepen wordt om ook tot staking over te 
gaan. Reeds op vrijdag 30 april wordt er gestaakt bij 
Scheepswerf De Merwede (400 man), Scheepswerf 
De Hoop (65 man), Scheepswerf en Machinefabriek 
De Holland (100 man) en bij IJzergieterij Versteeg 
(25 man). Daarnaast wordt er bij tal van bedrijven 
gestaakt.
De Duitsers slaan hard terug. Er volgt direct een on-
derzoek geleid door de Duitse politie-inspecteur 
Hoffmann (zie ook Kinderdijk). Deze kwam uit Rot-
terdam naar Hardinxveld, maar de eerste dagen ver-
liepen nog zonder incidenten. Omdat vermoed werd 
dat de maandag erop het werk nog niet hervat zou 
worden, was op zondagmorgen de Hardinxveldse 
burgemeester K. de Boer uit de kerkdienst gehaald, 
omdat er bij het viaduct over de rijksweg een aange-
plakt pamflet was aangetroffen, waarin werd opge-
roepen te blijven staken. De burgemeester kreeg van 
de officier van de ‘Grüne Polizei’ Renner de verzeke-
ring dat als men de volgende dag weer staakte, er 
bloed zou vloeien. 

6 50 Jaar na dato: April-Mei Stakingen van 1943. http://www.hv-hardinxveld-
giessendam.nl/mededelingenblad/MB1993-1j.pdf en Arie van Noordennen, 
DE APRIL-MEI STAKING. Bron: het boek Scheepswerf De Merwede 1902-
2002. https://www.facebook.com/groups/276991315786747/
permalink/850789831740223/.

▲ J. & K. Smit’s Scheepswerven en Machinefabrieken te Kinderdijk.
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De Boer overlegt met de directeur van Scheepswerf 
De Merwede en andere bedrijven. Deze liet de direc-
ties van de andere bedrijven en zijn eigen arbeiders 
weten wat er dreigde. Desondanks verschenen veel 
personeelsleden op maandagmorgen 3 mei 1943 niet 
op het werk, maar kwamen pas in de loop van de dag 
naar de werf. Dit werd een aantal van hen noodlottig. 
Hoffmann had op een dergelijk verzet gerekend en 
arresteerde twintig werknemers van Scheepswerf De 
Merwede op het moment dat ze het werfterrein wil-
den betreden. Ze worden afgevoerd naar Rotterdam. 
Vier van hen werden een uiterst summiere procedure 
ter dood worden veroordeeld. Dit vonnis direct wordt 
uitgevoerd, zij werden nog diezelfde avond door een 
vuurpeloton gefusilleerd. Dit waren Jan Willem de 
Blaey (28 jaar) uit Hardinxveld, Cornelis van der 
Giessen (38 jaar) uit Hardinxveld, Cornelis Willem de 
Kok (43 jaar) uit Sliedrecht en Dirk Loeve (23 jaar) 
uit Giessendam. 
Ze krijgen nog kort de gelegenheid om een afscheids-
briefje te schrijven naar hun dierbaren. Voordat dit 
briefje de geadresseerden bereikt hangt er al een ‘Be-
kanntmachung’ op scheepswerf De Merwede, waarin 
het verschrikkelijke feit wordt gemeld. De bedoeling 
was, hierdoor te voorkomen dat de stakingen zouden 
voortduren. De opzet lukte en de stakingen werden 
bedwongen.
Bij Scheepswerf  ‘De Merwede’ vallen er  ruim een 
jaar later nog meer oorlogsslachtoffers te betreuren 
bij een bombardement in september1944. In die tijd 
lag bouwnummer 441, de ‘Prins Willem V’, aan de 
afbouwkade. Het schip was op last van de Duisters 
omgebouwd voor oorlogshandelingen. Ondanks dat 
de werknemers de werkzaamheden als een soort ver-
zetsdaad maar heel langzaam uitvoerden, naderde het 
schip nu toch zijn voltooiing. De Duitsers hadden 
alvast veel werfmateriaal in het ruim van het schip 
laten brengen om dat mee te kunnen roven. Op 11 
september 1944 verschenen er `s middags om tien 
voor half vijf enkele geallieerde vliegtuigen boven de 
werf, die met twee bommen de aanval op het schip 
inzetten, om te voorkomen dat het voor oorlogshan-
delingen kon worden gebruikt. Het schip werd niet 
getroffen.  
Wel trof de eerste bom de bankwerkerij. De tweede 
kwam midden tussen de vluchtende mensen terecht. 
In de bankwerkerij schuilden op dat moment juist 
veel personeelsleden, zodra de vliegtuigen waren ver-
schenen. Een verschrikkelijke ravage met doden en 
gewonden was het gevolg. Het duurde geruime tijd 
voordat alle gewonden waren afgevoerd naar het zie-
kenhuis in Gorinchem. Bij het bombardement waren 
elf doden te betreuren: Aart van den Berg (24 jaar), 
Arie de Boon (58 jaar), Hendrik den Breejen (27 
jaar), Jan Lauwrens Hoogendoorn (19 jaar), Pieter 
Ooms (die op 14 december 1945 op 28 jarige leeftijd 
alsnog aan zijn verwondingen overleed), Cornelis 
Rietveld (25 jaar), Jacobus Rikkers (26 jaar), Jan 
Schreuders (36 jaar), Abel Verschoor (52 jaar), Pieter 
Versluis (17 jaar) en Frans Hendrik Versteeg (48 jaar). 
In de hal van het kantoorgebouw werd later ter nage-
dachtenis een gedenkplaat aangebracht, waarop de 
namen van de slachtoffers uit 1943 en 1944 staan ver-
meld.

Gedenkplaat in het kantoor van scheepswerf “De Merwede” te 
Hardinxveld.

Acht inwoners van de Alblasserwaard zijn 
standrechtelijk ter dood veroordeeld en geëxe-

cuteerd. Twee van hen waren betrokken bij de ge-
beurtenissen bij de melkfabriek “De Samenwer-
king” te Giessen-Nieuwkerk, twee bij de staking bij 
de werf ‘J. en K. Smit’ in Kinderdijk en vier bij de 
staking bij de werf ‘De Merwede’ in Hardinxveld.

Bekanntmachung/Bekendmaking
De Höhere SS- und Polizeiführer Nordwest maakt 
het volgende bekend:  
Het in het beveiligingsgebied Zuid Holland in Rot-
terdam dagende Politiestandgerecht heeft op grond 
van het decreet en de bijzondere beschikking van 
den Rijkscommissaris over het instellen van het 
Politiestandrecht van 1 Mei 1943 de navolgende 
doodvonnissen geveld, die na bevestiging door de 
hoogste rechtelijke macht ten uitvoer gelegd werd. 
Veroordeeld werden de Nederlanders:

Arie Leendert Verhoef, 1. 
geboren op 22.5.1917 te Schelluinen,
Wouter Slob,  2. 
geboren op 28.6.1918 te Hoornaar, 
als raddraaiers bij een samenscholing en on-
ruststichters in Giessen-Nieuwkerk;
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Gerrit Roodhorst, indirect slachtoffer van de 
april-mei-staking in Ameide

Naast de acht directe slacht-
offers in de Alblasser-

waard is Gerrit Roodhorst uit 
Ameide indirect een negende 
slachtoffer van de april-mei-
staking in 1943 geworden. Ger-
rit was in die dagen druk in de 
weer om de staking ook tot 
Ameide uit te breiden. Deze 
gebeurtenissen zijn uitgebreid 
beschreven in een eerder arti-
kel: Gerrit Roodhorst verzets-
man (1906-1945), Nieuwsblad 
HVAT, 2016, jrg. 27, nr. 1, blz. 
8-15. 
Om het geheugen toch weer 

even op te frissen volgt nu een korte samenvatting 
van de gebeurtenissen in 1943.
Gerrit Roodhorst was een socialist in hart en nie-
ren en een der actiefste leden van het Parool-verzet 
in Zuid-Holland. Tijdens de stakingsdagen in 1943 
verschijnt hij op de drempel van de schuur van 
Kees van Gent en roept de mandenbreiers toe: “De 
schuur uit en staken, net als overal”. Breiers als 
Kees Labrie, Abram Vroon, Gerrit Schotman, Dirk 
van Maurik e.a. geven hieraan gehoor en gaan van 
de Prinsegracht richting de Lekdijk. Tot veler er-
gernis wordt er op dat moment op de loswal nog 
een vrachtauto geladen met manden, maar als deze 
vol is, wordt de vracht prompt eraf gekanteld. Elke 
Termeienaar die vaderlands denkt, lacht om het 
geval; er is geen mof te bespeuren. Wat kan je ge-
beuren? Onder een tikje hilariteit van de omstan-
ders wordt de lege wagen huiswaarts begeleid. Op 
de Prinsengracht komt het tot een treffen met de 
plaatselijke politie. Met de gummistok bewerken 
zij de stakers. Er wordt zelfs gedreigd met de revol-
ver. Daarop is een onderzoek ingesteld om de sta-
kingsleiders te pakken te krijgen.
Gerrit Roodhorst heeft zich diezelfde avond ver-
stopt in de grienden bij slot Herlaer. Zijn broer 
Gijs en Arie van Gent hebben hem nog wat eet-
baars gebracht. Een paar nachten heeft hij doorge-
bracht bij Louw van Lomwel op het ‘Breeje Pad’. 
Goof Spek en zoon Ries hebben voor eten gezorgd 
en voor een fiets, waarop hij vertrokken is richting 
Rotterdam. Via het gemeentehuis is zijn naam plus 
bijzondere kenmerken geplaatst in het opsporings-
register. Dit is Gerrit later noodlottig geworden. 
Hij is opgepakt en via de gevangenis in Schevenin-
gen naar het concentratiekamp Buchenwald ge-
bracht. Kort voor de bevrijding van dat kamp zijn 
de gevangen nog op transport gesteld naar Da-
chau. Tijdens deze barre tocht is hij omgekomen, 
enkele uren voor de bevrijding door Amerikaanse 
troepen. 

 
Willem Johannes Smit,  
geboren op 15.3.1921 te Nieuw-Lekkerland,

Jacob de Groot, 3. 
geboren op 14.12.1918 te Nieuw-
Lekkerland,wegens het verspreiden van vlug-
schriften, waarin tot staking en tegenstand op-
gehitst werd;
Hendrikus Wilhelmus Bouwman en 4. 
Wilhelmus Adrianus Hommel, twee personen 5. 
in Rotterdam wegens staking en ophitsing tot 
staking op 3 mei 1943 in een drukkerij te Rot-
terdam; 
Cornelis Willem de Kok, 
geboren op 9.10.1889 te Sliedrecht,
Cornelis van der Giesser, 6. 
geboren op 9.7.1904 te Boidiejen,
Dirk Loever, 7. 
geboren op 11.11. 1909 te Giessendam,
Jan Willem de Blaeij, 8. 
geboren op 29.7.1914 te Hardinxveld,wegens 
vergaande deelname aan de staking op de 
“Merwede-Werf ” in Hardinxveld bij Dord-
recht.

De zitting van het standgerecht duurt voort.
Den Haag, 3 mei 1943.

Deze in grote haast geschreven bekendmaking ver-
meldt enkele fouten. Zo wordt Van der Giessen als 
‘Van der Giesser’ vermeld, met als ‘geboorteplaats 
‘Boidiejen’. Dit moet Poederoyen zijn. Daarnaast 
wordt Dirk Loeve Dirk Loever genoemd, terwijl 
De Blaeij meestal als De Blaey wordt geschreven. 

Gerrit Roodhorst, 
stakingsleider in 
Ameide in 1943.
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Antje Ponstein – van Heerde 

Inleiding (Bram Provoost) 

In maart 2015 is er in het Nieuwsblad HVAT1 ruim 
aandacht besteed aan de evacuatie van Wageningen op 
10 mei 1940, destijds 75 jaar geleden. Nu, 3 jaar later, 
komen we er nog een keer op terug. Enige tijd geleden 
heeft Jan Ponstein2 jr. contact opgenomen om te weten 
te komen waar hij met zijn ouders, broers en zussen 
destijds geëvacueerd was geweest. 
Tijdens onze correspondentie bleek dat de moeder van 
Jan het verhaal van de evacuatie had opgeschreven in 
een dagboek met daarin ook een aantal originele foto’s. 
Vijf hiervan genomen tijdens de aankomst, het verblijf 
en het vertrek uit Ameide in de meidagen van 1940. De 
tekst en foto’s worden hieronder compleet weergege-
ven. Aan het schrift is een label bevestigd, dat aan ie-
der gezin/huishouden in Wageningen was verstrekt, 
waarop vermeld stond tot welke wijk en evacuatie-
groep zij behoorden. 
 

EVACUATIE WAGENINGEN
Naam  : Ponstein
Voornamen : Jan
Adres  : Otto van Gelreweg 6
Wijk  : F  Groepsno: 41

Het gezin Ponstein bestond in 1940 uit va-
der Jacob (Jan) Ponstein sr. (7 feb. 1895 
-21 dec. 1981), moeder Antje Ponstein-
van Heerde (6 juni 1896 – 17 jan. 1982) en 

vijf kinderen: Ada (op 10 mei 1940, 16 jaar), Truus 
(15 jaar), Dik (13 jaar), Jaap (10 jaar) en Jan jr. (1 
jaar). Vader Jan was in Wageningen MULO-leraar 
voor Engels, Boekhouden/handelskennis en Tekenen. 
De zeven leden van het gezin Ponstein waren onder-
gebracht in de boerderij van de veehouder en melk-
handelaar Kees Rozendaal op de Achterweg A 141 
(nu J.W. van Puttestraat 4). Behalve de familie Pons-
tein waren ook J. IJzendoorn met echtgenote en H. 

1 Nieuwsblad HVAT, 2015, jrg. 26, nr. 1, blz. 12-34. 
2 In de lijst met evacués uit Wageningen op blz. 25 staat abusievelijk Ponsterie 

vermeld i.p.v. Ponstein.

Koppejan daar ondergebracht, zodat er op dit adres 
tien Wageningers waren. 

Dagboek A. Ponstein-van Heerde 
(voor Jan geboren 16 april 1939)
Vrijdag 10 mei 1940
's-Morgens, even 4 uur worden we wakker door een 
hevig gebrom van vliegmachines; er scheen geen ein-
de aan te komen. We hoorden zelfs schieten. Wat zou 
dat zijn? Enigszins wrevelig vind ik dat men van re-
geeringswege toch wel kon waarschuwen, zulke oefe-
ning oefeningen maken iemand ongerust. Vader 
roept verschrikt: “allen opstaan, dat zijn vast Duit-
schers; maar ik beweer: “dat is overdreven hoe kan 
dat nu! - Wij tellen 30-40 vliegmachines, we zien dat 
er op geschoten wordt, een valt naar beneden. Vader 
gauw met een jas aangeschoten naar buiten, waar 
buren met verschrikte gezichten buiten staan te kij-
ken. Het wit vertrokken gezicht van Vader, zegt ons 
alles, in eens dringt de vreselijke waarheid tot ons 
door: “wij hebben oorlog met Duitschland.” Hevig 
verschrikt kleeden wij ons aan; vóór half 5 zijn we 
allen buiten. Wat nu? Vluchten? Waarheen? Wat is 
men van plan? Door de radio hoort men, dat de 
Duitsche parachutisten bij Dordrecht zijn geland. 
Duitschers in Hollandsche uniformen; ook bij den 
Haag en Rotterdam zijn ze naar beneden gelaten. 
Vliegmachines vliegen af en aan: het schieten is niet 
van de lucht. In al zijn verschrikking staat ineens de 
ontzetting van de oorlog voor ons. De angst en ernst 
staat op iederss gezicht; toch is er – voor ’t oog – een 
volkomen kalmte onder de mensen.  
Wil men evacueren? Hoe kunnen wij naar IJselmon-
de als bij Dordrecht Duitschers zijn. Wij wachten af, 
mogen niet op eigen gelegenheid meer weg. Er is bij-
na geen weg meer bruikbaar. Bij groepjes schoolden 
wij samen, allen gedreven door dezelfde zorg. Steeds 
ronkten vliegmachines boven ons hoofd; af en toe 
hoorde men een vreeslelijke slag, als een der bruggen 
in de stad werd opgeblazen. – Eindelijk, eindelijk 
hooren wij: wèl evacueren en wèl naar IJselmonde. 
Met groote tegenzin ontvangen velen het bericht. Ik 

Evacuatie  
uit Wageningen,  
mei 1940
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had het gevoel of wij de vijand in de armen liepen, en 
wilde niet – wij moeten. Nunspeet, Voorthuizen, 
Apeldoorn, Epe alles leek mij veiliger dan IJselmon-
de. In lange rijen zag men de koeien naar de haven 
gaan; het loeien der dieren, het gebrom van de vlieg-
machines en het knallen van opgeblazen bruggen of 
vallende boomen, ‘t maakte zoo angstig. Men zag een 
lijkstoet naar het kerkhof gaan. Zei niet de Prediker, 
dat de dag van sterven beter was, dan de dag van ge-
boorte? Wat zou ons, levenden wachten? Zouden wij 
hier wel allen terug keeren?
Onze verzamelplaats was de lantaarnpaal aan het bo-
veneinde van de Otto van Gelreweg. Eerst moest het 
één uur zijn, daarna werd het drie uur. Al lang had-
den wij alles ingepakt, en zóó veel als wij maar nau-
welijks konden dragen. Ieder kreeg nog twee dekens, 
waar wij een sloop in gerold hadden en waar een la-
ken omheen gedaan was, dat de deken niet vuil zou 
worden. Later bleek, hoe noodig dat was. Gegeten 
hebben wij dien dag bijna niets; met zeer veel moeite 
aten wij, vóór wij vertrokken, een bordje bruine boo-
nen soep, het restantje plus wat melk, werd buiten 
gezet voor de dieren. Wij wachtten alles nog netjes af, 
en vroegen meteen: waarom? Zou er straks nog één 
steen van ons huis staan?
Om 3 uur waren wij dan, belast en beladen, aan onze 
verzamelplaats. 41 F stond op ons evacuatiekaart, dat 
wij zichtbaar moesten dragen. Onze leider had een 
bord met eenzelfde nummer zoodat wij gemakkelijk 
wegwijs werden. Alles was tot in de puntjes geregeld. 
– Om kwart over 3 trokken wij in een lange file over 
de dijk - door Wageningen kon al niet meer – naar de 
haven. Na elke 5 minuten loopen, enkele minuten 
staan om met al onze bagage uit te rusten. Bij het 
Bouluspark was men bezig een brug op te blazen en 
moesten wij, met de vingers in de ooren en de mond 
open, blijven wachten. Een geweldige slag en een 
groote rookwolk vertelde ons, dat het werk gedaan 
was en wij verder konden gaan.
Tenslotte kwamen wij bij de Haven, waar wij heel, 
heel, lang moesten wachten, zoodat we om 5 uur ein-
delijk in onze boot waren; wij vertrokken toen om-
streeks 7 uur. Naderhand hoorden wij dat de vijand 
toen al aan de grens van Wageningen was. 
De boot was een heel groote Rijnaak, welke voor ko-
lenvervoer was gebruikt, en ten naaste bij, was 
schoongemaakt. Het kolengruis lag nog op de grond, 
de wanden waren vuil. We zagen er al heel gauw al-

lemaal even smoezelig uit, vooral de kinderen. Er 
waren smalle houten banken aangebracht en daarop 
konden de eersten zitten, de laatsten moesten zelfs op 
hun koffers zitten. Midden in het schip stond een 
vierkant houten hokje, met zitje, geen deur ervoor 
met ‘vrij’ of ‘bezet’. Wanneer men in uiterste nood 
gebruik moest maken van dat meubel, keek men 
eerst schuchter om het hoekje, of men terecht kon, 
Meestal gingen wij samen, en stond er één op schild-
wacht.
Wij voeren dus om 7 uur. Even voorbij de Grebbe zag 
men ons luchtafweer een Duitsch vliegtuig tot dalen 
noodzaken. Het Duitsch vliegtuig scheerde over de 
uiterwaarden en kwam zonder ongelukken op de 
grond. Men zag van af de boot, de bemanning uit-
stappen. Om 10 uur lagen wij bij Wijk bij Duurstede, 
en bleven daar tot - ... 4 uur in den morgen. Die 
nacht was vreeslijk, gezeten op een harde smalle 
bank, zonder leuning, dood op van spanning, angst 
en vroeg op zijn, konden wij geen oog dicht doen. 
Jan sliep rustig in zijn wandelwagentje, wat wij per 
gratie hadden mogen meennemen, en waar we bui-
tengewoon veel aan gehad hebben. – Jaap heeft op 
koffers en dekens verscheidene uur geslapen, maar de 
overigen niets, en zij snakten naar de dag. – Men zag 
echt paren met de ruggen tegen elkaar om wat te 
steunen; anderen legden de schouders tegen elkaar, 
kinderen sliepen op schoot van hun ouders, anderen 
werden jengelig en sliepen niet. Eerst trad er een 
merkbare stilte in, men trachtte wat te dommelen, 
doch enkele vrouwen praatten maar door, zoodat ons 
dat ook niet gegund was. Om 12 uur in den nacht 
leek ieder “uitgeslapen”, ‘t gepraat begon op nieuw.

Zaterdag 11 mei 1940
Het eerste morgengloren werden met vreugde be-
groet. Enkelen mopperden dat men niet van de vei-
lige duisternis had geprofiteerd om ons naar de plaats 
van bestemming te brengen. Dat werd nog erger toen 
half 5 Duitsche bommenwerpers boven ons schip cir-
kelden en enkele schoten losten. Alle menschen die 
op ‘t dek stonden vlogen naar beneden, de Burger-
wacht werd gelast hun mutsen af te doen, en zich zoo 
weinig mogelijk te laten zien, hun grijsgroen uniform 
kon de vijand doen denken, dat zij soldaten waren, 
en zoo doende t gevaar voor ons allen vergrooten.
Wat was dat en vreeselijk benauwd poosje. Dood en 
Eeuwigheid leken zoo heel dicht bi. Wat was dat 
moeilijk te berusten in dat vreeslijke dat zoo nabij 
leek. Men zag zijn slapende kindje, de grooteren stil 
maar doodsbang, evenals alle anderen in de boot, 
klam maar de gezichten wit en strak. God heeft ons 
genadig bewaard, en dat niet één maal. Waren wij 
doorgevaren in de nacht wellicht hadden wij het 
bombardement meegemaakt in het plaatsje Ridder-
kerk op IJselmonde, waar wij heen zouden. Wij had-
den al uitgerekend over hoeveel uur wij uit de vuile 
boot verlost zouden zijn, en snakken naar het einde 
der reis, maar... . Wij lagen bij Schoonhoven stil, en 
waarom? Men vertelde toen, dat Ridderkerk plat lag, 
en in Rotterdam benzinetanks waren gebombar-

▲ Bij de Haven, waar we heel – heel lang moesten wachten.
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deerd, van dat laatste zagen wij in de verte de rook, 
uren en uren lang.
Een bang gevoel beving ons! Wat nu? Niet naar IJsel-
monde. Terug naar Wageningen ging heelemaal niet; 
daar lagen we met meer dan 10.000 menschen ver-
deeld over 32 booten, hier en daar midden op de 
Rijn, en niemand wist waarheen. Wij snakten er naar 
uit de boot te gaan en niemand wist hoe. Er kwam 
(uit naburige dorpen) brood. Men had niet verwacht, 
zóó lang voor proviand te moeten zorgen. We kregen 
boter, véél kaas, melk voor baby’s en kinderen, water 
voor grooten. Maar de boot werd stoffiger, benauw-
der, de W.C. vlak bij ons, verspreidde een walgelijke 
lucht, waar men onpasselijk van werd. Het werd Ada 
vaak te machtig. ‘t Werd middag – avond, en toen – 
toen kregen wij de vreeslijke tijding van onze leider 
– de Heer Baalman3 – “menschen er wordt druk ge-
werkt, wij weten nog niet wat zal gebeuren, maar... 
vannacht nog in de boot.”- Als een looden last viel 
deze mededeeling op ons. Nòg een nacht in de boot, 
men mopperde niet, maar ‘t was voor ieder van ons 
een vreeselijke teleurstelling.
Wij kregen echter stroo, om op te slapen als ze te 
krijgen was. En inderdaad het stroo kwam en kort 
daarna installeerde ieder zich voor de nacht. Wat een 
weelde om de stijve ledematen uit te strekken op wat 
stro. Voor wij gingen slapen, hield Ds. Bos4 een korte 
toespraak: “De Heer is mijn Herder, mij zal niets ont-
breken” en: “die in de schuilplaats des Allerhoogsten 
zal zijn gezeten, zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen”. ‘t Gaf  troost en rust en toch... er bleef 
iets van die beklemmende angst. Wij voelden, al dit 
leed was verdiend, als God maar recht deed, wie zou 

3 De heer Chr. Baalman was een van de (hoofd) geleiders, die de oorkonde 
voor de gemeente Ameide hebben ondertekend. Hij was ondergebracht bij 
M. de Kuiper, Hoofd van de Chr. lagere school in de Franschestraat A 278 
(nu 26).

4 Dominee C.C.H. Bos en zijn gezin, totaal 7 personen, werden in Ameide 
ondergebracht bij dominee J.J, Poot in de pastorie, Kerkstraat A 311. 

dan bestaan? Een stilte kwam over ons allen. Wij 
vleiden ons neer in het stroo. Sommigen gingen op 
de nu leege banken liggen, op den grond was niet 
voor ieder ruimte, doch de meesten lagen op de 
grond, gelukkig en uitgestrekt, anderen - om de 
ruimte met opgetrokken benen, maar... we lagen. Wat 
een heerlijkheid na zoo’n vermoeiende dag en nacht, 
eindelijk te kunnen rusten. ‘t Was koud dien nacht. 
Een luik stond open; de koude nachtlucht kwam naar 
binnen, eigenlijk te koud, voor op de grond. Al gauw 
verstierf het geluid van stemmen, maar in plaats 
daarvan hoorde men een gesnork en geronk zóó he-
vig als ik nooit heb gehoord. ‘t Was of een heel zware 
bas domineerde, en de anderen in koor volgden, af 
en toe begeleid door kindergeschrei. Met het hoofd 
op een opgerolde deken, onder de bank met nog 2 
kinderen, een naast me en een aan het voeteneind 
onder dezelfde deken, heb ik eenige uren geslapen. 
Trouwens de meesten van ons sliepen dien nacht wel 
wat. Ada die, evenals vader op een bank had gesla-
pen, was tweemaal naar beneden gevallen.

Zondag 12 mei 1940 (Pinsteren)
‘t Werd gauw dag, toen het eerste licht zichtbaar werd 
door het luik, hoorde men al weer praten; de een na 
de ander verrees van z’n harde legerstede. Wij waren 
na alles vuil geworden, intens vuil. Onze goede man-
tels en jassen die we droegen, en waarin we sliepen 
waren vol vuile strepen en vlekken. Onze nagels had-
den rouwranden ‘t gezicht smoezelig; we snakten 
naar een waschbeurt, maar... waar? Op de voorkant 
van ons schip stond dominé zich al te scheren. Was 
over ‘t resultaat niet al te best tevreden, daar de eene 
kant hem beter scheen dan de andere. Zijn Eerwaar-
de bood zijn diensten aan, waarvan dankbaar werd 
gebruik gemaakt, en schepte uit den Rijn een em-
mertje water. Een ongekende heerlijkheid, je te was-

Nieuwpoort, 13 schepen naast elkaar. 
Zondagmorgen 5 uur.
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schen en weer schoon te zijn. ‘t Duurde niet lang of 
bijna ieder kwam met handdoek en zeep boven, om 
zich weer toonbaar te maken. Hoe zou een kopje thee 
smaken? ‘t Was Zondag en vanaf Vrijdagmorgen was 
er geen thee of koffie geproefd. In Nieuwpoort lagen 
onze booten. Hier lagen wij met 13 schepen naast 
elkaar.
Men had ons verteld, Schoonhoven was te gevaarlijk 
voor ons. Dit bleek inderdaad, toen wij kort na ons 
vertrek hoorden dat daar een kruitschip – dat daar 
aan de wal lag – door Duitschers was beschoten en in 
de lucht was gevolgen.- In Nieuwpoort mochten wij 
van de boot, met groote blijdschap werd daar gebruik 
van gemaakt; wij hadden al gauw Jan z’n karretje in 
elkaar en meegenomen naar de wal. s Morgens onge-
veer half 6 in de morgen liepen wij te wandelen op 
het kleine stukje grond, waar de vluchtelingen moch-

ten loopen. De ochtendzon scheen heerlijk, ‘t was een 
mooie frissche morgen. Hier en daar zag men – in 
een kleine uitmonding van de Lek - heeren met hun 
scheergerei, om zich met behulp van Lekwater, van 
hun baard te ontdoen.
Op de boot vroeg ik om water voor mijn bijna zwarte 
luiers. Welwillend liet men een emmertje water naar 
beneden zakken. Ik met mijn natte vuile boeltje naar 
de emmer; moest in dat koude water luiers schoon 
wasschen. Op het dek, wel een lijn, maar onze on-
hebbelijke schipper wilde mij geen waschknip lee-
nen. Het woei sterk, men kon ze zoo niet ophangen. 
Ze zouden oogenblikkelijk in ‘t water waaien. Een 
behulpzaam mensch (De Vries) bood mij veiligheids-
spelden aan en daar mede werden de luiers vast ge-
maakt. 
Toen wij, na ons uitstapje aan de wal, weer naar be-

neden in het schip moesten, kon men 
haast niet wennen aan de ondrage-
lijke lucht daar. Wij hoorden toen al 
heel gauw, dat wij van de booten af 
moesten, daar het liggen op ‘t water 
niet meer vertrouwd was. Wij zouden 
aan wal gaan, de booten werden ver-
deeld over verschillende plaatsjes in 
den omtrek. Wij gingen naar Ameide. 
Onze boot moest stroom op en na 
een of twee uur varen lagen wij weer 
stil aan de wal, bij Ameide aan de 
Lek. 

▲ Ameide, met wat een vreugde stappen wij van de boot.

◄ Toen wij aan land stonden (op de Loswal te 
Ameide).
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Wat een zegen om eindelijk uit die vuile, kwalijk rie-
kende schuit te kunnen gaan. Ik was bang voor al dat 
stof van kolen en stroo, maar nog meer voor de lucht 
van de W.C. Met wat een vreugde stappen wij van de 
boot. En met wat een dankbaar gevoel verlieten wij 
de boot, waar wij zulk angstige oogenblikken hadden 
doorgebracht en waar wij de Dood zoo dicht bij had-
den gezien.

Tijdens onze ontscheping vlogen Duitsche vliegma-
chines over de schepen, ik zag ze, hun route kiezen 
over de schepen. Toen ik eenige oogenblikken aan 
land stond en met Jan en zijn wagentje wat heen en 
weer reed, sloeg de klok twaalf uur. Ik herinnerde mij 
dat het Pinksteren was, het feest van den Heiligen 
Geest, die ons wil leeren hoe zondig wij zijn en ons 
doet verlangen naar God. In plaats daarvan, het woe-
den van Satanische machten..., een vreemde Pink-
sterzondag5, zoo vreemd en vreeslijk onwerkelijk.
Wij waren nauwelijks het plaatsje Ameide binnen, of 
we moesten dekking zoeken voor vliegmachines, die 
over vlogen. Een militair riep: “zoek dekking tegen 
de huizen, ge moest eens weten wat ik aan de grens 
heb gezien”. In enkele seconden stond ieder tegen de 
huizen aangedrukt. Wij werden binnengehaald; de 
menschen uit die woning beefden veel meer dan wij. 
Er waren daar ‘s Vrijdags bommen gevallen6 en de 
doorgestane angsten waren zij nog niet vergeten.

Ameide nam z’n 1500 vluchtelingen7 liefderijk op. 
Een rustig, aardig dorpje, waar de enkele notabelen 
bestaan uit: Burgemeester, dokter en dominé. Een-
voudige menschen, vrij en gemakkelijk om mee om 
te gaan. Men kon bij de schoenmaker even goed 
koekjes en zeep krijgen dan schoenen, en de winke-
lier hield meteen een drogisterij. De herinnering aan 
dit prachtige dorpje, zullen wij niet gauw verliezen. 
Wij werden met ons zevenen ondergebracht op een 
boerderij met drie van onze buren, zoodat er in ’t 
geheel 10 menschen werden ingekwartierd.

5 Zondag 12 mei 1940.
6 Zie artikel: De meidagen van 1940. Duitse bommen op de Alblasserwaard. 

Nieuwsblad HVAT, 2017, jrg. 28, nr. 1, blz. 9-17.
7 Uiteindelijk werden er in totaal 1356 personen ondergebracht, waarvan 769 

in Ameide en 587 in Tienhoven.

Een van de moeilijke dingen was het niet kunnen 
telegrapheeren. Er werd niets doorgelaten, en we wis-
ten onze familie is ongerust over ons; en ook wij 
snakten naar bericht van de onzen.  
Tweemaal was het “luchtalarm”. Eenmaal zijn we hol-
lend naar onze vluchtloopgraaf gegaan. Beide keeren 
bleef het bij “alarm”, er zijn gelukkig geen bommen 
gevallen. Intusschen hoorden wij dat Alblasserdam 
gebombardeerd was en geheel plat lag, met vele 
dooden onder de puinhoopen. Het bombardement 
van Rotterdam hoorden wij ‘s morgens in de vroegte8 
op bed. Nauwelijks was het licht, of vliegmachines 
gingen over en korten tijd daarna hoorden wij het 
vreeslijke gedreun van bommen en afweergeschut. 
Dat gedreun en gebrom is niet licht te vergeten. Het 
branden van Rotterdam was op de dijk te zien. De 
zon had een bloedroode kleur van de rookwolken die 
als een gordijn voor haar hingen; ook de maan was ‘s 
avonds bijna niet te zien. Men dacht onwillekeurig 
aan het Bijbelwoord “de zon zal veranderd worden in 
duisternis, en de maan in bloed... ."
Tenslotte deed het bombardement van Rotterdam 
onze regeering zwichten voor de even geweldige als 
verschrikkelijk overmacht. ‘s Avonds half 11 hoorden 
wij door de Radio van Generaal Winkelman, dat het 
land was overgegeven. Een oogenblik was de angst 
verminderd, maar wat een druk lag er op ons. De 
kinderen waren ook alle onder den indruk; een 
zwaar loom gevoel maakte zich van ons meester.

Nog enkele dagen bleven wij in het vriendelijke 
dorpje; waar wij – niet het minst – verzorgd werden 
door ons eigen menschen. De eene keer werd vleesch 
uitgedeeld, 2 ons per persoon. Dan kregen we per 
man 2 eieren, een ander maal stamppot van aardap-
pel en witte boonen. Ook eenmaal erwtensoep en 
capucijners met spek, bij die laatsten moest men nog 
al goede tanden of kiezen hebben... . De uitdeeling 
van dit alles gebeurde op het erf van de boerderij 
waar wij waren.

8 Het bombardement van Rotterdam was op dinsdag 14 mei 1940 rond 13.30 
uur.

▲ Wachtend op onderdak (op de hoek van de Franschestraat en de 
Achterweg (nu J.W. van Puttestraat).

▲ Ons kwartier (Achterweg A 141 - nu J.W. van Puttestraat 4).
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Donderdag 16 mei 1940
's Middag was de geheele familie aan de wasch. In de 
“koeienstal” stond ik te waschen. Vader spoelde dat 
het een lust was en de meisjes zorgden dat alles aan 
de lijnen kwam, die hingen boven het grasveldwaar 
wij zoo dikwijls lagen en waar onze medebewoners 
vleesch, brood e.d. uitdeelden.
Verrassend was ineens het bericht: morgenochtend 
vroeg gaan we terug naar Wageningen. ’t Leek 
vreemd, nog pas waren enkelen naar Wageningen 
gegaan om polshoogte te nemen en de berichten wa-
ren niet optimistisch. Sommige gedeelten van Wage-
ningen waren geheel in puin, andere beschadigd, 
weer andere ongeschonden. Wij hoorden dat ons 
huis tot de beschadigde behoorde, en dat er in Wage-
ningen heel veel was geroofd! Baalmans huis geheel 
onbewoonbaar. De zorgen werden niet lichter, wat 
zouden we vinden?

Vrijdag 17 mei 1940
's Morgens half zes, moesten wij “aantreden”, en ach-
ter onzen leider naar de boot marcheeren (de tijd was 
de vorige dag pas 1 uur en 40 min9 verzet!). De boot, 
’t leek mij een verschrikking, wat was ik graag met 
een auto of vrachtauto naar huis gegaan. We hadden 
niet te kiezen.
‘t Zal ongeveer 7 uur geweest zijn, toen we de reis 
naar huis begonnen. Prachtig was het op het water, 
zoo rustig en vredig overal. Hoe kon de natuur in 

9 Op 16 mei 1940 werd op last van de Duitse bezetter de overgang van de 
Nederlandse tijd, naar de Duitse (zomer)tijd ingevoerd. Hierdoor moesten 
alle uurwerken in Nederland 1 h en 40 m vooruitgezet worden.

deze ellende van oorlog en verdrukking zoo mooi 
zijn. Bij Vianen zagen wij Hollandsche militairen 
voetballen. Men hoorde ze roepen “Waar komen jul-
lie vandaan?” en in koor riepen wij terug: “Wa – ge – 
ning – en“!!! 
Omstreeks 6 uur lag ons schip in de haven van Wage-
ningen. Het eerste wat we misten was het torentje 
van onze mooie oude Hervormde Kerk. Verder viel 
het niet mee, onderweg zagen wij enkele verwoestin-
gen, huizen bijna plat sommigen nog brandend, vrij-
wel alle zonder glas.
Wij stonden voor ons huis, door het gat in de erker 
konden wij zoomaar naar binnen kijken, ’t viel niet 
mee. Over glasscherven gingen wij naar binnen. De 
chaos, die we aantroffen, is moeilijk te beschrijven; 
op de grond, steenen, cement en stof; stoelen wegge-
slingerd van de voor- naar de achterkamer, tafeltjes 
in stukken; gordijnen kapot en afgescheurd, alles 
over en door elkaar. Een verschrikkelijk gezicht... .  
Er was geen karpet of zeil te zien, alles was bedekt 
van al de rommel. We konden onze tranen niet be-
dwingen. Dik zei heel manmoedig (nooit te verge-
ten!) “laten we nu niet zeuren, maar allemaal helpen 
opruimen!”. Dat deden we aanstonds; onze mantels 
vlug uitgetrokken, koffers neergezet, dekens - over 
een trap vol glasscherven – vlug naar boven gebracht. 
We waren klaar voor de strijd. Met schoppen en be-
zems zijn we begonnen al het puin op te ruimen. De 
voorkamer bleek onbewoonbaar door het groote gat 
onder aan de erker; de achterkamer was op te knap-
pen. Wij sleepten alle meubels naar buiten. Alles 
stond weldra achter ’t huis, stukken tafels, vuile kar-
petten, stoelen kapot met een dikke laag stof bedekt, 
glasscherven overal... een ongelooflijke ravage. 
En tusschen dat alles stond een witte sering te bloei-
en in volle pracht en schoonheid. Enkele dagen later 
werden er bloemen afgesneden, die moesten dienen 
om het massagraf te bedekken van de Hollandsche 
en Duitsche soldaat op den Grebbeberg. 
Na uren werken – allen met elkaar – hadden wij onze 
achterkamer zoover, dat wij er weer konden zitten. 
Stoelen en tafel stofvrij en in elkaar getimmerd, de 
vloer geveegd en gedweild, ‘t leek weer wat. Wij 
woonden weer in ons eigen huis.

▲ Huis toe, inschepen voor de terugreis naar Wageningen (bij de 
Algemene Aanlegplaats Ameide, aan de Lekdijk).

▲ Krantenkop van 16 mei 1940.

▲ Hoe wij ons huis terug vonden (Otto van Gelreweg 6, 
Wageningen).
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Teun Bikker

Inleiding
Niet allen in het rampjaar 1672 was Ameide slachtoffer van 
oorlogsgeweld, ruim een eeuw eerder in 1567 was het ook 
niet pluis. Althans dat feit kwam ik op het spoor bij het le-
zen van het boek De Grote Geus, dat ik tegenkwam in een 
boekenschuur in Geldermalsen1 Al lezend in deze roman 
over het leven van graaf Hendrik van Brederode (1531-
1568) kreeg ik het besef dat deze heer van Vianen en Amei-
de een grote rol heeft gespeeld in de turbulente jaren tussen 
1560 en 1568, de periode vlak voor de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648). Om dat toe te lichten zal ik achtereenvolgens 
ingaan op de persoon Hendrik van Brederode, de politieke 
situatie in de jaren 1560, de verspreiding van het protestan-
tisme in de Nederlanden en de belangrijkste gebeurtenissen 
in die jaren, inclusief de rol die Hendrik daarbij speelde. 
En juist daarover zijn de meningen nogal verdeeld. Er zijn 
schrijvers, die hem als een soort heilige neerzetten; anderen 
schilderen hem af als een woesteling en dronkaard, die nog-
al onbezonnen op zoek was naar avontuur en macht. Met 
die verschillende interpretaties zal ik het verhaal afsluiten. 

Wie was Hendrik van Brederode?

Hendrik was een zoon van graaf Reinoud 
III van Brederode en Philippote van der 
Marck. Zijn vader was heer van Vianen en 
Ameide, maar verbleef vaak in Brussel aan 

het hof van Karel V. Dat zal ook wel de reden geweest 
zijn dat Hendrik in Brussel is geboren. Maar onge-
twijfeld heeft hij ook vaak in kasteel Batestein te Via-
nen vertoefd en is hij ook wel eens op bezoek geweest 
in Ameide en Tienhoven. Dat was te paard goed te 
doen tenslotte. Ik zie hem al over de Achthovense 
dijk galopperen, vergezeld van een stel vrienden, na-
dat ze in Lexmond alvast een goed glas bier of wijn 
hadden ingenomen! Of slaat mijn fantasie nu op hol?

1  Fabricius, Johan,  De Grote Geus  (’s-Gravenhage, 1949).

Na de dood van zijn vader in 1556 erfde Hendrik 
diens titels en werd dus onder andere ook heer van 
Vianen en Ameide. Het jaar daarop trouwde hij met 
Amelia von Neuenahr-Alpen, een dochter van de 
Duitse graaf Adolph von Neuenahr-Alpen. Ze kregen 
geen kinderen en het huwelijk was volgens Fabricius 
niet zo’n succes, maar daarover later meer.
Hendrik was een grote kerel met blonde krullen als 
we de verhalen mogen geloven. Hij had veel vrienden 
onder de lagere adel zoals de graaf van Culemborg, 
Lodewijk van Nassau (de broer van Willem de Zwij-
ger), Lumey, Hoogstraten, Mansfeld etc. Regelmatig 
namen de heren het er goed van en dan werden de 
glazen veelvuldig geleegd. Hendrik beschikte over 
een uitgebreid netwerk zouden we heden ten dage 
zeggen.2 
In zijn jonge jaren was hij ‘gewoon’ katholiek, net als 
iedereen in de tijd voor de reformatie, maar erg 
vroom leefde hij niet. Toch was hij een van de eersten 
in de Nederlanden, die het preken door protestantse 
voorgangers toestond in het Land van Vianen en 
Ameide. Ook waren al in 1558 vluchtelingen van-
wege het geloof welkom in Vianen.3 Uiteindelijk werd 

hij calvinistisch 
maar in hoeverre dat 
het resultaat was van 
een innerlijke ge-
loofsstrijd of kwam 
door de politieke en 
maatschappelijke 
ontwikkelingen is 
niet duidelijk. Ook 
daarover later meer.

2 Overgenomen uit:  S. Groenveld, De Tachtigjarige Oorlog: (pg. 77).
3 Hulzen, A. van, De Grote Geus en het falende driemanschap (Hilversum 

1995) 10.

De Grote Geus  
ofwel Hendrik van Brederode
Ameide geplunderd in 1567 in de aanloop  
naar de 80-jarige oorlog

Hendrik van Brederode met 
geuzenpenning.2

◄ Hendrik van 
Brederode (1531-1568). 
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▲ De Nederlanden ca. 15604.

De politieke situatie in de jaren 1560

Dat is niet zo eenvoudig. De Nederlanden bestonden 
toen uit een groot aantal gewesten (zeg maar provin-
cies), die formeel Philips II als opperste gezagsdrager 
hadden. Philips was graaf van Holland, hertog van 
Gelre, etc. etc. Omdat hij in Spanje woonde benoem-
de hij zijn halfzuster Margaretha van Parma tot land-
voogdes. Zij werd bijgestaan door de Raad van State, 
een adviescollege bestaande uit enkele hoge edelen 
(o.a. Oranje, Egmont, Hoorne), een jurist (Viglius) 
en een aartsbisschop (Granvelle).5 
Voor elk gewest werd een stadhouder benoemd, die 
zijn gebied moest besturen. Willem van Oranje was 
stadhouder van Antwerpen, Holland, Zeeland en 
Utrecht. Egmont regeerde over Vlaanderen, Megen 
over Gelderland, Groningen, Friesland en Drenthe; 

4 Overgenomen uit:  S. Groenveld, De Tachtigjarige Oorlog: (pg. 2).
5 Overgenomen uit:  S. Groenveld, De Tachtigjarige Oorlog: (pg. 66). 

Noircarmes was stadhouder van Henegouwen. For-
meel was er ook nog een Staten-Generaal, waarin 
vertegenwoordigers zaten van de gewesten, maar 
Philips II had zich voorgenomen daar geen zaken 
meer mee te doen. 
De lagere adel en de burgerij kwamen dus nauwelijks 
voor in het machtsspel. Ook de hoge adel moest 
vechten voor hun invloed, vooral toen Granvelle zich 
ontpopte als de machtigste adviseur van de land-
voogdes. Met name die hogere adel, zoals Oranje, 
Egmont en Hoorne, kwamen hiertegen in verzet. Zij 
verbonden zich in de z.g. Liga  en wisten te bereiken 
dat Granvelle uit zijn functie werd ontheven in 1564. 
Philips II zag dit als een poging van de edellieden om 
meer macht te krijgen en kon deze handelwijze van 
Oranje c.s. niet waarderen.

Opkomst en bestrijding protestantisme  
in de Nederlanden
Sinds het verzet van Luther tegen de oude (rooms-
katholieke) kerk (Wittenberg 1517), gevolgd door 
andere hervormers zoals Zwingli, Melanchton en 
Calvijn, kreeg de ‘nieuwe leer’ steeds meer aanhang. 
In de Duitse landen waren het vooral Lutheranen, in 
Frankrijk en de Nederlanden waren dat vooral Calvi-
nisten. Het merkwaardige is dat de kern van de calvi-
nistische aanhang in de Zuidelijke Nederlanden lag 
en in Noord-Frankrijk; calvinistische kernen waren 
o.a. Lille (Rijsel), Valenciennes en Doornik, plaatsen 
in de buurt van de huidige grens tussen België en 
Frankrijk. 
Eerst waren er geheime samenkomsten van de pro-
testanten (in de jaren 1550) maar al in 1562 werden 
er openbare bijeenkomsten gehouden, ondanks de 
wetten van de overheid tegen ketterij. Door het ge-
brek aan grote gebouwen (de kerken waren nog in 
handen van de katholieken) gebeurde dat vaak in de 
open lucht, zodat ze ook wel hagenpreken werden 
genoemd. De overheid trad daar tegenop door de 
‘ketters’ te vervolgen, te veroordelen en bij volhar-
ding in hun geloof terecht te stellen.6 Al tijdens de 
regering van Karel V, die in 1555 het stokje overgaf 
aan zijn zoon Philip II, werden ketters vervolgd. 
Maar	Philips	II	verhevigde	de	z.g.	inquisitie	en	droeg	
Margaretha op alle ketters op te sporen, te berechten 
en bij volharding ter dood te brengen. Granvelle, min 
of meer de rechterhand van landvoogdes Margaretha,  
spande zich sterk in om die maatregelen ten uitvoer 
te brengen. Enkele stadhouders, zoals Bergen en 
Montigny, begonnen zich te verzetten tegen het ter 
dood brengen van ketters. Ook onder de lagere adel 
en onder stadsbestuurders kwam er verzet tegen deze 
kettervervolging. Het zou volgens deze bestuurders 
mogelijk moeten zijn om enige vorm van geloofsvrij-
heid te betrachten. In 1564 besloot de Raad van State, 
na lang beraad, een verzoek aan Philips II te richten 
om de geloofsvervolging te verzachten. Graaf Eg-
mont werd naar Spanje gezonden om de boodschap 
persoonlijk over te brengen. Philips II hoorde hem 
welwillend aan maar zegde weinig toe. Eind 1565 

6 MacCulloch, Diarmaid, Reformatie, het Europese Huis gedeeld 1490-1700 
(Utrecht 2005) 320-321, 374.

▲ Protestantse kernen in Vlaanderen ca 15605
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kwam dan het formele antwoord uit Spanje: er kon 
geen sprake zijn  van verzachting. Feitelijk had men 
niets bereikt door deze actie, behalve dat het wan-
trouwen van Philips II tegen de adel en de burgerij in 
de Nederlanden sterk was toegenomen.7

De belangrijkste gebeurtenissen in  
de jaren 1565-1568
Met name de lagere adel vreesde dat Philips II des-
noods	met	geweld	de	inquisitie	in	volle	omvang	zou	
doordrijven en beraadslaagden over passende, nog 
vreedzame, tegenmaatregelen. Enkelen van hen stel-
den eind 1565 een oorkonde op (het z.g. Compro-
mis) waarin werd aangedrongen op verzachting van 
de vervolging; deze oorkonde werd uiteindelijk door 
ruim 500 edelen ondertekend, waaronder ook katho-
lieke broeders. Men zag dit als een onderling verbond 
met het doel hun stem meer gewicht te geven.  Mar-
garetha, die hiervan op de hoogte werd gesteld, zat 
als landvoogdes tussen de verschillende partijen in 
en probeerde al schipperend de orde te handhaven.8

Begin 1566 gingen er al stemmen op om de wapens 
ter hand te nemen tegen de bestuurders, die ketters 
ter dood lieten brengen. Ook Brederode was hiervan 
voorstander maar Oranje niet. De prins probeerde 
nog	door	politiek	overleg	de	inquisitie	te	verzachten.	
Er was regelmatig overleg tussen Brederode en zijn 
vrienden met de prins, soms in Breda maar ook wel 
in Vianen. Margaretha werd ongerust door al dat 
overleg, dat buiten haar invloedssfeer plaats vond 
maar waar ze wel van op de hoogte werd gehouden. 
De leden van het Compromis (de lagere adel) werden 
het eens over de tekst van een smeekschrift, bestemd 
voor de landvoogdes. Waarschijnlijk heeft Lodewijk 
7 Van Hulzen, De Grote Geus 16-26.
8 Ibidem 29-33.

van Nassau die tekst geschreven; het verzoek was een 
eind te maken aan de strenge geloofsvervolging. De 
Prins van Oranje stond achter dit smeekschrift maar 
een aantal hogere edellieden niet; daardoor viel hun 
verbond (de Liga) feitelijk uit elkaar. Dat was een te-
genslag want samen zouden zij sterker hebben ge-
staan tegenover Margaretha en Philips II. 

Op 5 april 1566 werd het smeekschrift aan de land-
voogdes aangeboden door rond de 200 edellieden. 
Brederode voerde namens de ondertekenaars het 
woord en overhandigde het smeekschrift aan Marga-
retha. Zij beloofde de volgende dag een antwoord te 
geven op het verzoek. Op 6 april kwam een nog gro-
tere groep edellieden opnieuw naar het paleis in 
Brussel om te horen wat haar antwoord zou zijn. Dat 
was niet bemoedigend: zij zou overleg plegen met de 
koning over deze zaak. Wel beloofde ze een zekere 
matiging van de geloofsvervolging in afwachting van 
het antwoord van de koning. Op 8 april gingen de 
edelen opnieuw naar het paleis om een duidelijker 
antwoord te krijgen maar dat had weinig effect. Het 
was nu weer tijd om naar huis af te reizen en Breder-
ode bood zijn makkers een afscheidsdiner aan ten 
huize van de graaf van Culemborg, die in Brussel een 
huis bezat. Daar werd, na enkele of vele  glazen wijn 
de strijdkreet ‘Leve de geuzen’ geboren met als sym-
bool de bedelzak. Brederode zou hiervoor het initia-
tief genomen hebben.9

Het jaar 1566 bleef onrustig, de gebeurtenissen volg-
den elkaar snel op. De calvinisten gingen steeds vaker 
hagenpreken houden en schakelden daarbij gewa-
pende burgers in om een overval door de overheids-
dienaren te kunnen weerstaan. In Antwerpen trok-
ken calvinisten al psalmen zingend door de stad. 
Door de verzachting van de vervolging (de z.g. mo-

9 Van Hulzen 35-38.

▲ Aanbieden smeekschrift der edelen door Hendrik van Brederode aan Margaretha van Parma, 5 april 1566.



24 www.ameide-tienhoven.nl | maart 2018

▲ Het smeekschrift der edelen.10
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deratie) traden de ‘ketters’ steeds brutaler op en eis-
ten ze ook gebouwen om hun kerkdiensten in te hou-
den. Brederode werd door vele calvinisten gezien als 
een held omdat hij die moderatie had afgedwongen. 
In de praktijk was er echter nauwelijks sprake van 
vermindering van de vervolging waardoor sommigen 
spraken over een ‘moorderatie’ i.p.v. een moderatie.10 

Hendrik van Brederode trok begin juli met een aan-
tal vrienden naar Antwerpen omdat het gerucht ging 
dat de troepen van Margaretha onder bevel van Me-
gen, de stadhouder van Gelderland, een overval zou-
den plegen. Dat wilden Hendrik c.s. voorkomen door 
de lokale calvinisten een hart onder de riem te ste-
ken. Maar het was wel een gevaarlijke situatie, die hij 
als volgt beschreef: Wij zijn hier in den muil der wol-
ven; ieder ogenblik zijn wij in gevaar, dat men ons de 
keel komt afsnijden. De kooplieden van Antwerpen 
verzochten Oranje ook naar Antwerpen te komen 
om de stad in rustiger vaarwater te brengen. Hij 
kwam inderdaad en probeerde door onderhandelen 
de vrede te herstellen.
Eind juli werd door Lodewijk van Nassau namens het 
Compromis een tweede smeekschrift aangeboden 
aan de landvoogdes. De koning had nog steeds geen 
antwoord gegeven op het eerste smeekschrift en de 
geloofsvervolging bleef maar doorgaan. Bovendien 
had Margaretha opdracht gegeven aan Megen en 
Aremberg om troepen te werven; daar ging een grote 
dreiging van uit, de spanningen liepen hoog op. 
In augustus 1566 brak de beeldenstorm uit. Eerst in 
de Zuidelijke Nederlanden, later ook in onze streken. 
Het in beslag nemen van kerken, gepaard gaande met 
het vernielen van beelden, schilderijen en het roven 
van kostbaarheden, ging uit van enkele fanatieke pre-
dikers, niet van de adel. Ook in Utrecht werden som-
mige kerken en kloosters geplunderd. Hendrik van 
Brederode liet het zover niet komen en gaf zelf op-
dracht om de beelden in de Viaanse kerk ‘netjes’ te 
verwijderen en de kerk voortaan door de protestan-
ten te laten gebruiken. Op 1 oktober 1566 werd daar 
de eerste calvinistische preek gehouden. Hendrik liet 
nu blijken tot het nieuwe geloof bekeerd te zijn. Hoe 
het in Ameide is afgelopen is mij onbekend.11

Brederode was inmiddels bezig om Vianen en het 
slot te Ameide te versterken en om soldaten te wer-
ven. Bovendien bezocht hij in Holland, Utrecht en 
Friesland verschillende steden om geldelijke steun 
voor een gewapend verzet tegen Philips II en Marga-
retha te krijgen. Er was veel geld nodig om een leger 
bijeen te brengen, te onderhouden en om wapens te 
kopen. Zelf stak Hendrik ook veel geld in de bewape-
ning volgens Jacobus Van Brederode.12

Begin 1567 eiste Margaretha van de adel dat men 
opnieuw een eed van trouw aan de koning zou afleg-
gen. Dat weigerde Brederode door te stellen dat hij 
die eed al eerder had gezworen en herhaling niet no-
dig was. Dit maakte hem echter definitief verdacht bij 
Margaretha en Philips II, die hem nu als een vijand 

10 Overgenomen uit:  S. Groenveld, De Tachtigjarige Oorlog: (pg 78).
11 Ibidem Grote Geus 53-63.
12 J.J. van Brederode, Het geslacht van Brederode, Eene Historische Familiestudie 

(1869).

zagen. Zij beschuldigen Hendrik bovendien ook van 
het laten drukken van verboden (lees ketterse) boe-
ken in Vianen en van het versterken van zijn stad.13

Op 1 februari vergaderden Oranje, Hoorne, de graaf 
van Hoogstraten, Willem van den Bergh en Breder-
ode over een derde smeekschrift. Als dit verworpen 
werd zouden zij allen de gewapende strijd steunen; 
Brederode werd tot leider van het verzet tegen de 
koning aangewezen. Oranje steunde het verzet wel 
maar bleef officieel neutraal. Margaretha wilde niets 
van dit smeekschrift weten en liet steeds krachtiger 
optreden tegen plaatsen, die geregeerd werden door 
calvinisten. De stad Valenciennes werd door Noircar-
mes in opdracht van de landvoogdes belegerd;  rebel-
len uit Doornik werden door dezelfde aanvoerder in 
de pan gehakt. De stad Doornik viel al spoedig, later 
ook Valenciennes. De strijd tussen de opstandelingen 
en het wettelijke gezag was begonnen, al voordat Al-
va met zijn leger arriveerde! 

Ook in Antwerpen, Den Bosch en Utrecht roerden 
de calvinisten zich en riepen de hulp in van Breder-
ode en Oranje. Brederode toonde zich hierbij het 
meest strijdbaar. Dat leidde tot allerlei spannende 
toestanden. Stadhouder Megen trok met een troe-
penmacht op naar Den Bosch maar wist de stad niet 
binnen te komen. Daarna ging hij met zijn soldaten 
op weg naar Gorinchem, waar ze ook niet welkom 
waren. Samen met de troepen van Brunswijk14 trok-
ken ze toen naar Ameide, dat ‘genoegzaam werd uit-
geplunderd’. Vervolgens ging Megen naar Utrecht, 
waar hij het slot Vreeburg innam. Daarmee was 
Utrecht buiten het bereik van de opstandelingen ge-
komen.15

Brederode zelf was inmiddels naar Amsterdam ver-
trokken om daar met steun van de calvinisten de 
macht te grijpen. Dat is een verhaal op zich maar het 
is hem niet gelukt. Uiteindelijk moest hij met zijn 

13 Van Hulzen, Grote Geus 90-91.
14 Erik II van Brunswijk-Calenberg-Göttingen (1528-1584), diende in het 

leger van keizer Karel V en Filips II. In september 1566, het jaar van de 
Beeldenstorm, onderdrukte hij met harde hand een poging om de lutherse 
eredienst in te voeren in Woerden. Na de slag bij Oosterweel (1567) hielp hij 
met het herstellen van de orde door  Ameide en Vianen.

15 J.J. van Brederode, Het geslacht van Brederode.

▲ Slag bij Oosterweel tussen de geuzen de Spaanse troepen,  
maart 1567.
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vrouw en vele medestanders per schip vluchten naar 
Emden. Vandaar reisde hij verder naar Bremen. Daar 
probeerde hij opnieuw geld in te zamelen om troe-
pen te kunnen ronselen. Door geldgebrek lukte dat 
echter niet. Hij bleef zich met anderen inzetten om 
strijd te voeren tegen Philips II.
Door zijn vertrek naar Amsterdam kwam Vianen in 
een moeilijke positie terecht. De soldaten van Bre-
derode waren hun leider kwijt en begonnen een soort 
rooftocht door het land. Zo overvielen en plunder-
den zij het klooster Mariënwaard en hielden nogal 
huis in Hagestein en omgeving. De kerken van Hage-
stein,  Tienhoven en Lexmond raakten hun klokken 
kwijt om er geschut van te maken. Bovendien legden 
ze versterkingen aan in Tienhoven, Ameide en Lex-
mond, van waaruit ze de Lek overstaken om roof-
tochten te ondernemen ‘aan de overkant’. In Meer-
kerk werd er een wegversperring opgericht om het 
verkeer tussen Gorcum en Utrecht te kunnen contro-
leren. In april 1567 ging het grootste deel van de sol-
daten van Brederode op pad naar Amsterdam, achter 
hun leider aan. Ze hadden allang geen soldij meer 
ontvangen en trokken al plunderend door Maarssen 
en Breukelen. In Amsterdam waren ze niet welkom 
en door de komst van de troepen van Megen vlucht-
ten ze al plunderend Noord Holland in. De abdij van 
Egmond moest er aan geloven evenals een klooster in 
Hoorn. Per schip vluchtten de  ‘geuzen’ in allerlei 
richtingen. Sommigen werden gevangen genomen en 
ter dood veroordeeld, anderen wisten te ontkomen. 
Zo bleef er uiteindelijk weinig of niets over van het 
legertje van Brederode.16

Vianen zelf werd in mei 1567 ingenomen door 
Brunswijk en bezet in naam van de koning. Alle ge-
schut en munitie werd afgevoerd en de inwoners 
moesten een eed van trouw afleggen aan de koning. 
De deuren werden uit de stadspoorten weggehaald, 
waardoor de stad zich niet meer kon verdedigen. 

16 Van Hulzen, De Grote Geus 120-125; Van Brederode, Het geslacht van  
Brederode.

Daarmee was de opstand in Vianen en omgeving 
voorlopig bedwongen.17 
In augustus 1567 verscheen Alva met zijn leger in 
Brussel en nam het heft stevig in handen. Margaretha 
vertrok, haar taak zat er op. De vervolging van de 
ketters	c.q.	opstandelingen	werd	stelselmatig	ter	hand	
genomen door de oprichting van de Raad van Be-
roerten. Oranje, inmiddels naar de Dillenburg in 
Nassau vertrokken.
Egmond en Hoorne werden door Alva gevangen ge-
nomen, ter dood veroordeeld en net als vele anderen 
onthoofd. Ook Brederode werd gedaagd en schuldig 
bevonden; zijn goederen werden hem ontnomen. 
Niet lang daarna zou de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) een feit worden.

De dood van Hendrik van Brederode
Begin 1568 overleed Hendrik plotseling, waarmee 
definitief een eind kwam aan zijn rol in het verzet 
tegen Philips II. Hij woonde toen op het kasteel Hor-
neburg bij zijn vriend Joost van Schaumburg. Over 
zijn dood doen verschillende verhalen de ronde. J.J. 
van Brederode vermoedde dat hij aan pleuris18 is ge-
storven. Onze romancier Fabricius liet hem met zijn 
dronken kop door het ijs zakken met paard en al, 
waardoor hij zware koortsen opliep waarvan hij niet 
herstelde. Van Hulzen noemde ook nog het gerucht 
dat Hendrik door de Nassau’s zou zijn vergiftigd om-
dat hun onderlinge verhouding danig verslechterd 
zou zijn.  Van Hall tenslotte, een groot bewonderaar 
van Brederode, formuleerde zijn dood als volgt: De 
wijze waarop de Held (HvB) van onzen lof gestorven 
is, was overeenkomstig met zijn Deugden als Burger en 
als Christen.19 Alles overziende hebben we geen be-
trouwbare gegevens over de doodsoorzaak. 

De rol van Hendrik van Brederode in  
de Opstand
Over de invloed, die Brederode heeft gehad in de ja-
ren 1560 in het verzet tegen Philips II en in de strijd 
om meer geloofsvrijheid zijn de meningen verdeeld. 
Van Hall zag hem als de grote held, die voor ging in 
de strijd, terwijl Willem van Oranje in die periode 
een weifelende houding vertoonde. Van Hulzen is dat 
twee eeuwen later grotendeels mee eens; hij stelde dat 
Oranje die leidersrol pas op zich nam nadat Breder-
ode dood was en zijn zoon Filips Willem als gijzelaar 
was afgevoerd naar Spanje.  In feite lieten Oranje, 
Egmond en Hoorne het afweten toen het er op aan 
kwam, vandaar de ondertitel  van het boek van Van 
Hulzen: het falende driemanschap.  20 
In een recent verschenen boek over de Tachtigjarige 
Oorlog krijgt Hendrik van Brederode maar weinig 
aandacht; behalve de aanbieding van het Smeek-
schrift aan Margaretha lijkt het er op dat de auteurs 
zijn rol slechts als marginaal beschouwen. Breder-
ode’s rol werd in 1568 abrupt beëindigd door zijn 

17 Van Hulzen, De Grote Geus 126.
18 Pleuris of pleuritis is een ontsteking van de borstvliezen.
19 M.C. van Hall, Lofreden op Hendrik van Brederode (ca. 1794) 25.
20 Van Hulzen, De Grote Geus 133.

▲ Arrestatie van Egmond en Hoorne door Alva te Brussel op 10 
september 1567.
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dood; Willem van Oranje en zijn opvolgers hebben 
daarna nog jarenlang strijd gevoerd en belangrijke 
overwinningen geboekt. Het tragische van Brederode 
is dat zijn invloed al was afgenomen voordat de echte 
oorlog begon.21 

Hendrik van Brederode als mens
Laten we hierover eerst  J.J. van Brederode aan het 
woord; hij schreef drie eeuwen na diens dood (in 
1869) een tamelijk gedetailleerde persoonsbeschrij-
ving, laten we voor het gemak aannemen dat het 
(enigszins) klopt met de werkelijkheid.
“Brederode was lang van gestalte, rosachtig van aange-
zigt, met blond gekruld haar, welgemaakt van lijf en 
leden, zeer beleefd en milddadig, goed van verstand en 
begrip, onversaagd en kloek ter wapenen, maar heet-
hoofdig en stijf op zijn stuk staande. ‘Hij was’ zegt een 
allezins bevoegd regter, ‘fier op zijne afkomst, vurig, 
ondernemend; rusteloos. Zijne grootmoedigheid, die 
tot zelfopoffering kon stijgen, zijne stoutmoedigheid, 
die tot roekeloosheid kon overslaan, zijne opregte 
volksgezindheid, die hem de harten der menigte open-
de, zijne bespraaktheid, zijne gevatheid, zijne ijdelheid 
zelve, zoude hem in eenen tijd als dien, waarin hij op-
trad, onderscheiden hebben, indien niet zijne hooge 
rang hem noodzakelijk zijne plaats had aangewezen 
aan het hoofd der verbondene Edelen”.22 

21 S. Groenveld (e.a.), De Tachtigjarige Oorlog; opstand en consolidatie in de 
Nederlanden (ca 1560-1650) (2008).

22 J.J. van Brederode, Het geslacht van Brederode.

Ondernemend was Hendrik zeker, dat hebben we al 
gezien. Daarnaast heeft de Amerikaanse historicus 
James D. Tracy ontdekt dat Hendrik van Brederode 
actief was als projectontwikkelaar. Hij wilde samen 
met de graaf van Egmont een meer droogleggen tus-
sen Alkmaar en Heiloo, waartegen o.a. vissers en 
rietsnijders in opstand kwamen. Door dit conflict 
zou de verspreiding van het calvinisme, waar Hen-
drik zich sterk voor maakte, in die streek zijn belem-
merd. In Vianen en omstreken was zijn leiderschap 
onbetwist en daar volgden de meeste bewoners hem 
wel in de nieuwe religie. Zo komen we Brederode dus 
ook  nog tegen als een soort projectontwikkelaar.23 
Niet iedereen was dezelfde mening toegedaan over 
het karakter van Brederode. Rond 1840 was daar 
zelfs een pennenstrijd over tussen Groen van Prinste-
rer en Van Hall. Eerstgenoemde was na uitvoerige 
studie tot de conclusie gekomen dat Hendrik ongods-
dienstig was en een buitensporige drinker. Na publica-
tie van deze inzichten reageerde Van Hall met een 
verdediging van Brederode als een held die, ondanks 
enkele ondeugden, van groot belang geweest was 
voor de bevrijding van het Spaanse juk en de gods-
dienstvrijheid. Een andere historicus, Bakhuizen van 
den Brink, wijdde in 1863 een uitgebreide beschou-
wing aan beide geschriften en kwam tot een genuan-
ceerder oordeel. Wie daar meer over wil lezen kan 
daarvoor op internet terecht.24 
Het drankgebruik van de Grote Geus is een belang-
rijk item in de geschiedschrijving over Hendrik van 
Brederode. Fabricius zet de Grote Geus in zijn roman 
neer als een dronkaard. De oudste bron voor deze 
alcoholische uitspattingen is een verhaal van Viglius, 
geschreven ter gelegenheid van de dood van Breder-
ode. Nu was Viglius, de rechterhand van Margaretha 
van Oostenrijk, een grote vijand van Hendrik, zodat 
we dit verhaal wel met een korrel zout mogen ne-
men.. Ook met de huwelijkstrouw nam onze Hendrik 
het niet zo nauw als we Fabricius mogen geloven. J.J. 
van Brederode noemde ook nog een gerucht dat zijn 
naam- en familiegenoot zich schuldig had gemaakt 
aan ‘bloedschande’ met een nicht. Hij verklaarde dat 
als een vijandige poging om Hendrik in een kwaad 
daglicht te zetten. Maar vervolgt hij: 
“Van ligtzinnigheid en dronkenschap schijnt hij even-
wel niet geheel vrij te spreken, al nemen wij de aantij-
ging van Viglius, dat hij zijn verdriet door dronken-
schap verzette niet voor waarheid aan. Buitensporige 
feesten en drinkgelagen behoorden tot die tijd en wei-

23 James D. Tracy, ‘Lords, peasants,  and the introduction if calvinist preaching 
in Holland’s Noorder-kwartier’ in: Malcolm R. Thorp and Arthur J. Slavin 
(ed.), Politics, religion, and diplomacy in early modern Europe (Missouri 
1994) 53-66.

24 R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche ge-
schiedenis deel I  (1863) 87-236; zie internet http://www.dbnl.org/tekst/
bakh003stud01_01/bakh003stud01_01_0003.php.

◄ Henri de Brederode (1531-1568) in de Kleine Zavel te Brussel. 
Standbeeld gemaakt door de Belgische beeldhouwer Antoine-
Joseph Van Rasbourgh (1831-1902). (Afbeelding: http://statues.
vanderkrogt.net/object.php?record=bebr012). 
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nigen waren er, die zich altijd van de verleiding vrij 
hielden”.25

Naast drank was Hendrik ook een liefhebber van 
vrouwen, althans als we afgaan op wat Fabricius ons 
voorschotelt. Vele nachten zou hij hebben doorge-
bracht bij de dames van lichte zeden in Brussel. Op 
één daarvan, de schone Fulvia, werd hij smoorver-
liefd. Ze vergezelde hem op vele tochten en logeerde 
ook op Batestein. Maar daar verveelde zij zich zo dat 
ze tot verdriet van Hendrik weer naar Brussel terug-
keerde. Het betekende wel een dieptepunt in zijn 
echtelijke relatie maar niet tot een definitieve schei-
ding. Aldus Fabricius in zijn roman over de Grote 
Geus. Historisch bewijs is er niet voor dit avontuur 
maar het kan ook best zo gegaan zijn, de adel veroor-
loofde zich dit soort vrijheden wel.
Al met al mogen we gerust concluderen dat Hendrik 
van Brederode een kleurrijk persoon is geweest, geen 
heilige maar ook geen avonturier. Ergens daartussen 
in heeft hij op zijn manier een bijdrage geleverd aan 
de vrijheidsstrijd, die na ruim tachtig jaar leidde tot 
de zelfstandige Republiek der Nederlanden en een 
(nog beperkte) geloofsvrijheid. Daarvoor moeten we 
hem dankbaar zijn!

Tenslotte
Het optreden van Hendrik van Brederode in de jaren 
1560 heeft grote invloed gehad op de mensen en hun 
leven in Ameide en omgeving. Allereerst was Hen-
drik van Brederode  heer van Vianen en Ameide, 
waardoor het protestantisme zich in dit gebied snel 
kon ontwikkelen. De opstandige houding van Hen-
drik leidde tot versterking van het slot Herlaer en de 
stad Vianen. Bovendien bracht hij een leger op de 
been en daar waren ook inwoners van Ameide bij 
volgens Wagenaar.26 Of die Ameidenaren gevochten 
hebben of aan de eerder genoemde rooftochten en 
plunderingen hebben meegedaan is niet bekend, 
maar dat zou zo maar kunnen. Tenslotte werd Amei-
de zelf het slachtoffer van de troepen van Megen c.s., 
die het stadje hebben geplunderd. Kortom Ameide 
behoorde met Vianen enkele jaren tot het centrum 
van de opstand tegen Philips II en zijn politiek van 
(geloofs)onderdrukking.
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Bram Provoost 

Na zijn vlucht uit Holland eind april 1567 
worden Hendrik van Brederode, Heer van 
Vianen en Ameide, en zijn vrouw Amalia 
van Neuenahr na een reis via Emden en 

Bremen opgevangen door Joost van Schaumburg-
Gemen1, een oom van Amalia en een neef van Wil-
lem van Oranje. Zij verblijven op het kasteel Horne-

burg bij Recklinghausen 
(Noordrijn-Westfalen). Daar 
is de ‘Grote Geus’ op 15 fe-
bruari 1568, slechts 36-jaar 
oud, onverwachts overleden 
(zie artikel van Teun Bikker, 
hiervoor). 

1 Zijn volledige Duitse naam is Jobst II, graf von Holstein-Schauenburg-
Gemen (1524-1581). 

Hij wordt in eerste instantie begraven in een ander 
kasteel van Joost van Schaumburg, het waterslot Ge-
men bij Borken, in de buurt van Winterswijk. Later, 
na het overlijden van zijn weduwe Amalia von Neu-
enahr-Alpen in 1602, wordt Hendrik van Brederode 
herbegraven bij zijn vrouw in de (gereformeerde) 
Evangelische Kerk te Alpen  (zie Kader verderop). 
De hertog van Alva plundert het stadje Gemen in 
1568, kennelijk om wraak te nemen op Joost van 
Schaumberg vanwege diens hulp aan Brederode, 
maar mogelijk ook omdat hij getrouwd was met Eli-
sabeth van Pallandt-Culemborg. Zij was een familie-
lid van de graaf van Culemborg2, die ook betrokken 
was bij de opstand tegen het Spaanse gezag.

Na het overlijden van Hendrik is er een heftige strijd 
geweest om zijn erfenis. Het huwelijk van Hendrik en 
Amalia was kinderloos gebleven, waardoor meerdere 

2 Naast Hendrik van Brederode waren Lodewijk van Nassau (1538-1574) en 
Floris van Pallandt, Graaf Culemborg (1537-1598) in 1565 de aanvoerders 
van het Verbond der Edelen.

De Erfenis 
 van Hendrik van Brederode,  
     een juridische strijd

Het waterslot bij Gemen, waar Hendrik van Brederode 
in 1568 werd begraven.

◄ Amalia von Neuenahr-
Alpen (1539-1602). 
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partijen dachten erfgenaam te zijn. In eerste instantie 
was het slechts een theoretisch probleem, want er 
was geen bezit meer. In het voorjaar van 1568 moes-
ten Hendrik van Brederode en een aantal andere ede-
len zich voor de Raad van Beroerten (Bloedraad) 
verantwoorden voor hun daden.  Alhoewel reeds 
overleden werd Hendrik op 28 mei 1568 bij verstek 
veroordeeld. Net als Willem van Oranje werd hij 
“voor altoos uit ’s Konings Staaten gebannen, op 
straffe des doods, en al zyne goederen ten behoeve 
des Konings, verbeurd verklaard”. De koning van 
Spanje, Filips II, wordt daarmee de nieuwe eigenaar 
en dus formeel ook Heer van Ameide. Dat duurt tot 
1576. Op 8 november van dat jaar wordt een verdrag 
wordt gesloten - de Pacificatie van Gent3. Alle ver-
beurd verklaarde bezittingen worden weer terugge-
geven aan de veroordeelde edelen of hun erfgena-
men. Dan begint de echte strijd tussen de potentiële 
kandidaten om de substantiële bezittingen van Hen-
drik van Brederode te erven.
De totale omvang van de bezittingen van Hendrik 
van Brederode is mij niet bekend. Zij waren in 
hoofdzaak verdeeld over twee gebieden. Het eerste is 
het oorspronkelijke Brederode-gebied, met kastelen4, 
heerlijkheden en landerijen gelegen tussen Haarlem 
en Den Helder. Het tweede zijn de Steden en Landen 
van Vianen en Ameide met de kastelen Batestein, 
Ameliastein en het Huis te Ameide. Na de verovering 
en plundering van Ameide en Vianen in mei 1567 
zijn op bevel van de landvoogdes de meubelen en 
goederen geïnventariseerd die nog in die drie gebou-
wen aanwezig waren5. 

De weduwe van Hendrik van Brederode
Na het overlijden van Hendrik is zijn weduwe, Ama-
lia von Neuenahr-Alpen, op 25 april 1569 getrouwd 
met de in 1567 weduwnaar geworden Frederik III 
van Wittelsbach (1515-1576), met de bijnaam Frede-

3 Een overeenkomst tussen de Staten van Brabant, Vlaanderen, Artesië en 
Henegouwen met de Staten van Holland en Zeeland om zich aaneen te 
sluiten in een zogeheten Generale Unie en de Prins van Oranje aan te stellen 
als hun stadhouder.

4 Hiertoe behoorden de kastelen Brederode in Santpoort en het Huis ter Kleef 
in Haarlem. 

5 Twee inventarissen van het Huis Brederode, door Dr. J.J. Salverda de Grave, 
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39 
(1918) 172 blz. http://www.dbnl.org/tekst/_bij005191801_01/_
bij005191801_01_0005.php.

rik de Vrome. Frederik is bijna 25 jaar ouder dan 
Amalia. Hij is de keurgraaf van de Palts6 en als over-
tuigd calvinist7 steunt hij de strijd in de Lage landen 
tegen Spanje met enorme kapitalen. De hertog van 
Alva houdt ook flink huis in het Duitse Rijnland en 
in Westfalen, waardoor financiële voor Amalia pro-
blemen ontstaan.
Als keurvorst Frederik III in 1576 sterft wordt hij 
opgevolgd door zijn zoon Lodewijk VI (1539-1583)8. 
Hij voert het Luthers geloof in en het calvinisme 
wordt verboden in de Palts. Hoewel Amalia als we-
duwe de beschikking heeft over slot Lohrbach in Ba-
den-Württemberg, wijkt zij uit naar Holland. Hoewel 
de erfenis nog niet geregeld is kan zij als weduwe 
voor huisvesting beschikken over meerdere kastelen 
uit de Brederode-erfenis. 

Wie zijn die mogelijke erfgenamen van Hen-
drik van Brederode?
Drie partijen vinden dat zij in 1576 in aanmerking 
komen om de bezittingen te erven9. De oorzaak hier-
van was dat Hendrik van Brederode, tussen 1557 en 
1568 driemaal een testament heeft laten maken. In 
het eerste testament10 regelt hij de nalatenschap van 
zijn weduwe Amalia. Zij krijgt het vruchtgebruik van 
alle bezittingen, maar ook wordt bepaald dat zij kan 
kiezen of zij in Vianen of in Huis ter Kleef in Haar-
lem wil wonen. Het formele bezit zal overgaan naar 
Robert, een jongere broer van Hendrik. Vijf jaar later, 

6 Het Paltsgraafschap aan de Rijn, de Keur-Palts of kortweg de Palts (Duits: 
kurfürst liche Pfalzgraf schaft bei Rhein (Kurpfalz) was een wereldlijk Rijksvor-
stendom in het Heilige Roomse Rijk. Het territorium van de Palts bestond 
uit verschillende niet-aaneengesloten gebieden aan beide zijden van de Rijn. 
Het politieke, economische en culturele centrum van het land lag rond de 
samenvloeiing van de Neckar en de Rijn met de oude hoofdstad Heidelberg 
en latere hoofdstad Mannheim.

7 In de residentie van de keurvorst werd in 1563 op verzoek van Frederik III 
de Heidelbergse Catechismus geschreven.

8 Stiefzoon Lodewijk VI is even oud als zijn stiefmoeder Amalia.
9 De beschrijving van verwikkelingen rond de erfenis van Hendrik van Brede-

rode is gebaseerd op het onderzoek van Dr. Joachim Daebel in zijn boek: 
‘Kurfürstin Amalia von der Pfalz und ihre Kirche zu Alpen 1604-2004’.

10 “Overdenkendt d’onsekerheyt des Levens”, testament van Hendrik van Bre-
derode, 17 maart 1559.

▲ Sterfbed van Hendrik van Brederode (1568). ▲ Keurvorst Frederik III (1515-1576) en zijn twee echtgenotes. 
Midden: Maria von Brandenburg-Kulmbach (1519-1567) en 
rechts: Amalia von Neuenahr-Alpen (1539-1602). Schilderij rond 
1600. (Depot der Alten Pinakothek, München). 
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op 17 mei 1564, volgt het tweede testament. Broer 
Robert11 wordt onterfd en als erfgenaam vervangen 
door prins Willem van Oranje, vriend en strijdmak-
ker van Hendrik tegen de Spaanse overheersing. De 
eerder beschreven rechten van Amalia blijven van 
kracht. Daarnaast heeft zij in 1563 het Huis ter Kleef 
en een aantal heerlijkheden, waaronder Bergen en 
Callantsoog, van Hendrik in bezit gekregen. 
Er komt nog een derde testament dat op 15 februari 
1568, kort voor het overlijden van Hendrik is opge-
steld. Willem van Oranje wordt uit het testament ge-
schrapt. De reden om Willem van Oranje te onterven 
was de teleurstelling van Hendrik over de weifelende 
houding van de prins in het gewapend verzet tegen 
Spanje in 1567. Zo weigerde Willem van Oranje, als 
burggraaf van Antwerpen, te hulp te komen als een 
geuzenleger op 13 maart 1567 in Oosterweel bij Ant-
werpen in de pan wordt gehakt. Na hun vlucht naar 
Duitsland bezocht Hendrik in juni 1567 Willem van 
Oranje in zijn slot te Dillenburg, maar wordt op-
nieuw teleurgesteld over de  weigering van Willem 
om zich achter de gewapende opstand te scharen. 

◄ Willem van Oranje 
(1533-1584). A.Th.  Key, ca. 
1579 (Rijksmuseum). 

In het testament wordt 
Willem van Oranje als 
enige erfgenaam ver-
vangen door Johanna 
van Brederode een 
jongere zus van Hen-
drik. Zij was in 1551 
getrouwd met Joost 
van Bronckhorst-Ba-
tenburg (1525-1599). 
In 1555 wordt hun 
dochter Geertruid van 

Bronckhorst geboren, hun enige kind. In 1573 is Jo-
hanna van Brederode overleden en is de 18-jarige 
Geertruid haar enige erfgenaam. Zij blijft ongehuwd. 
Door de Pacificatie van Gent in 1576 worden de be-
zittingen van Hendrik van Brederode vrijgegeven en 
kunnen zij weer in handen komen van de erfgena-
men12. Joost van Bronckhorst-Batenburg is de eerste 
die zich meldt. Uit naam van zijn dochter claimt hij 
de erfenis van haar oom Hendrik. Haar vader gaat 
naar Vianen om en ander te regelen. Hij stelt een 
nieuw bestuur (Magistraat) aan en op 6 februari 1577 
komt Geertruid van Bronckhorst ook zelf naar Via-
nen om zich in kasteel Batestein te vestigen. 

Maar zij is niet de enige die de erfenis claimt. Willem 
van Oranje is er niet van overtuigd dat het derde tes-
tament rechtsgeldig is. Was Hendrik op zijn sterfdag 
wel toerekeningsvatbaar om zijn testament te veran-
deren? Mogelijk in overleg met Amalia, de weduwe 
van Hendrik, claimt hij de Brederode-erfenis en be-

11 Hendrik was ontevreden over de levenswandel van Robert, die in 1566 in 
Beieren is overleden. 

12 In verband met de zeer ingewikkelde situatie beperkt ik me tot de verwik-
kelingen rond de erfenis van Vianen en Ameide. 

gint een jarenlange juridische procedure bij het Hof 
van Holland. Zolang er geen uitspraak is grijpen de 
Staten van Holland in. Zij laten beslag leggen op Via-
nen en nemen het bestuur over tot er duidelijkheid. 
Eind 1579, nog zonder uitspraak van het Hof,  wordt 
het bestuur echter al in handen gegeven van Amalia. 
Willem van Oranje zal haar bewind beschermen. De 
Staten van Holland heffen het beslag op. Het feit dat 
Willem van Oranje tevens stadhouder van Holland 
was zal daar mogelijk ook bij hebben geholpen. De 
uitspraak van de Staten was een politieke, maar in 
1580 was de juridische vraag over de erfenis nog niet 
afgerond. Daarnaast was er nog een probleem. Na 
haar intocht in 1577 woonde Geertrui van Bronck-
horst op kasteel Batestein. Zij was daartoe gerechtigd 
door een beluit van de staten van Holland in 1581 en 
zij is niet van plan te vertrekken. Op grond van het 
derde testament vond zij dat ze de wettige erfgename 
is. Op grond van alle drie testamenten had Amalia 
echter ook het recht om in enkele kamers op 
Batestein te mogen resideren. Niet duidelijk is hoe 
tante Amalia en haar nicht Geertrui dit in die tijd 
hebben opgelost.
Willem van Oranje en Amalia sluiten op 1 maart 
1582 een verdrag waarin het bestuur over Vianen en 
Ameide13 wordt geregeld. Amalia van Nieuwenaar-
Alpen, die door haar tweede huwelijk ook Amalia 
von der Pfalz wordt genoemd, is hiermee formeel 
Vrouwe van Vianen en Ameide – zij het onder be-
scherming van de prins van Oranje. Enkele maanden 
later, op 21 september 1582, doet het Hof van Hol-
land uitspraak over de erfenis van Hendrik van Bre-
derode. Het derde testament wordt rechtsgeldig ver-
klaard, de eisen van Geertrui van Bronckhorst wor-
den erkend en de aanspraken van Willem van Oranje 
worden verworpen. Maar Willem wil dit niet aan-
vaarden. In juni 1584 laat hij Vianen zelfs bezetten 
door 50 soldaten onder bevel van kapitein De Rovere. 
De troepen van de prins beschadigen ook het kost-
bare Brederode-grafmonument van Reinoud III, 
Hendrik’s vader, in de kerk van Vianen. De Staten 
van Holland kunnen dit niet accepteren en willen 
eveneens soldaten naar Vianen sturen. Een openlijke 
strijd dreigt tussen de Staten en de Stadhouder van 
Holland over een privézaak van Willem van Oranje. 

13 “Verwaltung der Städte, Herrlichkeiten und Länderein von Vianen und 
Ameide nebst anhängenden Gebiete” (vertaald: Bestuur van de Steden, 
Heerlijkheden en Landerijen van Vianen en Ameide benevens daarbij beho-
rende Gebieden).

▲ Kasteel Batestein te Vianen. 
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Tot een echt treffen komt het net niet want een 
maand later14 komt Willem van Oranje om het leven.
Hiermee lijken de problemen voor Geertruid van 
Bronckhorst over de erfenis van haar oom uit de we-
reld te zijn. Dat blijkt echter niet zo te zijn. De aan-
spraken van Willem van Oranje worden verworpen, 
maar die van Amalia niet. Zij houdt het vruchtge-
bruik van het voormalig bezit van Hendrik van Bre-
derode en zij blijft Vrouwe van Vianen en Ameide. 
Amalia verblijft een groot deel van haar tijd in huis 
Ter Kleef bij Haarlem, terwijl haar nicht en rivale 
voor de erfenis, Geertruid van Bronckhorst, op kas-
teel Batestein in Vianen resideert. Na enkele jaren 
treffen de dames alsnog een schikking over de erfe-
nis. Amalia wil weer terug naar de Pfalz en naar haar 
familie. Op 28 juli 1587 sluiten de dames een Verdrag 
voor het Hof van Holland. Amalia staat de heerlijk-
heden Vianen en Ameide af en krijgt daarvoor een 
ruime financiële genoegdoening. De hoogte daarvan 
is gebaseerd op het huwelijkscontact van Amalia en 
Hendrik en de toezeggingen voor haar als weduwe. 
Zij houdt nog enkele jaren de inkomsten uit de goe-
deren in Vianen en Ameide en behoudt het eigen-

14 Op 10 juli 1584 maakt Balthasar Gerards met drie pistoolschoten in het 
Prinsenhof te Delft een einde aan het leven van Willem van Oranje.

dom van Amaliastein bij Vianen, dat Hendrik van 
Brederode speciaal voor haar had laten bouwen. 
Na de schikking met Amalia is Geertruid definitief 
de erfgename van Hendrik van Brederode. Zij wordt 
de nieuwe Vrouwe van Vianen en Ameide. Zij zal 
helaas niet lang genieten van haar nieuwe bezit. In 
1590 is Geertruid van Bronckhorst overleden. De 
opvolging van Geertruid van Bronckhorst is opnieuw 
gecompliceerd. Met de dood van Hendrik, de 12e 
Heer van Brederode, in 1568 was het geslacht Van 
Brederode in directe mannelijke lijn uitgestorven. 
Zijn uiteindelijke erfgename Geertruid van Bronck-
horst mocht zich wel Vrouwe van Vianen en Ameide 
noemen, maar geen Vrouwe van Brederode. De ver-
erving van die titel kan alleen in de mannelijke lijn. 
Die titel gaat dan ook naar een andere familietak, 
Brederode-Cloetinge. Reinoud IV (1520-1584), een 
volle neef van Hendrik, werd door toedoen van de 
Staten van Holland in 1579 de nieuwe heer van Bre-
derode. Hierdoor was de band tussen Brederode en 
Vianen en Ameide niet langer gekoppeld. Reinoud 
IV, de 13e heer van Brederode, wordt in 1584 opge-
volgd door zijn zoon Walraven III, die van 1584 tot 
1614 de 14e heer van Brederode zal zijn. Geertruid 
van Bronckhorst blijft ongehuwd en bij haar overlij-
den in 1590 erft Walraven III van zijn achternicht o.a. 
de heerlijkheden Vianen en Ameide. Hierdoor zijn 
de namen Brederode, Vianen en Ameide na 22 jaar 
weer herenigd.

▲ De moord op Willem van Oranje, 10 juli 1584.

 
Hoe vergaat het Amalia von Neuenahr-Alpen?

Na de schikking over de erfenis met Geertruid 
vertrekt Amalia uit Holland. Zij gaat eerst een 

aantal maanden naar het Slot Bentheim waar haar 
jongere (half)zus en haar man wonen15.1. 
Als weduwe van de keurvorst van de Palts heeft zij 
nog steeds recht op haar kasteel in Lohrbach, waar 
zij van 1589 tot 1596 gaat wonen. Uiteindelijk wil 
zij toch terug naar haar geboortegrond, die helaas 
door Spanje bezet is. De vorsten in het Duitse 
Rijnland en Westfalen steunden de strijd van de 
Nederlanders. Nadat prins Maurits in 1597 het 
Spaanse leger verdrijft denkt Amalia eindelijk te-
rug te kunnen keren naar haar geboortestad 
Alpen16.2Beide partijen, de republiek en het Spaan-
se gezag, erkennen de neutraliteit van Alpen. On-
danks die overeenkomst wordt Alpen toch weer 
bezet door de Spanjaarden. Amalia moet opnieuw 
vluchten, dit keer naar Gronau. Haar zwager, graaf 
Arnold II van Bentheim, regelt voor haar een aan-
tal verblijfplaatsen in Westfalen. In de winter van 
1599/1600 worden de Spanjaarden definitief uit 
het Rijnland verjaagd door prins Maurits.  

15  Magdalena von Neuenahr-Alpen (1551-1627) is de dochter van Gump-
recht II en Amona von Daun-Falkenstein. Zij is getrouwd met Arnold II 
von Bentheim-Tecklenburg. De moeder van Amalia is Carda (Cordula) 
von Holstein-Schauenburg (vóór 1516-1540).

16 Alpen was een heerlijkheid in Noordrijn-Westfalen in de buurt van Wesel. 
Na het overlijden van haar broer Adolf was Amalia in 1589 Vrouwe van 
Alpen geworden. 

▲ ‘t Huis Int Viaensebos, Amaliastein (gravure A. Rademaker).
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Amalia kan in juni 1600 eindelijk terug naar Al-
pen. Met haar hofhouding vestigt ze zich in het 
kasteel aldaar173en begint aan de wederopbouw van 
Alpen. Ze laat er een school bouwen en maakt 
plannen om een nieuwe parochiekerk te bouwen. 
De oude kerk is in de oorlog verwoest. Begin 1602 
gaat haar gezondheid het snel achteruit en zij over-
lijdt op 20 april 1602 en wordt begraven in de graf-
kelder in de Nicolaaskapel in Alpen. Het stoffelijk 
overschot van haar eerste echtgenoot, Hendrik van 
Brederode, wordt ook overgebracht naar het nieu-
we familiegraf, net als dat van haar ouders en haar 
stiefmoeder.
De laatste wens van Amalia is dat Alpen een eigen 
Evangelische kerk krijgt. In 1602 legt zij hiervoor 
nog de eerste steen. Na haar dood wordt haar 
(half)zus Magdalena Vrouwe van Alpen en laat 
haar man graaf Arnold II van Bentheim de wens 
van Amalia in vervulling gaan. Hij geeft de be-
roemde	bouwmeester	Johan	Pasqualini	opdracht	

een nieuwe kerk te bou-
wen, die in 1604 vol-
tooid is. De Nicolaaska-
pel met de grafkelder 
wordt geïntegreerd in de 
nieuwe kerk. Deze Evan-
gelische kerk van Alpen 
is de eerste speciaal voor 
de gereformeerde ere-
dienst gebouwde kerk 
van Duitsland. De graaf 
van Bentheim zorgt er 
ook voor dat tussen 1604 
en	1606	door	Pasqualini	
in de kerk het grafmo-
nument voor Amalia en 
Hendrik van Brederode 
wordt gemaakt.

17 Het beeldbepalende kasteel Alpen is in 1758 door een aardbeving onbe-
woonbaar geworden en omstreeks 1809 gesloopt. De slotheuvel is het 
enige overblijfsel van het kasteel. 

▲ Gezicht op kasteel Bentheim, rond 1650-1655. In die 
periode maakte Jacob van Ruisdael (1628/29-1682) minstens 
12 schilderijen met dit onderwerp.

◄ De Evangelische Kirche 
(1604) te Alpen.

Afbeeldingen van boven naar beneden:
Het grafmonument voor Amalia von Neuenahr in  •	
de kerk te Alpen.
Standbeeld van Amalia von Neuenahr bij  •	
de kerk in Alpen.
Portret van Amelia von Neuenahr in de sacristie  •	
van de kerk van Alpen. (Foto's Bram Provoost).
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Marijtje A. Struik

Heeft Ameide iets met Bad Bentheim te ma-
ken? Ja, in mijn geval wel. Na een bezoek 
aan schoonfamilie, die niet ver van de 
Duitse grens woont, gingen we aan het 

eind van de middag soms naar het Kurort Bad Bent-
heim, een groot zwembad in de bossen. Het bronwa-
ter was heerlijk warm en door een opening met plas-
tic flappen kwamen we in het buitenbad en als er dan 
sneeuw lag of viel, dan waande je je in een sprookje. 
In latere jaren reden we door naar het stadje om er 
een weekend te logeren. Van ver zagen we dan hoog 
op een rots het Slot Bentheim opdoemen. In het ho-
tel vond ik boekjes (Jahrbücher) van de Historische 
vereniging Bentheim en kreeg ik, al lezend, interesse 
in de grotten waar de Bentheimer steen vroeger werd 
uitgehouwen.

Dit gesteente werd vaak gebruikt ter versiering van 
kerken, paleizen en kastelen. Natuurlijk gingen we op 
zoek naar de grotten, maar de winterzoektocht was 
zwaar en al gauw zaten we in een Weinstube. De 
Glühwein verwarmde ons en daarna gingen we door 
de sneeuw weer hotelwaards waar een kan hete cho-
colademelk op ons wachtte. Goede herinneringen.
Nu was ik op zoek naar een cadeau voor een jarige 
zoon, die als student op kamers woonde. Een bijzon-
der cadeau moet het worden en ik dacht opeens aan 
de firma Woudenberg. Zo kwam ik in de jaren 1980 
in Ameide en liep zoekend op het ‘stenenpark’ rond. 
Ik stelde mijn wonderlijke vraag: ‘Heeft u een stuk 
Bentheimer steen voor mij?’ Ik werd leuk geholpen en 
er was inderdaad een groot blok Bentheimer steen 
aanwezig en dat werd voorzichtig achter in mijn auto 
gelegd. Met een interessant boek over een oude stad 
mocht ik het blok betalen. Ze waren bezig met de 
restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem werd me 
verteld. 

Naar verluidt is de Dom in Utrecht ook deels in deze 
steen gebouwd en het Paleis op de Dam in Amster-
dam. Deze steen werd in de Middeleeuwen al ge-
bruikt voor Twentse kerken, want de steen werd daar 
dichtbij gewonnen.

Hoe zouden vroeger de voorraden steen uit Duits-
land vervoerd zijn? Naar Nordhorn. Ik ken die plaats 
want daar is de zoektocht naar de stamboom van 
mijn schoonfamilie begonnen. Volgens overlevering 
ging het met een wagen naar Nordhorn en van daar 
gingen de blokken met een vlot over de waterwegen 
naar Zwolle. Deze stad was omstreeks 1420 een op-
slagplaats en een overslagplaats. In die tijd begon 
men met schuiten de Zuiderzee over te steken. Naar 
Amsterdam en andere steden. In het jaar 1540 wordt 
Enkhuizen genoemd. Vier keer in dat jaar werden 
daarheen aanzetstenen vervoerd. Ze waren bedoeld 
voor de nu gezichtsbepalende Drommedaris. In die 
tijd was het een gevechtstoren van deze stad.
Deze aanzetstenen hadden speciale steenhouwers-
kenmerken, bedoeld voor de werklieden die met het 
stellen en metselen van de muur waren belast. Zij 
moesten de zware blokken op de juiste plaats aan-
brengen. Vanuit de schuit werkte men met een soort 
kraan en een speciale blokkenschaar om de zware 
blokken voorzichtig op de kade te zetten. Er zijn Ne-
derlandse plaatsen uit de 12e tot de 16e eeuw met ge-
bouwen waar op de blokken steeds verschillende 
merken staan. Merken nodig voor de bouw, maar 
soms met de eigen initialen erbij ingehakt.
Belangrijk voor dit verhaal is de vaarreis van Zwolle 
over de Zuiderzee naar Muiden. Men voer vandaar 
over de Vecht naar de Tolsteegsingel in Utrecht en 
dan via de vaarweg naar Vreeswijk. Langs de Vaartse 
Rijn, met een jaagpad, werden de steenblokken waar-

Een cadeau uit Ameide

▲ Slot Bentheim.
▲▲ Paleis op de Dam in Amsterdam gebouwd tussen 1648 en 1655.
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schijnlijk naar een opslagplaats in Vianen gebracht. 
Van daar zal vermoedelijk in latere eeuwen een deel 
van de blokken naar de kade van Ameide zijn ver-
voerd voor de al sinds 1799 bestaande firma Wou-
denberg. Een uniek en deskundig en koninklijk be-
drijf voor bouw en restauratie van gebouwen. Bij de-
ze firma vond ik een blok steen uit Bad Bentheim en 
reed ermee naar Utrecht. Het cadeau werd erg ge-
waardeerd en is letterlijk in goede aarde gevallen 
want in de kleine kamer was het grote blok een ‘sta in 
de weg’. Zo stond maanden later in zijn tuin een 
mooi Bentheimer sieraad te schitteren. Een cadeau 
gevonden in Ameide.

De handel in Bentheimer steen werd in de vorige 
eeuw verboden. Bij het zagen van de blokken komt 
namelijk fijnstof vrij en dat is, net als asbest, bij in-
ademing gevaarlijk. Met behulp van stromend water 
kunnen eventueel voor klein gebruik, deze blokken 
steen gezaagd worden. De speciale winning van de 
steen waar Bad Bentheim beroemd mee is geworden, 
bestaat niet meer. In Bad Bentheim kan men het 
zandsteenmuseum bezoeken. Diepe ‘kulen’ bij Gilde-
haus (een deelgemeente van Bad Bentheim) zijn een 
duidelijke herinnering aan het werk van de steenhou-
wers. Ze waren lid van het steenhouwersgilde zoals 
de plaatsnaam aangeeft.

Tot in de 16e eeuw werd er in het graafschap Bent-
heim Nederlands gesproken en in Evangelische ker-
ken werd in onze taal gepreekt. Als men goed oplet 
ziet men in sommige oude doopvonten die van de 
mooie Bentheimer steen zijn gemaakt.
In de 17e eeuw namen de graven van Bentheim de 
contracten over van de steenhouwershandelaren. De 
pacht werd door deze mensen eenvoudig  betaald 
met vaatjes boter. Later, omstreeks 1646 in de tijd van 
de VOC, kregen de Hollanders de beschikking over 
de Bentheimer groeven. Er werd toen grof geld be-
taald voor contracten met de Bentheimer graven. 
Ook bekende Amsterdamse architecten sloten toen 
contracten af. De steen heeft een zandkleur, maar 
kreeg later door allerlei invloeden, het speciale patin 
wat ‘luxe’ gaf aan publieke gebouwen. 

 
Nog een band Ameide - Bentheim!  
(Bram Provoost)

In het voorgaande artikel hebben we gezien dat 
Amalia von Neuenahr-Alpen, de weduwe van 

Hendrik van Brederode, een sterke band had met 
Bentheim. Zij logeerde er verschillende malen op 
Slot Bentheim bij haar halfzus Magdalena en haar 
zwager, graaf Adolf van Bentheim. Haar zwager 
zorgde er ook voor dat in Alpen de Evangelische 
Kerk en het grafmonument voor Amalia werden 
gebouwd. In de gevel van de kerk en het grafmo-
nument werd Bentheimer steen verwerkt. 
Maar er is nog een band. De Nederlandse naam 
voor Bentheim is Bentem of Benthem (N.B. Evert 
van Benthem, tweevoudig Elfstedenwinnaar). In 
oudere Nederlandse teksten wordt de zandsteen 
uit Bentheim meestal ‘Bentemer Steen’ genoemd. 
Zo ook in 1798 – ‘Het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid’. Toen gaf het ‘Intermediair administratief 
bestuur van het voormalig gewest Holland’ op-
dracht om alle in Holland aanwezige ‘Waapens’ te 
inventariseren. Er blijken twee objecten gemaakt 
van ‘Bentemer Steen’ in Ameide aanwezig te zijn. 
De ‘Municipaliteit der Stad Ameide’ meldt1: 
1e. Dat voor het Stadhuis aldaar, wederzydsch de 
Puy, eene groote Leeuw, van Geele Bentemer Steen, 
Beeldhouwerk, was staande, ieder in de Voorklau-
wem vasthoudende, een klein Wapentje der Stad.
2e. Dat in de Voorgevel van het Dyk-Logement, van 
den Alblasserwaard aldaar, onder Ameide, in een 
Geel Bentemer-Steen was uitgehouwen eenen 
Leeuw, zynde het Wapen van den Alblasserwaard.

1 Resolutien van het in Intermediair administratief bestuur van het voor-
malig gewest Holland, 1798, Derde deel, April 1798, blz. 106-107.

▲ De Sint-Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, gebouwd met 
Bentheimer steen vanaf rond 1150.

◄ De twee leeuwen van 
Bentheimer steen voor het 
Stadhuis van ‘Ameyde’ op 
de Dam.

◄ Het wapen van 
de Alblasserwaard in 
Bentheimer steen aan de 
gevel van Voorstraat 5, 
Ameide.
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Sam Janse

Voor het Historisch Nieuwsblad heb ik ds. T. 
Poot (voor wie hem beter kennen: Bob), eme-
ritus-predikant van de PKN, in 2017 geïnter-
viewd over zijn banden met Ameide. Ik ken 

ds. Poot goed omdat ik als afgestudeerd theoloog mijn 
stage bij hem heb gelopen in Nieuw-Loosdrecht. Dat 
was in de zeventiger jaren, maar we hebben altijd con-
tact gehouden. Ik ben intussen zelf met emeritaat en 
ds. Poot is een krasse negentiger die boeiend kan ver-
tellen over het verleden en vooral over de oorlogstijd 
toen hij zat ondergedoken in Meerkerks Broek. ‘Bob 
blijft fris’ dacht ik bij het gesprek.

Bob, hoe ben je in Ameide terechtgekomen? 
Ik woonde in Bodegraven. In 1944 na het eindexa-
men HBS-A werd ik opgeroepen voor de Arbeids-
dienst, een semimilitaire instelling die gelinkt was 
aan de Duitse Weermacht. Daar moesten de jongens 
ondersteunende arbeid voor het leger verrichten. Je 
moest bijvoorbeeld putten graven. Op het logo van 
de arbeidsdienst stond een ferme jongeman in uni-
form met schop.

En dat wilde je niet?
Nee, ik was in het voorjaar van 1944 goedgekeurd. 
Op 4 juli moest ik opkomen, maar op die dag vertrok 
ik op de fiets naar Ameide.

Had je daar een onderduikadres?
Dat was nog niet zo makkelijk in het laatste oorlogs-
jaar, maar ik kende iemand in Ameide, mijn oom 
Jan. Die was daar in de oorlogsjaren predikant in de 
Hervormde Kerk: ds. J.J. Poot. Hij kende de fam. De 
Jong1 in Broek goed, Aart en Klara de Jong-Aanen 
aan de Broekseweg 71. Ze hoorden kerkelijk bij 
Meerkerk, maar voelden zich in de kerk van Ameide 
meer thuis. Bij die mensen kon ik terecht. Daar 
kwam ik in de zomer van 1944 aan. In een korte 
broek. Dat vonden ze eigenlijk niet netjes, maar ik 
werd toch hartelijk ontvangen. Ik kreeg een kamertje 
op de hooizolder, het dienstbodenkamertje. Ze had-
den wel een dienstbode Jaantje de Groot, maar die 
sliep ergens anders.

Werkte je daar ook mee op de boerderij? 
Vanaf het begin. De dag nadat ik aangekomen was, 
was het meteen ‘stekels trekken’. Met Jan de Koning 
en Anton Verwolf, twee boerenarbeiders. Na een uur 
stopten die mannen en staken een pijp op. ‘Pijpe-
schoft’ noemden ze dat. En na het volgende uur weer. 
Ik vond dat onzin en werkte stug door. Maar aan het 
eind van de morgen was ik uitgeteld en zij nog fit. En 
verder leerde ik melken. Oom Aart, want zo noemde 
ik hem, had zo’n dertig koeien en ook een stel var-
kens. Voor die tijd een flinke boer.

Liep je daar geen kans om opgepakt te worden?
Zeker, je moest altijd uitkijken. Er waren wel eens 
razzia’s van de NSB-ers en dan vluchtte ik het land in. 
Tot het gevaar geweken was. Moet je verder beden-
ken dat we op de boerderij inkwartiering kregen van 
Duitse militairen. In het voorhuis kwam de staf van 

1 Aart de Jong (2 feb. 1903 - 26 feb. 1984) en Klaartje de Jong - Aanen (24 juli 
1905 - 22 feb. 1987). 

Ds. T. Poot  
over zijn onderduikperiode  
in Ameide
 
Een gesprek met het neefje van oom Jan

Emeritus-predikant Ds. T. Poot (2017).

Affiche ‘Nederlandschen 
Arbeidsdienst’ tijdens  
de Duitse bezetting  
(1940-45).
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▲▲ De boerderij van Aart de Jong toen (19??) en nu.
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generaal Blaskowitz en in de stal soldaten. Ze vroe-
gen wel eens wie ik was, maar dan zei ik: ‘een neefje 
van oom Aart’, Erntehilfe, oogsthulp. Ze waren niet 
echt vervelend. Lastig was wel dat Broek afgesloten 
was omdat daar hoge Duitse militairen zaten en je 
alleen met een pasje erin of eruit kon. Het lukte dan 
toch altijd wel weer om door de polder over de sloot-
jes heen te komen en bijvoorbeeld ’s zondags naar de 
kerk te gaan. Ik ben nog wel op 5 mei 1945 bedreigd. 
Twee vrouwen kwamen voorbij en riepen: ‘We zijn 
vrij’. Ik wilde de vlag opsteken, maar de Duitsers 
dwongen me met getrokken pistool om de vlag neer 
te halen2.

Wat is je uit die tijd nog meer bij gebleven?
De krijgsgevangen Russische soldaten die in Broek 
aankwamen. Op het land van Ries de Vries. Ze kle-
den zich uit en gingen zich spiernaakt in de sloot 
staan wassen. En ’s avonds klonken de Russische lie-
deren over het polderland. Onvergetelijk.
En dan die Duitse soldaten die even op verhaal 
mochten komen op de boerderij. Als ze weer naar de 
frontlinie moesten, naar Gorinchem bijvoorbeeld 
(Korinchen zeiden ze), dan deden ze het in hun broek 
van angst.
Ik herinner me ook nog de koeien, broodmager. Er 
was niets meer te eten. De Jong had nog oud hooi. 
‘Zouweshooi’ noemden ze dat, het kwam van de 
Zouweboezem, maar was al een paar jaar oud. Stoffig 
hooi. De koeien vraten alles.

Je hebt het daar goed gehad…
Buitengewoon. Oom Aart en tante Klara hadden 
geen kinderen en beschouwden mij als hun zoon. Ik 
ben met hen in contact gebleven tot hun overlijden 
en heb ook hun begrafenis geleid. 

Hoe lang ben je op de boerderij gebleven?
Tot augustus 1945. De oorlog was voo rbij en ik wilde 
mijn familie in Bodegraven zien. Maar je mocht na 
de oorlog niet zomaar de rivieren over, er was con-
trole om foute figuren niet te laten ontsnappen. Ik 
moest me melden in Goudriaan bij een bureau en 
kreeg daar een pasje. En zo kwam ik in Bodegraven, 
hoewel ik daarna toch nog een paar maanden in 
Broek ben gebleven.

Waarom?
Daar zit een heel verhaal aan vast. Oom Aart en tante 
Clara hadden geen kinderen en beschouwden mij 
min of meer als hun zoon. En ze stelden voor dat ik 
de opvolger in het bedrijf zou worden. Ik had daar 
wel oren naar, want ik was van het boerenwerk gaan 
houden.
Maar tegelijk wilde ik iets anders. ik wilde dominee 
worden. Dat wilde ik als kind al. Toen stond ik al 
voor mijn broertjes en zusjes te preken. Wat was mijn 
roeping? Ik kwam daar niet goed uit en ging naar 
oom Jan, de dominee. Die liet me uitpraten en zei, 
heel wijs: ‘Die beslissing moet je zelf nemen. Maar je 

2 Een uitgebreider verslag van deze gebeurtenis op 5 mei 1945 is te lezen in: 
‘Mijn bevrijdingsdag. Herinnering van de hand van Bob Poot’, gepubliceerd 
in Nieuwsblad HVAT 1999-1 en overgenomen uit ‘Woord & Dienst’ 95/8.

moet in het leven onderscheid maken tussen de weg 
waarop je succes hebt en de weg waarop je zegen kunt 
doorgeven’. Dat was voor mij het beslissende ant-
woord. Succes of zegen. Ik wist het.

Kun je je oom Jan nog verder typeren?
Hij had een zwakke gezondheid. Had astma. Vaak 
benauwd. Maar een man met een groot verstand. Hij 
legde de Bijbel uit en bracht dat dichtbij de mensen. 
Een bevindelijke prediking waar je geboeid naar luis-
terde. De kerk zat dan ook stampvol. Ik heb veel van 
hem geleerd, hij heeft me werkelijk gevormd.  In die 
onderduiktijd hoorde ik hem elke zondag. Ik zat bij 
mijn tante in het domineesbankje en het viel niet al-
tijd mee om wakker te blijven, maar dat lag niet aan 
zijn preken. Ik had dan al vanaf  4 uur de koeien ge-
molken!

Herinner je je nog andere markante figuren uit  
Ameide in die tijd?
Ja het hoofd van de christelijke school, meester Ma-
rius de Kuiper3. Die zat ‘in het hekje’. Hij hing altijd 
een beetje schuin, met zijn hoofd bijna plat tegen de 
bank aan. Dan zeiden de mensen:  ‘Hij legt zijn oor 
weer te loisteren’. Ik kwam ook wel bij een ouder-
ling, maar zijn naam ben ik kwijt, een boer uit Tien-
hoven. Het meeste contact had ik met de fam. Oos-
terom. Met Jan Oosterom4 en zijn vader. Die noem-
den ze ’Trompie’. Hij woonde in de Fransestraat 
waar zijn zus een sigarenzaak had.  Oosterom junior 
was verloofd met een gereformeerde vrouw. Op het 
laatste moment ging dat huwelijk niet door want Jan 
wilde hervormd blijven en zij gereformeerd. Daar zat 
Jan in een gemeubileerd huis. Maar hij kreeg al gauw 
verkering met een schoonzus van ome Jan, Corrie 
Lok. 
Met Jan ben ik tijdens de oorlogsjaren nog een keer 
de Lek overgestoken om naar Bodegraven te gaan. 
Daar kwam je niet zomaar overheen, maar Jan kocht 
de Duitsers om met illegale slachtwaar. Verder dien-
de Jan O. (zo noemden we hem) als postillon 
d’amour. Hij nam de brieven van thuis voor mij mee 
en mijn post weer naar Bodegraven. Ik bezit nog al-
tijd een doos vol met zulke oorlogspost.

3 Meester Marius Kuiper was hoofd van de school van 1928 tot 1949.
4 Vader Jan Floren Oosterom (1879 - 1963), sigarenfabrikant, op 4 juli 1913 

getrouwd met Mijnsje de Wit (1866 -1951). Zoon Hendrik Jan Oosterom 
(1914 - 1999) getrouwd met Cornelia Lok (1916 - 2005). 

◄ Dominee T. (Bob) Poot. 
(ca. 1953?).
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Dat was Jan Oosterom die een slagerij in de Molen-
straat had?
Ja, dat heette toen nog de Brouwerij. En hij was weer 
de vader van Jan Oosterom die later dominee is ge-
worden.

Heb je later wel eens in de kerk van Ameide gepreekt?
Ja op een bijzondere avond: Goede Vrijdagavond 
1953.

Je preekte te vurig?
Je zou het denken. De volgende morgen werd ik ge-
wekt door mijn broer die zei: ‘De Hervormde Kerk 
van Ameide is vannacht afgebrand, ik hoorde het op 
de radio’. Ik zei: ‘Dat kan niet, ik heb er gisteren nog 
gepreekt. Het zal wel IJmuiden zijn’. Maar het was 
toch Ameide. Ik belde de scriba op en de man was in 
tranen. Bij de gedachtenis van het vijftigjarig bestaan 
van de herbouwde kerk op 30 okt. 2005 mocht ik ook 
in de dienst voorgaan. 

En nu nog een vraag aan het slot. Je hebt een leven 
lang met hart en ziel de kerk gediend. Wat is er veran-
derd in de kerk waar je blij mee bent?

Ik ben blij met de vereniging van de Hervormde 
Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch 
Lutherse Kerk binnen de PKN. Jammer wel dat er 
toch ook weer een nieuwe scheiding kwam, die van 
de Hersteld Hervormde Kerk. 
Ik ben ook blij dat er in de kerk, ook in de orthodoxe 
delen van de kerk, meer aandacht is gekomen voor 
het christen zijn in deze wereld. Voor de praktijk van 
elke dag. Zeg maar de ethiek.

En wat is er veranderd in de kerk waar je verdrietig 
van wordt?
Dat heeft ook met de ethiek te maken. We slaan door. 
Het lijkt wel alsof de ethiek het een en het al is, goed 
en kwaad. Ontzettend belangrijk, maar in de kerk 
moet het in de eerste plaats over God gaan, over Je-
zus Christus, wat Hij voor ons betekent. En vandaar-
uit is er dan ook iets over de ethiek te zeggen.

Bob, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik denk dat veel 
lezers van ons blad hier iets van herkennen, uit eigen 
ervaring of uit de verhalen. Het is ook mogelijk dat ze 
jouw verhaal nog kunnen aanvullen. Wie weet krijg je 
er nog reacties op.

Boven: de oude pastorie (tot ca. 1905?)  ǰ
van Ameide met brug van Molenstraat naar 
Kerkstraat.  

 Links: de nieuwere pastorie (ca. 1905-  ǰ
1968) van Ameide (foto 1925). De brug is 
nog aanwezig.
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Dominee  
T. en   J.J. Poot  

     en de kerkbrand van Ameide  
     in 1953
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De kerk van Ameide vóór de brand.
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Bram Provoost

Op 3 april 2018 is het 65 jaar geleden dat de 
Nederlandse Hervormde Kerk van Ameide 
door brand totaal verwoest werd. De 
kerkbrand en de herbouw van kerk en toren 

zijn uitgebreid beschreven in een Gedenkschrift in 2005, 
een uitgave van de Hervormde gemeente Ameide en 
Tienhoven. Daarnaast is in het Nieuwsblad HVAT van 
september 2011 bijna geheel gewijd aan de ‘Johannes 
de Evangelistkerk’ in Ameide, waarbij natuurlijk ook de 
brand in 1953 aan de orde komt.
In dit artikel wordt stilgestaan bij het bijzondere feit, 
dat twee dominees Poot, Johannes Jacobus (Jan) en zijn 
neef Teunis (Bob) Poot nauw betrokken zijn geweest bij 
de brand in 1953. Dominee Jan Poot was predikant in 
Ameide tussen 1939 en 1946. Zijn neef was tijdens de 
Duitse bezetting ondergedoken in Meerkerkbroek (zie 
voorafgaand artikel). Ook hij werd later dominee. Na het 
vertrek van dominee C. van Dop, in september 1950. had 
de Hervormde gemeente van Ameide en Tienhoven een 
aantal jaren geen eigen dominee. Voor de diensten werden 
voorgangers van buiten aangetrokken. Dat was ook het 
geval voor de diensten rond de Paasviering in 1953. Voor 
Goede Vrijdag, op 3 april, was T. Poot aangetrokken, 
die inmiddels kandidaat-dominee was. Ds. J.J. Poot zou 
voor enkele diensten met Pasen terugkeren naar Ameide 
en Tienhoven. Men kon niet bevroeden wat er die Goede 
Vrijdag in 1953 in Ameide gaan gebeuren. 

Goede Vrijdag avonddienst A.D 1953. Een oude 
bekende gaat voor in Ameide. Op Goede Vrijdagavond 
3 april 1953 ging kandidaat T. Poot te Bodegraven voor 
in de vacante hervormde gemeente Ameide en Tienhoven. 
Hij verheugde zich erop en zag er tegelijk tegen op. Hij 
moest de kansel bestijgen, waarop zijn oom ds. Jan Poot 
met zoveel zegen het Woord bediende. In de kerk zou 
hij veel bekende gezichten zien van mensen, die zich 
hem herinnerden als ‘de onderduiker bij Aart de Jong in 
Broek’. De tekst waaruit hij preekte was Marc. 15: 31,32. 
In een hartelijke en heldere verkondiging kwamen de 
woorden van deze lijdenspreek tot de gemeente.
Dit kan niet! Kandidaat T. Poot rijdt opgelucht en 
dankbaar naar zijn ouderlijk huis in Bodegraven, 
onbewust van wat er zich in de uren daarna zal afspelen 
met de kerk. Dat wordt hij de volgende morgen gewaar. 
Zijn broer werkt in de bakkerij en staat gewoontegetrouw 
vroeg op. Stille Zaterdag is er voor bakkers niet bij. De 
nieuwsberichten worden beluisterd. Hij hoort via de 
radio dat de kerk van Ameide is afgebrand. Hij stormt 
naar boven, schudt zijn broer wakker en roept: ‘De kerk 
in Ameide is afgebrand!’ De slaperige broer schreeuwt 
terug: ‘Dat kan niet, want ik heb er gisteravond nog 
gepreekt. Het zal de kerk van IJmuiden zijn.’ Zo snel 
mogelijk wordt de telefoon gepakt. Ouderling K. Verhoef 
wordt gebeld. De man vertelt met een verstikte stem, 
dat het verschrikkelijke bericht waar is: de schitterende, 
historische kerk van Ameide is met vuur verbrand. Teunis 

Poot snikt aan de andere kant van de lijn met hem mee. 
De dienst des Heeren gaat door! De eerste zin die 
ouderling H. van Rooijen na de kerkbrand in de nacht 
van 3 op 4 april 1953 schreef in het kerkblad ‘De Zaaier’ 
typeert treffende de stemming in de gemeenten Ameide 
en Tienhoven. ‘Droefheid vervult ons aller hart, nu in 
de late avond van Goede Vrijdag 3 April j.l. ons schone 
eeuwenoude kerkgebouw en toren, waaraan men reeds 
in 1365 is begonnen te bouwen, in enkele ogenblikken 
tijds in vlammen is opgegaan, niettegenstaande het 
dappere pogen van tientallen brandweerlieden, zowel 
van onze eigen gemeente als daarbuiten. ’t Was voor 
ons allen als een bange droom, die hoe langer hoe meer 
werkelijkheid begint te worden, want ’s Heeren huis is 
met vuur verbrand. De Heere heeft gesproken. Hij heeft 
hiermee Zijn wijze bedoelingen.’ (bron: Henk Westerhout, 
Harderwijk in het Gedenkschrift op blz. 18-19).

Wat gebeurde er die avond? Enkele grepen uit het bericht 
in het Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken over de 
brand. 

“Brand in de nacht van Goede Vrijdag vernielde 
Ned. Herv. Kerk van Ameide.
Slechts de muren en een toren zonder spits bleven 
overeind. Een stijlvol monument in het hart van 
het dorp ging verloren.

▲ Brandende torenspits en het dak van de kerk.
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Toen de kerkgangers op de avond van de Goede Vrijdag 
de Ned. Herv. Kerk in Ameide verlieten nadat zij de 
kerkdienst die avond hadden bijgewoond konden zij niet 
vermoeden, dat enige ogenblikken later het vuur dit bijna 
600 jaar oude kerkgebouw zou verwoesten.
Om half elf waren de laatste kerkeraadsleden vertrokken 
en om even over elf uur werd de brand ontdekt door 
de heer J. de Lange, die vlammen in het koor van de 
kerk waarnam. Hij alarmeerde direct de brandweer, 
de sirene loeide over het dorp en binnen 5 min. was de 
brandweer aanwezig, maar men stond voor een hopeloze 
taak. Hoe men met assistentie van de brandweren uit 
Meerkerk, Langerak, Lexmond, Lopik, Groot Ammers 
en Nieuwpoort ook zwoegde, men kon niet verhinderen, 
dat het eens zo trotse kerkje verloren ging en de andere 
morgen restten slechts geblakerde muren, verkoolde 
balken en een torentje zonder spits”.

Nog enkele koppen in het artikel:

Het vuur ontstond in het stovenhok. 
De torenklok slaat voor het laatst.
De brandweer stond machteloos. 

Het fraaie orgel vernietigd.

▲ Brandende torenspits van de Hervormde kerk.
 ► De dag na de ramp...  

‘De Gecombineerde’, een Leerdamse krant meldt:  
 
EEN SLACHTOFER
“Te ongeveer één uur ’s nachts viel er een slachtoffer. 
De heer De Haan, hoofd van de Chr. School en 
kerkelijk ontvanger, waagde zich in begrijpelijke 
ijver te dicht bij het brandende gebouw en werd door 
een neerstortende, brandende dakgoot getroffen. 
Bewusteloos viel de heer De Haan ter aarde. 
Hij had brandwonden aan zijn schouder en een 
hersenschudding. Direct werd een ladder tot een 
draagbaar getransformeerd en vervoerde men het 
slachtoffer naar het doktershuis.”
Later die nacht gaat de correspondent van ‘De 
Gecombineerde’ op de Voorstraat bij dokter Jesse, 
de plaatselijke arts informeren naar de toestand van 
de heer De Haan. Daar wachtte een teleurstelling, 
eigenlijk een dubbele teleurstelling. “Toen we te 
diens huize informeerden, hoe de toestand was van de 
gewonde heer De Haan reageerde hij slechtst met een 
nors ‘Dat weet ik niet’. En toen we hem vroegen of hij 
ons een afdrukje kon verschaffen van één der foto’s , 
welke hij als amateur-fotograaf van de brandende kerk 
had gemaakt, maakte hij ons in vier woorden duidelijk, 
dat hij daar honderd gulden voor moest hebben.
Onze lezers zullen dus wel begrijpen, dat de foto’s, 
welke we in dit nummer afdrukken niet van deze 
amateur-fotograaf zijn.”
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Op zaterdag 4 april dringt zich de vraag op ‘hoe 
verder te kerken’? Zondag is het Pasen en in allerijl 
wordt het Verenigingsgebouw in orde gebracht als 
kerkruimte. Zeer bijzonder is dat voor Eerste Paasdag 
al weken van tevoren ds. J.J. Poot was uitgenodigd om 
voor te gaan. Hij had de oorlogsjaren in Ameide en 
Tienhoven meegemaakt. Hij preekte op Eerste Paasdag 
’s middags in het Verenigingsgebouw. Hij hield toen een 
‘gedachtenispreek’, die kort daarna op verzoek in druk is 
uitgegeven.
 
Gedachtenispredikatie gehouden op 1e Paasdag te 
Ameide en Tienhoven door Ds. J.J. Poot van Delft. 
Naar aanleiding van de brand der Ned. Herv. Kerk in 
de nacht van 3 op 4 april 1953.  Bij de uitgave schrijft 
Ds. J.J. Poot het volgende: “Op Goede Vrijdagavond, 
enkele uren na afloop van de Kerkdienst, waarin was 
voorgegaan mijn neef Cand. T. Poot van Bodegraven, 
ging het historische Hervormde Kerkgebouw van Ameide 
in vlammen op.
Volgens een afspraak al weken voor dien gemaakt zou 
ik op Eerste Paasdag ’s avonds de (vacante) gemeente 
voorgaan in de Dienst des Woords.
Nu ik dus in mijn vroegere gemeente het Woord Gods 
had te bedienen zo direct na de grote ramp die haar 
trof, voelde ik mij genoopt tot het houden van een 
‘gedachtenispreek’.
Deze preek, die ik op Zondag 5 April (Eerste Paasdag) 
1953 ’s middags te 4 uur in het Verenigingsgebouw te 

Ameide en ’s avonds te 6.30 uur in de Kerk te Tienhoven 
(Z-H) gehouden heb, werd later op verzoek van 
kerkenraad en kerkvoogdij persklaar gemaakt.
 Van harte hoop ik dat het lezen er van nog voor 
menigeen ten zegen mag zijn.
Voorts zal het mij verblijden als deze uitgave, waarvan de 
eventuele winst geheel ten goede komt aan de herbouw 
van Ameide’s kerk, een kleine bijdrage mag betekenen tot 
het lenigen van de nood der gemeente Ameide-Tienhoven, 
die ik van 1939 tot 1946 mocht dienen en waar ik met 
mijn gezin zoveel goeds ondervonden heb. Delft, 16 Mei 
1953.”
Dat juist deze oud-predikant mocht voorgaan op 
die Eerste Paasdag in de verslagen gemeente na het 
verdrietige einde van de Goede Vrijdagavond deed 
de gemeente goed. De preek werd ingeleid door een 
persoonlijk woord van ds. Poot. Hij had het over een 
‘droeve Pinksteren’, hij riep in herinnering 12 en 13 
mei 1940, de eerste Pinksteren in oorlogstijd. Nu was 
er alle reden om te spreken van een ‘droeve Pasen’. Hij 
noemde de kerkbrand ‘de grote ramp, die u als kerkelijke 
gemeente getroffen heeft’. Hij sprak met kracht: “Op dit 
droeve Pasen met een kerk in as, gaat de prediking van 
het Woord Gods voort. Wat vergaat, het Woord bestaat’.
Ons Godshuis is met vuur verbrand. In het begin van de 
preek staat ds. Poot uitvoerig en gevoelvol stil bij het 
kerkgebouw van Ameide. In het tweede gedeelte spreekt 
hij de bede uit dat dit droeve Pasen toch een Pasen zou 
zijn. Uit het donker naar het licht. Aan het eind van de 

 ▲ De troosteloze aanblik van de restanten van de Hervormde kerk, na de verwoestende brand.
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preek bemoedigt de oud-
predikant de kerkenraad, de 
kerkvoogdij en de gemeente 
met warme opwekkende 
woorden. Hij stimuleert 
de gemeenteleden offers te 
brengen.1 
Enkele weken na de brand 

wordt besloten tot herbouw 
van de kerk op de plaats waar deze al eeuwenlang het 
hart van het gemeenschapsleven is geweest. Er is wel 
even gesproken over nieuwbouw op een andere locatie, 
waarbij de Paramasiebaan werd genoemd. Er komen 
acties voor geldwerving en collectes op gang en er word 
hard gewerkt aan herbouwplannen voor kerk en toren. Na 
bijna drie jaar zonder eigen predikant komt uiteindelijk 
kandidaat-dominee C. Graafland in september 1953 
naar Ameide en Tienhoven. In januari 1954 volgt de 

1 bron: Henk Westerhout, Harderwijk in het Gedenk-
schrift, blz. 28-31.

aanbesteding van de herbouw. De werkzaamheden komen 
op gang en zijn voltooid in oktober 1955. Op 27 oktober  
wordt de vernieuwde kerk weer in gebruik gegeven. Voor 
aanvang van de dienst spreekt president-kerkvoogd J. 
van der Hek. Hij dankt diverse instanties en draagt het 
gebouw over aan de Kerkenraad. Vervolgens wordt onder 
klokgelui door ouderling K. Verhoef een Statenbijbel op 
de kansel neergelegd. De daaropvolgende dienst staat 
onder leiding van ds. Graafland. Een aantal sprekers 
volgt na afloop van de dienst. Als eerste wenste Ds. C. 
van Dop, als oud-predikant van Ameide (1947-1950), de 
gemeente veel geluk met de nieuwe kerk. Na hem volgde 
de oud-predikant van Ameide en voorganger van Ds. Van 
Dop, Ds. J,J. Poot uit Delft. Vervolgens sprak Ds. T. Poot, 
inmiddels predikant te Haaften, die de dienst vóór de 
brand in 1953 geleid had. Het verheugde hem, dat hij ook 
nu tot de gemeente kon spreken om haar geluk te wensen 
met de spoedige herbouw van de kerk en toren. 
Aldus werd de herbouwde kerk weer in gebruik genomen. 
De herbouwde toren was in september 1955 opgeleverd 
en overgedragen aan het gemeentebestuur van Ameide. 
Zo komt er een einde aan een bijzonder periode. De 
vernieuwde kerk en toren vormen al weer ruim zestig jaar 
een stralend middelpunt van Stede Ameide. 

 
◄ J.J. Poot, predikant Hervormde 
Gemeente Ameide-Tienhoven 
(1939-1946). 

▲ De herbouwde NH-kerk met de ‘oude’ pastorie in 1955. 



maart 2018 | www.ameide-tienhoven.nl      45

 
Het uurwerk van de toren verhuist  
naar het Stadhuis 

Na de brand in de toren is de luidklok gevallen 
en het uurwerk beschadigd. Dit uurwerk met 

automatische elektrische opwinding had in 1952 
het oude uurwerk vervangen. Sinds 1949 was het 
luiden van de klok elektrisch en in dat jaar waren 
ook de cijferringen op de wijzerplaten van de toren 
verlicht. Hierdoor werd de tijd niet alleen nauwgezet 
aangewezen, maar de inwoners konden ook ’s avonds 
zien hoe laat het is. Door de brand gaat dat niet 
meer. Maar de gemeenteraad weet van de nood een 
deugd te maken. Enkele weken na de brand in 1953 
wordt besloten ‘om het uurwerk uit de toren te laten 
herstellen en vervolgens over te brengen naar het oude 
raadhuis’. Beide wijzerplaten zullen elektrisch worden 
verlicht. Ook besluit men in de herbouwde toren een 
geheel nieuw uurwerk te plaatsen en de cijferringen 
en de wijzers ook weer elektrisch te verlichten. Het 
oude uurwerk zal in het oude raadhuis blijven . Na 
voltooiing van de restauratie van de toren in 1955 heeft 
Ameide dus op twee plaatsen verlichte tijdsaanduiding 
en weten de inwoners precies ‘hoe laat het is’.

▲ Oude wijzerplaat Stadhuis, Ameide. ▲ Nieuwe wijzerplaat (1953) en totale renovatie (1961). 
Stadhuis, Ameide.

▲ Wijzerplaat op de toren van de kerk (vóór de brand).
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De wijnstok  
van Ameide
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Bram Provoost, met dank aan Ben Remie

Ben Remie stuurde me enige tijd geleden een 
krantenartikel uit 1964 met daarin een 
mooie beschrijving van de schoonheid van 
het historische centrum van Ameide, met als 

mooiste object de wijnstok (wingerd) in de Kerk-
straat. Dit krantenartikel in het Algemeen Handels-
blad van 7 maart 1964 gaat als volgt: “Op de Dam in 
Ameide komt een oude man naar mij toe. „Als ge 
wat moois wilt kieken, vergeet dan de wijnstok 
niet”, zegt hij met een profetisch gebaar, „ginder in 
de Kerkstraat waar dominee Ledeboer thuis was”. 
(Zie kader, Ledeboer) Ik bedankte hem voor de tip, 
maar omdat mijn belangstelling voor dominees nooit 
zo reusachtig is, geef ik er de voorkeur aan, mijn oor-
spronkelijke plan te volgen en eerst naar de Prinsen-
gracht te wandelen. Een jaar of dertig geleden was dit 
nog een echte gracht met een zwierige bocht erin en 
zwaar geboomte aan weerszijden, maar de Ameide-
naars van nu zijn blij dat de „stinksloot” is gedempt. 
Tegenwoordig is de Prinsengracht een fris boulevard-
je met een kolos van een meelfabriek, een beeld van 
een ouderwets winkelhuis en een stoere boerderij, 
waar een tapijt van „kinderhoofdjes” voor de deur ligt. 
In ‘t midden, op een gazon, staat een muziektent, die, 
geheel met fijn gaas omspannen, als volière is inge-
richt. De honderden kleurige vogeltjes, die er verblijf 
houden, voeren de „Unvollendete” uit in een romanti-
sche stijl, die geen plaatselijke muziekvereniging ooit 
zal kunnen verbeteren. 
Dichtbij is de kerk, keurig in oude glorie herrezen na 
de brand die haar voorgangster elf jaar geleden in de 
as legde1. Misschien zou ik er nog wel even naar bin-
nen zijn gegaan, als ik niet op het pleintje achter het 
koor iets gezien had dat mij veel meer boeide: een 
sprookjesachtig hoekhuis zoals je er in ons land maar 
weinige vindt. ’k Heb iets tegen het woord „sprookjes-
achtig” omdat het te pas en te onpas wordt gebezigd, 
maar zo ergens, dan past het hier volkomen. Of het 
nu aan de vaalheid van de gevel ligt, aan de ongelijke 
plaatsing van de vensters, aan het geheimzinnige pot-
huisje - je vraagt je af... maar dan ineens weet je waar 
de betovering van uitgaat: het is die vreemde wijd-
vertakte wingerd die z’n ruige knoestige armen langs 
het onderste raam opheft alsof hij speciale bescher-
ming vraagt voor wat daarachter leeft. 
Een oude vrouw2 komt naar buiten. „Dat is een drui-
vewingerd” zegt ze, „elk jaar brengt hij sappige zoete 
vruchten voort, maar ’t wordt wel tijd dat ze ’m eens 
snoeien”. Nu opent ze moeizaam de deur van het 
pothuisje en ik zie hoe de wortels van de wingerd 
ver in het kastje doordringen. „Hoe oud” vraag ik, 
maar zij verstaat mij niet, stokdoof als ze is. Lawaai-
schoppende jongens, die uit een school3 te voorschijn 
stuiven maken trouwens ieder gesprek onmogelijk. Ik 
duik een rustige zijstraat in, de Fransestraat. 

1 Zie meerdere artikelen in het Nieuwsblad HVAT, 2011, nr. 3 en twee artike-
len elders in dit blad.

2 Zou dat de toen 85-jarige Mas Streefkerk geweest zijn? Zij is op 4 november 
1964 is overleden.

3 De openbare lagere school was tot 1967 gevestigd op het Kerkplein naast de 
toren van de Ned. Herv. Kerk. De schoolkinderen waren dol op de druiven, 
tot grote ergernis van de gezusters Streefkerk.

Daar, in het oeroude sneeuwwitte hotel Fortuin van 
Leen Diepenhorst - geboren en getogen Meienaar - 
kom je van alles te weten, alles van vroeger en nu in 
Ameide. Van Franse bezetting en Duitse zonden. Van 
die twee oude joodse mensjes uit de mooie winkel 
aan de Prinsengracht, hoe ze - allebei om en bij de 
tachtig - iedere avond samen over de dijk kuierden 
om van hun rivier te genieten; hoe ze verhuisden 
naar de Voorstraat schuin tegenover de zijgevel van  
’t stadhuis; hoe ze hun knappe spulletjes verzorgden 
voordat ze naar de Duitsers liepen om zich gehoor-
zaam en vol vertrouwen te melden; en hoe ze nooit 
weerom kwamen, van die eeuwige reis naar het con-
centratiekamp4. 
„U hebt het huisje van tante Mien en tante Trui (zie 
Kader De Verheijen in de Kerkstraat)  gezien?” vraagt 
de hotelier, „ach ja, die twee bestaan ook al lang niet 
meer, maar toen ik jongen was, ruim vijfenzestig jaar 
geleden, hadden ze een winkeltje, zo’n Gelders winkel-
tje waar je van alles kon krijgen, klompen en touw, 
postzegels en snoep, zó gek kon je ‘t niet verzinnen of 
ze hadden het in voorraad. Het is een heel oud huisje 
en in de Franse tijd hebben Napoleons soldaten er nog 
in gewoond; en dan die steile dominee Ledeboer, die 
zowat een eeuw geleden een heel eigenaardige gerefor-
meerde sekte leidde, die heeft ook eens een paar dagen 
bij tante Mien en tante Trui doorgebracht omdat hij 
hier veel aanhang had.” In de gelagkamer van de „For-
tuin” staat de radio aan: „hier is de radio-nieuws-
dienst, verzorgd door het ANP, vanmorgen werden 
opnieuw schietpartijen op Cyprus gemeld; de Ameri-
kaanse onderminister van defensie Ball heeft ver-
klaard...” De luisteraars luisteren met een half oor, 
Cyprus is Ameide niet. 
„U moet eens hier komen als ‘t paardenmarkt is, op de 
tweede donderdag van oktober,” zegt meneer Diepen-
horst. „Heel vroeger was ons hotel stampvol, vooral bij 
donkere maan als de mensen niet ‘s nachts dorsten 
reizen. Er waren dan zóveel gasten, dat velen samen in 
één zaal moesten slapen; dan spande mijn moeder gro-
te lakens tussen de ledikanten om een ieder toch nog 
een idee van afzondering te geven. ‘k Herinner me nog 
dat geval van die Ameidenaar, die al sinds jaar en dag 
bij een baas in Antwerpen werkte. Op zekere woensdag 
in oktober kreeg hij het toch zo benauwd; alles in ’m 
trok naar de paardenmarkt van Ter Mei en daarom 
vroeg hij z’n baas of hij erheen mocht rijden; hij kreeg 
toestemming en aan één stuk door draafde hij op een 
ongezadeld dier door Brabant, maar toen hij eindelijk 
in Ameide aankwam, was hij zó doorgezeten dat hij 
niet meer kon staan of zitten van de pijn!” 

Na afscheid van de hotelier te hebben genomen, 
wandel ik nog eens langs de wijnstok in de Kerk-
straat. Er zit een poes in de wingerd. „Kom d’r effe 
in,” zegt de oude vrouw als ze mij ziet fotograferen, 
en even later sta ik in die volgemeubelde kamertjes 
van een langvoorbije tijd. „Hier kwamen de Franso-
zen binnen” vertelt ze ,,en toen heeft dominee Lede-
boer zó gebeden, dat ze als vanzelve op de knieën gin-
gen, ja meneer, zó een was die dominee Ledeboer”. 
Maar zij is te doof dan dat ik haar kan duidelijk ma-

4 Jacob Meijer (1859-1943) en Anna Meijer-Wolf (1869-1943).
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Een originele pentekening van P(etrus) A(ntonius) 
de Hoon (1896-1980) is net als de ansicht van Crezee 
via de voorgevel van het Stadhuis enigszins te date-
ren. Zij zijn allebei na de restauratie van het Stadhuis 
in 1961 gemaakt. Er zijn nog twee recentere tekenin-
gen van de wingerd tegen het “Huisje van Orekes”. 
De ene uit 1972 van J. Veen, de andere uit 2015 van 
Cees Streefkerk. Gezien de grote overeenkomsten 
moeten we echter aannemen dat deze niet ter plaatse 
zijn getekend, maar gekopieerd naar het voorbeeld 
van de tekening van De Hoon.

ken, dat dominee 
Ledeboer in de 
Franse tijd nog een 
kleuter moet zijn 
geweest. Och, in 
zo’n oud plaatsje 
als Ameide aan de 
Lek raakt men 

gauw op drift wanneer lang vervlogen tijden ter spra-
ke komen. Ze vertellen maar en ik luister zo graag, 
want achter die verhalen stroomt de waarheid, die de 
dichter Th. van Ameide5 zo ontroerend bezong: 
 

“Na bonten tocht door op- en ondergang 
van ‘t jaar en al zijn vlietende gezichten 

gaat nu ook ‘t zelf zijn eigen stilte stichten 
in heel die wissling en verscheiden drang. 

Gelukkig zelf, dat zich te samen vouwt 
over zijn volten, en in ‘t rondom ledig 
rustig, geduldig zijn leven verdedigt 

en zwijgend in zichzelf een toekomst bouwt”. 

Tot zover het artikel in het Algemeen Handelsblad 
met een afbeelding van de wingerd, die waarschijn-
lijk rond maart 1964 is genomen. Er zijn nog een 
aantal afbeeldingen waarop de druif is afgebeeld. De 
wijnstok in de Kerkstraat is te zien op een panorama-
foto van Ameide, die mogelijk vóór 1940 is gemaakt. 
Daarnaast staat de druif in volle glorie op een ansicht 
die rond 1965 is uitgegeven door de firma Crezée.

5 Th. van Ameide, is het pseudoniem van Johan Hendrik Labberton, geboren 
op 29 december 1877 in het schoolhuis op het Kerkplein te Ameide. Zijn 
vader Albert Labberton was van 1877 tot 1879 hoofd van de Openbare 
Lagere School. Meer informatie is te vinden in het Nieuwsblad HVAT, 2005, 
jrg. 16, no. 3, blz. 25-27: Dichter Theo van Ameide dichterbij, door Paul Will 
en blz. 28-37: Prof. Mr. Dr. Johan Hendrik Labberton (pseudoniem Th. van 
Ameide), door Herman Beckmann.

 
◄ De ‘wijnstok’ (met 
slapende witte kat) in 
de Kerkstraat  
(Alg. Handelsblad, 7-3-
1964).

▲ Uitsnede ansichtkaart Panorama Ameide met daarop de 
Wijnstok in de Kerkstraat. Rechts de wijnstok in de Kerkstraat 
(ansicht ca. 1965-70).

▲Kerkstraat 2 te Ameide, 1962.  ▲Kerkstraat 2 te Ameide, 1984. 
Foto's: G.J. Dukker voor de RCE).

 Pentekening van P.A. de Hoon (na 1961). 1. 
Cees Streefkerk, 2015, naar de Hoon of Veen?).2. 
J. Veen, 1972 naar de Hoon?) 3. 
Na de restauratie 1980-83 (tekening van Sprade?4. 

1. 2.

3. 4.
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Twee foto’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE) laten zien dat de druif tussen 1962 en 
1984 verdwenen is. Wat is er in die periode gebeurd? 
In november 1964 is de laatste bewoonster, Mas 
Streefkerk, overleden. Er komt geen nieuwe bewo-
ning. Het pand komt rond 1970 in handen van de 
gemeente Ameide in het kader van het ‘saneringsplan 
Kerkstraat’. De gemeente onderneemt echter zelf wei-
nig actie en in 1980 wordt Kerkstraat 2 verkocht aan 
Den Hartog Assurantie. Na doorverkoop aan de heer 
T(eus) Lakerveld voert deze een ingrijpende restau-
ratie uit, zowel uitwendig als inpandig. In het geres-
taureerde pand opent Riet Lakerveld-van den Dool, 
de vrouw van Teus, op 25 maart 1983 een kunstnij-
verheidswinkeltje RIDOLA. De naam van de winkel 
is afgeleid van haar naam.  
Het is heel aannemelijk dat tijdens de restauratie, er-
gens tussen 1980 en 1983, niet alleen het pothuisje 
achter het pand, maar ook de bewoner daarvan – de 
wijnstok van Ameide – verwijderd zijn. 

 
Ledeboer en Ameide
Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer (1808 

– 1863) was een in Rotterdam geboren predi-
kant en stichter van de Ledeboeriaanse Gemeen-
ten. Ledeboer, zoon van de Rotterdamse lakenko-
persfirmant Bernardus Ledeboer en Anna Chris-
tina van de Ende, studeerde theologie aan de Uni-
versiteit Leiden Als voorganger van de Hervorm-
de Gemeente van Benthuizen was hij het niet eens 
met een aantal zaken in de Nederlandse Her-
vormde Kerk. Hij wenste zich onder meer niet te 
onderwerpen aan de reglementen van 1816 en 
wilde niet dat er gezangen in de kerk werden ge-
zongen. Demonstratief wierp hij de reglementen- 
en gezangenbundel van de kansel en begroef die 
daarna in de pastorietuin. Aanvankelijk sloot Le-
deboer zich aan bij de ‘Afscheiding van 1834’, 
maar was het niet eens met de formele erken-
ningsaanvraag bij de regering. Tijdens de Synode 
van december 1840 te Amsterdam verbrak Lede-
boer zijn banden met de Christelijk Afgescheiden 
Gemeenten. In 1841 werd hij door de Hervormde 
synode uit het ambt van predikant gezet. Lede-
boer achtte zijn afzetting onwettig en erkende de-
ze daarom niet. Hij preekte door totdat hij in de  
gevangenis terechtkwam. Van 1843 tot 1845 zat 
hij opgesloten in het Gravensteen te Leiden. Na 
zijn vrijlating predikte hij door heel Nederland, 
waaronder ook Ameide. Met name in Zeeland en 
Zuid-Holland ontstonden hieruit gemeenten die 
zich aan hem verbonden wisten. 
Na zijn overlijden in 1863 in Benthuizen vielen de 
gemeenten uiteen in twee stromingen. De ver-
schillende delen werden genoemd naar de predi-
kanten die ze leidden: de Dijkianen naar ds. Pieter 
van Dijke te Sint-Philipsland en de Bakkerianen 
naar ds. Daniël Bakker te ‘s-Gravenpolder. Op 
initiatief van dominee G.H. Kersten smolt het 
Dijkiaanse deel van de Ledeboerianen in 1907 
met de Gereformeerde Kerken onder het Kruis 
samen tot de Gereformeerde Gemeenten.  
 

Een klein deel van de Dijkiaanse Gemeenten onder 
leiding van de predikant Laurens Boone ging niet 
mee met de fusie. Zij verlangden dat de voorgan-
ger een voorgeschreven ambtsgewaad zou dragen, 
dat de psalmberijming van Petrus Datheen (16de 
eeuw) gezongen zou worden in plaats van de 
psalmberijming van 1773 en ze hadden ernstige 
bezwaren tegen de theologische opleiding die Ker-
sten wilde oprichten. Ze gingen uiteindelijk hun 
eigen weg en noemden zich vanaf dat ogenblik de 
Oud-Gereformeerde Gemeenten.

Zoals blijkt uit het bovenstaande artikel predikte 
Ledeboer in Ameide. Ook in het boek van Carla 
Jonker staat dat Ledeboer preekte in het huis van 
Isaac Verheij: Zij schrijft op blz. 32-33: ‘Mijn over-
grootvader Isaac, de oude Aaïs woonde indertijd in 
dat rare huis op de hoek van de Kerkstraat en de 
Dam (zie kader De Verheijen van de Kerkstraat), 
en daar logeerde dominee Ledeboer. Die had ’n 
aparte kamer boven. En dan preekte hij hier in 
Ameide. Ledeboer was bij geen kerk aangesloten, 
die was uit de kerk gezet, afgezet. Hij erkende die 
afzetting niet, en hij ging wel door met preken, na-
tuurlijk niet in de kerk want daar werd hij uit ge-
weerd, maar bij particulieren. Hij doopte en hij 
hield Avondmaal en mijn vader is ook door hem 
gedoopt. En toen vader belijdenis wilde doen in de 
Hervormde Kerk, moest hij herdoopt worden, want 
die doop van ds. Ledeboer werd niet erkend’. 

Door die preken van Ledeboer worden ook twee 
Verheijen in Ameide sterk beïnvloed. De ene is 
Abraham Verheij (1821-1913), de zoon van Isaac 
– ‘de oude Aaïs’. Na een opleiding tot edelsmid bij 
zijn oom Pieter van Gelderen in Schoonhoven, 
blijft hij enkele jaren werkzaam bij zijn oom. In 
1849 wordt Abraham Verheij zelfstandig zilver-
smid in Schoonhoven. Zijn eigenlijke roeping is 
predikant te worden, waaraan hij in 1859 gevolg 
geeft en in 1861 verruilt hij definitief het beroep 
van zilversmid voor dat van predikant, toen hij 
beroepen werd in Dordrecht. Abraham Verheij 
werkt als predikant eerst binnen de Gereformeer-
de Gemeente onder het Kruis, later de Christelijk 
Gereformeerde Kerk en uiteindelijk de Vrije Ge-
reformeerde Gemeente. (zie: ‘Parade van een 
mannenbroeder’, Nieuwsblad HVAT, 2006, jrg. 17, 
nr. 5, blz. 21-25).
De tweede is Willem Verheij  (1818-1890), tim-
merman en aannemer. Abraham en Willem had-
den dezelfde overgrootvader Isaac Verheij (1705-
1788) en waren dus achterneven van elkaar. Carla 
Jonker schrijft over Willem Verheij dat hij een 
aanhanger van Ledeboer in Ameide was. Zijn 
timmermanswinkel, ‘De Schuur’, werd tot kerk 
gemaakt waar tussen 1863 en 1885 predikanten 
en evangelisten werden uitgenodigd, waaronder 
‘broeder Bakker’ een volgeling van Ledeboer. 
Rond 1885 krijgen de leden van de ‘Schuurgroep’ 
zeggenschap over de Ned. Herv. gemeente van 
Ameide en kunnen weer bijeenkomen in de Ned. 
Herv. Kerk.
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De Verheijen van de Kerkstraat

T.J. (Teus) Stahlie geeft in zijn boek ‘De familie 
Verheij in het Ameide van de 18e eeuw’ van-

zelfsprekend ook informatie over de Verheijen 
van de Kerkstraat. Zo wordt (blz. 160) beschreven 
dat in 1789 door Abraham Isaacs Verheij (1761-
1832)  een ‘Huijsinge en erve op de hoek van de 
Kerkstraat, winkel voor band, touw, garen, cofij, 
thee, rijst en suijker’ wordt gehuurd van Huijbert 
Pinsen van der A, een oom van zijn vrouw Mag-
dalena Deijns (1763-1841). In 1791 wordt het ge-
heel door hem gekocht voor f. 700. 
Via de volkstellingen en bevolkingsregisters is de 
bewoning van het pand, dat in 1815 de woning 
no. 81 wordt bewoond door Abraham Verheij, 53 
jaar oud en zijn gezin. Enkele huizen verderop, in 
no. 84, woont zijn zoon Isaäc Abrahzn Verheij, 25 
jaar, met zijn vrouw Willemina van Gelderen, 22 
jaar oud, en het 1-jarige kind Maggelina Verheij. 
Isaac en Wilhelmina zijn op 28 juli 1813 ge-
trouwd. Wilhelmina van Gelderen, geboren in 
1792 is een dochter van de meester-zilversmid 
Cornelis van Gelderen en Maggelina van de Ka-
mer (zie: ‘Goud- en zilversmeden in de stad 
Ameide in de 18e eeuw’, Nieuwsblad HVAT, 2006, 
jrg. 17, nr. 5, blz. 10-20).
In 1829 zijn de bewoners van Kerkstraat no. 81, 
Abraham Verheij, 68 jaar, timmerman, Magda-
lena Dijns, 66 jaar en hun dochter Maria Verheij, 
32 jaar, die als winkelierster vermeld staat. In dat 
jaar is Isaac Adrahamzn. Verheij, 39 jaar oud en 
‘loopende bode’ van beroep. Met zijn gezin woont 
hij in de Fransestraat woning no. 75C. Na het 
overlijden van vader Abraham verhuizen Isaac 
Verheij en zijn gezin naar de ouderlijke woning 
no. 81. In 1839 is hij 49 jaar oud en postbode van 
beroep.   
In de tijd van de preekbeurten van Ledeboer, rond 
1850, woonde Isaak Verheij Abrahamzn. op de 
hoek van de Fransche Straat en de Kerkstraat en 
was hij klompenmaker van beroep. In het huwe-
lijk van Isaac en Wilhelmina zijn dertien kinderen 
geboren: Maggelina in 1814, Magdalena in 1815; 
Geertrui in 1817, Cornelis in 1819, Abraham in 
1821, Gerrit in 1823, Adrianus in 1825, Pieter in 
1826, Jacobus, in 1828, Cornelia in 1830, Jan in 
1832, Maria in  1834 en Wilhelmina in 1836.
In 1861 is Isaac Verheij winkelier en is het wo-
ningnummer veranderd in Kerkstraat no. 145. 
Zijn vrouw Wilhelmina is op 9 januari 1852 over-
leden. Twee dochters wonen dan nog bij hun va-
der, Geertrui en Wilhelmina Verheij.  Isaac Ver-
heij (de ‘oude Aaïs’) is op 11 januari 1869 overle-
den. In 1880 wordt het huisnummer veranderd in 
Kerkstraat no. 226 en zijn Geertrui en Wilhel-
mina beide winkelierster. Dit zijn de Trui en Mien 
uit krantenartikel en wordt de winkel ‘Mien op ’t 
hoekje’ genoemd.
Hun zus Maria Verheij (1834-1900) trouwt in 
1857 met de metselaar Hermanus Streefkerk 
 

 
  
(1833-1916). Hun dochter Areke, geboren op 5 
september 1874, gaat in 1909 inwonen bij haar 
tante Mien in de winkel aan de Kerkstraat. Haar 
tante Trui is in 1906 overleden. Nicht Areke 
Streefkerk zal, na het overlijden van Mien Verheij 
in 1916, de winkel overnemen, die dan no. 258 
draagt. Haar zus Magdalena (Mas) Streefkerk, 
geboren op 20 december 1878, komt bij haar wo-
nen en samen beheren zij de winkel van ‘Orekes 
en Mas’ of ‘Areke op ’t hoekje’. Bij de omnumme-
ring van de huizen in Ameide in 1953 wordt het 
huisnummer veranderd in het huidige Kerkstraat 
2.
Het is mij niet bekend tot welk jaar de winkel van 
de gezusters Streefkerk in bedrijf gebleven is. Als 
eerste is Areke overleden op 9 april 1959, 84 jaar 
oud. Haar zus was toen 81 jaar. Magdalena Streef-
kerk is overleden op 4 november 1964, 85 jaar 
oud. De winkelactiviteiten zullen waarschijnlijk 
rond of (ruim) vóór 1959 al gestopt zijn. 

▲ Een lange rij klanten bij de winkel van ‘Mien op  
’t hoekie’. Boven de deur staat ‘Zout, Stroop?, Azijn en 
Kruidenierswaren’. (foto ca. 1910, poststempel 12-03-1912). 
(Mien staat waarschijnlijk niet op de foto, zij was toen ca. 75 
jaar oud. Haar nicht Areke Streefkerk, was inwonend vanaf 
1909 en ca. 35 jaar oud en staat er mogelijk wel op).



  
 
 

COLOFON 

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

ISSN: 1569 - 7800 

 

HET BESTUUR 

Voorzitter: 

H. van den Heuvel  Voorstraat 99           4132 AP Vianen tel. 0347-355180 

Vice-voorzitter: 

D. Siegersma Fransestraat 12         4233 ED Ameide tel. 0183-602676 

Secretaris: 

H. de Jong  Kerkweg 27a          4235 VT Tienhoven tel. 06 13232079          

Penningmeester: 

J. Stasse  De Bogerd 19          4233 GN Ameide tel. 0183-602488 

Algemeen adjunct: 

J.A. Maatkamp       Lekdijk 18                 2769 GA Langerak tel. 0183-602071 

Leden: 

C. van Gelderen Prinsengracht 43      4233 ET Ameide tel. 0183-602198 

J. de Gruyter-de Kruyk      Voorstraat 3              4233 EA Ameide     tel. 0183 609280 

A. Terlouw-vd Grijn Vijf Akkers 18          4235 AH Tienhoven  tel. 0183-602110 

J. Verwolf  Paramasiebaan 4b    4233 EX Ameide tel. 0183-601749 

 

BESCHERMHEER 

dr. C.C. van Stolk, Ambachtsheer van Ameide

ERELEDEN 

C.W. Broekman, K. van der Grijn †, A.M. den Oudsten, C. Rijnhout en R.A. Tieman 

 

CORRESPONDENTIEADRES 

H. de Jong  info@ameide-tienhoven.nl internet: www.ameide-tienhoven.nl 

 

LEZINGEN EN EXCURSIES 

J. de Gruyter-de Kruyk marjan_de_gruyter@hotmail.com 

J. Verwolf  verwo360@planet.nl 

 

REDACTIE NIEUWSBLAD 

A.P. Provoost bram.provoost@kpnplanet.nl 

C. van der Grijn cvdgrijn2@gmail.com 

A. Tukker  ajtukker1943@kpnmail.nl 

 

LEDENADMINISTRATIE 

J. Stasse  jstasse@hetnet.nl 

 

CONTRIBUTIE 

De contributie bedraagt minimaal  € 17,50 per jaar, over te maken op bankre-

keningnummer NL42RABO0301952248 van de Rabobank  in Ameide, t.n.v. de 

penningmeester van de vereniging.  

Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal zes weken voor het eind van het 

verenigingsjaar te hebben plaatsgevonden. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari 

tot en met 31 december.

De redactie besteedt de uiterste zorg aan de in dit nieuwsblad opgenomen artike-

len. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen. Het bestuur van de Historische 

Vereniging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiend 

ongerief.

Het is zonder voorafgaande toestemming van de auteur niet toegestaan een artikel 

of delen daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te 

maken of te verveelvoudigen.

Drukwerk: Van der Perk Groot-Ammers

2 www.ameide-tienhoven.nl | maart 201822  maart 2018 | www.ameide-tienhoven.nl      222 51

Kerkstraat Ameide (voor 1960). Schilderij 
door P.A. de Hoon in bezit van Sijmen 

Muilwijk. Foto André Tukker.

Kerkstraat Ameide (na 1960). 
Schilderij door P.A. de Hoon.
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Excursie naar Elburg
De HVAT organiseert op zaterdag 29 september 2018 weer een excursie per 
luxe touringcar. Dit keer gaan we naar de oude Hanzestad Elburg, gelegen aan het 
Veluwemeer, het vroegere IJsselmeer en Zuiderzee. Na het succes van de excur-
sies naar Kampen en Zeeland nu wederom een dagexcursie met een vergelijkbaar 
programma.  

 
 
Programma: 

9.00 uur   : Vertrek per luxe touringcar vanaf de Loswal/Lekdijk

10.30 uur   : Ontvangst in authentiek café aan de haven van Elburg met koffie en  
     appelgebak

11.00 - 12.30 uur  : Bezoek aan de haven van Elburg o.l.v. gidsen, waarbij een bezoek wordt  
     gebracht aan de oude botterwerf en de voormalige visafslag

12.30 - 13.45 uur  : Lunch in horecagelegenheid Het Boothuis te Elburg

13.45 - 15.30 uur  : Stadswandeling o.l.v. stadsgids door de historische binnenstad van Elburg,   
       aarbij een bezoek aan de Grote Kerk van Elburg is ingepland 

:15.30 - 16.00 uur  : Koffie of drankje in horecagelegenheid De Haas te Elburg

16.00 uur   : Vertrek richting Ameide. Terug om ongeveer 17.30 uur.

Om de excursie te kunnen organiseren hebben we minimaal 35 deelnemers nodig.  
Geef u op vóór 1 mei 2018. De eigen bijdrage bedraagt € 50,00 per persoon.

Opgeven kunt u zich bij: 
Marjan de Gruyter Voorstraat 3,   Ameide, (0183) 609280   marjan_de_gruyter@hotmail.com
Jory Verwolf  Paramasiebaan 4b, Ameide, (0183) 601749 verwo360@planet.nl

Wat krijgt u voor de € 50,00:
Luxe vervoer naar Elburg en terug, koffie met appelgebak, bezoek aan botterwerf en visafslag o.l.v. 
deskundige gids, Lunch, stadswandeling o.l.v. stadsgids, koffie/drankje.

Wij zijn enthousiast en hopen dat velen met ons meegaan naar Elburg.
Marjan de Gruyter en Jory Verwolf 

  Elburg, haven.                                                                    Elburg, de Vischpoort.                                    Elburg, de Grote Kerk.

Hendrik van Brederode 
heer van Vianen en Ameide


