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Het verenigingaseizoen met al de bijbehorende aktiviteiten is weer 
van start gegaan.Het bestuur is al druk aan het organiseren en 
plannen, omdat het een druk seizoen gaat worden met aktiviteiten 
rondom du oorlog en de bevrijding. 
We hopen ook met een boekje over dit onderwerp te komen, maar daar 
moet nog hard aan worden gewerkt, om dat op tijd at te krijgen, zodat 
we dringund uw bijdrage en medewerking vragenl (zie pag. 15) 
Kortom wu verwachten veel van dit seizoen en van sommige aktiviteiten 
kunt u vust nota nemen als u dit nummer doorleest. 
In dit nlunmer is ook de lezing opgenomen van de heer P. van Toor, 
die op zo'n voo·rtreffelijke wijze het winterseizoen van onze Vereni
ging heeft geopend met zijn boeiende lezing over en zijn goed geor
ganiseerde excursie in Haarlem. Zo kunnen we nog eens heerlijk na
genieten ., of het betreuren dat we verstek lieten gaan. 
De redak1;ie wenst u veel leesplezier en tot ziens op de Paardenmarkt 1 

De redaktie. 
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ONZE JONGSTGEBORENE 

"'rriomf, t r iomf ! het aan, mijn 1 uit, 
\vant moeder zegt: de tand is uit! 

Laat dreunen nu de wanden! 
Nu heeft 't wichtje tanden!" 

Mogen we deze juichende aanhet van de hollebollende Tollens, 
die negentiende- eeuwse handelaar in verf. en verzen, een be et je 
mengE!n en als aankondiging gebruiken voor onze ni e uwe uitgave! 
De H]st. Ver. A/T hoeft inderdaad niet te melden dat het 
schrijfgroepje al tandjes krijgt, die pijn hebben we allang 
gehad en de uk kan waarempel best aardig lezen en schrijven. 
Nee, deze gaat niet hol-over-bol aan de gang, maar heeft het 
toch maar gefixt -telkenmale woorden en illustraties wikkend 
en WE·gend- een origineel boekwerkje over het verenigingsleven 
uit ce jaren 1~20 - 19b0 samen te stellen met o . a . :foto- en 
ander beeldmateriaal dat nooit eerder de ronde heeft gedaan . 
Vandaar die titel en dat triomfantelijke begin van dit stukje. 
Kunnen we gelijk ons eigen rijm kwijt: 

"Triomf, triomf, voor onze spruit, 
d3 'Termeise Trekpleisters'is uit! 
Alleman komt in onze kraam te pas; 
dle biedt wat je ooit zag noch las". 

Weet u nog dat op de vorige Paardenmarkt de Histori sche 
Veren:l.ging Ameide/Tienhoven present was met onder meer haar 
geestnskind: 

"NIJVER AMEIDE EN TIENHOVEN ANNO 1~30 - 1~ 4 0"'? 

Dit boekwerkje is griE van de hand gegaan en we moesten zelts 
snel tot een herdruk overgaan, wilden we aan de vraag kunnen 
vold0€!11. 
Enkele: exemplaren hebben we nog, maar die gaan ons archie f in . 
Opniet:.w een boekje: belangstellende clubleden wi sten al wel 
dat W8 in verwachting waren van onze volgende eri dat het zou 
gaan ever het verenigingswel en wee ter plaatse . De naam is : 

"TERMEISE TREKPLEISTERS 
VERENIGINGSLEVEN EN CLUBVERKEER VAN WELEER" 

Het is weerom een boeiend geheel geworden, 60 pagina's dik . 
We nemen een zinsnede van bladzijde 3 over, waar staat : 
"Heel aardig is de sfeer uit die jaren op te snuiven , zeker 
voor wie daaraan een vracht goede herinneringen bewaart" . 
Nu is dit werkje echter niet enkel bestemd voor degenen die 
het echt meegemaakt hebben; elke rechtgeaarde Te r meienaar of 
Tienhovenaar ot streekgenoot, jong on oud, mag dit brokje 
eigen sociale en cultuurgeschiedenis niet zijn/haar neus 
voorbij laten gaan. 
De verltoopprijs bedraagt t 9, 00, maar leden kunnen 1 exemplaar 
voort '7,50 verkrijgen bij onze kraam, die u op 13 oktober 
vindt voor het Kerkelijk Centrum in het Kerkstraat j e. 
Zo ziet u maar weer: 
de verEmiging houdt de leus hoog van die daalder op de markt! 
Wees er wel snel bij, want anders gaat de leus misschien niet 
meer op. 



KHli!SVERfNJGING EN E \1 ZI EKENFO iOSEN 

Opnieuw een ander chapiter: het zou Oud-Termei en Tienhoven niet zijn , 

w anneer de ingezetenen het niet voor elkaar opnamen ; het is hun 

inderdaad een zorg. Jazeker, ze deden terdege aan voor- en ziekenzorg . 

Gaan we van start met de bekendste: het Groene Kruis . Als data staan 

;,eboekstaafd 1 9 april -toen had een eerste bespreking plaats- en 

29 april 1915- de oprichtingsbijeenkomst in de bovenzaa l van De Jong . 

)e voornaamste doelstelling de jaren door is geweest het verlenen van 

,nenselijke en materiële hulp aan die gezinnen die verpleging behoeven: 

'Nijkverpleegsters in verenigingsverband zijn achtereenvolgens geweest: 

de zusters Breebaart. Van Rooijen en Hagoort. Men kon tevens 

benodigdheden, zoals ondersteken, verstelbare bedden, enz. afhalen 

aanvankel ijk in een schuurtje aan de Peperstraat en later in het 

Groene-Kruisgebouw aan de Achterweg, nadat je je gemeld had bij de 

t immermansvrouw Verheij-Versluis in de Brouwerij, die de sleutel

bewaarster w as. 

Weer later, in 1956, is er een consultatiebureau verrezen aan de Broek

:;eweg . In 1988 is deze Kruisvereniging opgegaan in groter verband; 

'Vereniging Kruisw erk Lek & Merwede' geheten. 

\\'annccr het in A mód c pa;tr(hcnruarkt is . .. dan Jave:rcr~ Je 3trnttn u kt a lken van oe.: hoeven J.er ross i nanten. 
llHI;'lc dan :et d~ gan~chc b.cv_olk~ng ~c blo~mctje:~ buiten. O ;m w Orden ec volksspclt>n g~.·~wudcn, waarb.ij na tuurl ijk 

het klnssu:kc nngn,dcn nH~t ontbreekt. Om~e foto tooot een paartje iu actie. . 

Pb 
"C/) 
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Leltn'J; qehet-tden op '2!}· aug u5his '91-t door P va11 T=r. 

Vrienden van de vereniging 

INLEIDING 
BiJ gaande toelichting is nodig omdat er anders met de 

uitle~J teveel tijd verloren gaat. Het betreft een kaart van 
stad en omgeving en een schets van de ondergrond. Voor 5600 
jaar ontstond de eerste strandwal met daarop al sne l bewoning. 
De en·~ groep na de . andere. Daaronder weer op 2 0 meter diepte 
ligt het oppervlak van Nederland van 10.000 jaar geleden en 
ook toen zwierven er mensen rond. Dit waren jagers en verzame
laars .. Op de bodem van de Noordzee worden hun werktuigen 
aange i:roffen. Hier zijn ze onbereikbaar. 

~OUYI~ tn cm t .o .v. NAP 

+ 100 

o }.:,-,,..,..,.,---=-.,....":-=-:'~m 0 

- 100 

- 200 

-300 

-400 
ll 

c~~ oud duinzand 

f~: : ;:0: ~J suandzand nuH sc.:helpen 

~ 5 
door snelle vdn de ~Ir .1ndwal van Haarlem 

V'ë)nal de krursrrrt: Wt!~lelrtke 

t'"Qru.Jweg Prrl~laanlol deBurt enrustbr us . 

. M/emaaJ ondetaSf.J, . ·• . zo'n.tOOO }sar 
strendwal met llnb (Je zet en een mOeraS61g · wasmoor het latera Spasme zich 
,~~weg baant. V:ervo/gens. :(3).het jaar 25.ns Christus: In het mldden Romeinse soldpten, 

.Stwhts Wat HllVC,IJdlge ,hU/S}fll rond het $paame en llnl(s nltjlt langer. dezee, maar een vlak 

1• open lsnd~ohap. :Oama (4} hilt Ja•r 1200: handelsschepen In het Spasme en In het hsrl 
Cf/Verse houten bouwsem waa.ron~r een tufstenen kerk en een grafelijke hof. Tot slot (5) het 
hedAn met links de parlceefrlarage ·asn fis Raaks, centraal het stadhuls plus de Bsvo en 

rechts de Wsso ftn ht1t -~pslrne 
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Voer velen i s GESCHIEDENIS een aaneenschakeling van schur

kenstr-eken , voor anderen daarentegen interessant en zelfs 
boeiend. 

Ame-ide, Vianen en Kennemerland hebben het ges lacht van de 
Brederodes gemeen. Erfdochter Heilwich van Herlaar trouwde in 
1373 met Hendrik II van Vianen en daardoor kwamen de stedep 
Ameide en Vianen onder het gezag van de heren van Vianen. 
De er::dochter van Hendrik II van Vianen: Johanna van Ameide 
(ook wel Johanna van Vianen genoemd) trouwde in 1414 met 
Walraven I van Brederode (Kennemerland). Daarmee kwamen Alnei
de, Vianen en Kennemer land onder één ges lacht , dat van de 
BREDERODES. Deze Walraven I is maar kort getrouwd geweest. Hij 
sneuvelde te Gorcum in de Arkelse oorlogen. We weten dit uit 
kronieken , diplomata en handvesten. Deze zijn moeilijk te 
lezen en daarom worden de daden van graven, bisschoppen, 
hertogen en heren zeer verschillend uitgelegd. 

IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE GAAN WE NU DOOR DE GESCHIEDENIS VAN 
DE STAD. 

Het centrum ligt op een strandwal. In de toelichting ziet 
men de situatie. Er ~oonden vóór 4500 jaar vissers, jag~rs en 
veehouders. Het is de STEENTIJD met de periode van de STAND
VOETBEICER-cultuur(3000-2500 v.Chr.), gevolgd door de VLAARDIN
GER cu l tuur (34 00-2600 v.Chr.). 

HBt zeewater kwam door een; · 
opaning in de strandwal :~' · 
het /afl(lln. . ' ' 

, strand-lqror,~en 
2 p~r dS 111111 zand opyehuoytf~ grotu ftm 

3 111~ 1 lillld opgespoten gronden 

Noe l lollloouwde grond~n 

4 >ll dootfwalgronden 
5 hut1111Ul ~ zandgronden en zan1.hye 

r it!U eg~ev11en ·gronden 
ü zam.li(ll! r ittUeggeveen -gronr.len 
7 I<. lOlt · op veengromJen rmtt een 

l amlbovengrond 
· 8 kl .,t·op ·veengronden 
·9 khnige rietzeggeveen · 

gronden 
10 k letiyt! veenmos 

veeuyr on den 
11 vtoolnin lor tplaa u • 

onland 

.2> e. 
pQI..., 

tJ'I eL~;~"~ 

"'< Q.or & -'-

Oe bebou wde kom van Haarlem De oude kern 
·~ .:ebouwd OIJ een st randwal (eenheden 1 en 4. 
weer gegeven metzwarte lijnen). De oven ge 
bebouwmg ligt op opgehoogde gronden (het 
grr)ze deel van de figuur). A·B •s de lokafte van 
de door snede van li guur 5. 

o~------~------~2km 
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Holla~~ st~at voor HOUT~lahd of HOL-l~nd.. Beide namen 
wijzen op een dichtbegroeid moerassig gebied. Dit gold nie t 
voor è.e duinstreek, waar de mensen zich danook vestigden. Ze 
hielden van droge voeten. Op een top van de oude duinen werden 
in 1963 duizenden scherven gevonden van een pre-romeinse 
nederzetting (ouderdom ongeveer 3000 jaar, dus BRONSTIJD) . 
Daartussen lagen werve ls van de st~ur. Het . moet een hard 
bestaan geweest zijn al waren dan luçht, water en bodem nog 
schoon. De totale bevolking tóen van bet gebied dat nu Neder 
land heet wordt geschat op 10.000. 

Ook onder r~~taurant Brinkman zijn sporen aangetroffen van 
oude bewoning (800 en ~Od voor Chr), dus BRONSTIJD en IJZER
TIJD. Ook jonger materiaal werd aangetroffen zoals een com
pleet paar ahavelschoenen uit de ME. Bij de Burgwal bevonden 
zich èe · leerlooiers en daarom werden ook daar schoenen · opge
graven. De stadsarcheoloog POLDERMANS kijkt verlangend naar de 
Bavo omdat hij onder die kerk een antwoord op brandende vragen 

. verwacl'lt, zoals wat stond er voor de Bavo en wat stond er daar 
weer voor? Haarlem is tenslotte een ruinebeuvel of tell. De 
ene laag boven de andere. Na een grote brand blèvén liggen de 
resten liggen. Het werd almetal één . grote interessante vuil-
nisbel i:. Bovendien was er regelmatig i.n.stuiving van zand 
vanuit de duinen. 

Aan de Jansweg werden onlangs akkers uit 1800 v. Chr. 
gevondem met greppels, ploegsporen en vuurstenen pij lpuni::.en; 
dus STEENTIJD. 

Enkele jaren geleden werden de resten blootgelegd van een 
landbouwnederzetting in de ZUIDERPOLDER, van 2500 tot 2000 v. 
Chr, dus STEENTIJD. Paalgaten en zeer fraaie ploegsporen. 
Ook hj.er materiaal van jongere datum erboven of ertussen 
daterend uit de BRONSTIJD. 

In Velserbroek kwam sinds 1980 veel materiaal uit STEEN, 
BRONS- en IJZERTIJD aan de oppervlakte. In een offergraf werd 
een compleet skelet van 3500 jaar oud gevonden. Tot de graf
giften behoorden o.a. gouden oorringen. Het betrof een man van 
1.85 m en volgens Wim Bosboom, die deze opgravingen leidt is 
er sprake geweest van een liefdevolle begrafenis. 

WE ZIJU TOE AAN DE ROMEINSE TIJD 
In deze streken heersten de Romeinen van 12 vóór tot 250 na 

Chr. Romeinse vondsten binnen de stad zijn tot heden onbekend. 
Wel in de ·onmiddellijke omgeving. Zowel Tacitus als Plinius 
schrèvmi in hun ANNALEN over deze streek. Na wo ÏI werden hun 
verhalE~n bevestigd door de vondst van het CASTELLOM FLEVUM, 
een fo.:rt tegen de Friezen. De bezetting bestol}d uit 500 man. 
Veel werd teruggevonden. In een waterput lag het skelet van 

. een Romeinse soldaat met malienkelder en speer'· loeien . slinger
projec1:ielen, fibUla's etc •. Komen we in het historisch museum 
dan kunnen we het van nabij zien. Kenmerkend zijn het . terra 
sigillHta en terra nigra aardewerk. Verder veel dakpannen. 

DE TIJI> VAN DE MERGVINGEN 
· Bij Noordwijk werd een gouden munt van 650 gevonden. Dit is 
vrijwel alles uit die. tijd in·-.deze streek. Omstre.eks 700 vol
trok z~Lch een milieuramp door de ontbossing van de duinstreek . 
Het hout was nodig voor de woningbouw. 

DE TIJI> VAN KAREL DE GROTE 
De vondsten op 5 plaatsen in de stad betreffen geimporteerd 

aardewE~rk ( Baderf en Ma yen uit de Rijnstreek). 
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WE GAAN DOOR NAAR DE VROEGE ME 

Er j.s een . lijst van landgoederen van de St.-Maarteoskerk te 
Utrecht, opgesteld tussen 918 en 948 waarin de plaats HARALEM 
wordt qenoemd. He:t is een zeer bekend document dat door vee l 
p laatsen wordt aangehaald. 

Omstreeks de 9e, 10e eeuw was Haarlem een vissersdorp aan 
h et Spaarne en tevens een handelsplaats aan de heirbaan Noord
Zuid. 

Toen de Noormannenvorst RORIK zijn macht in Kennemerland 
vestigde zullen de Haarlemse · horige boeren aan hem schatting 
hebben betaald in plaats van aan de Maartenskerk te Utrecht. 

De Graven van Holland moesten evenals de Romeinen duizend 
jaar e•~rder voqrtdurend strijd voeren tegen de Friezen . Zij 
bouwden de kastelen "Het Huis TEYLINGEN" bij LEIDEN en het 
"Huis 1:e Brederode" bij Haarlem, beide kort na 1200. De ge 
schiede·nis van beide kastelen kenmerkt zich door belegering, 
inname, verwoesting en opbouw afgewisseld door korte perioden 
van ru::;t en betrekkelijke welvaart. Zo werd het kasteel van 
Brederode tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten in 1426 
verwoest door de Haarlemmers. Het werd gedeeltelijk hersteld 
in 1464 maar opnieuw verwoest in 1491 door Albrecht van Beie
ren. DE! Bredero's waren kort daarvoor (1484) verhuisd naar hun 
bezittj.ngen in de Alblasserwaard (slot Batenstein bij Vianen). 
Wat er van het kasteel te Santpoort nog over was werd in 1573 
door d1~ Spanjaarden verwoest. Federik van Toledo, de Spaanse 
bevelhE!bben vreesde dat de geuzen het zouden gebruiken. Toen 
werd ook het Kasteel het HUIS te KLEEF vlakbij Haarlem opge
blazen. Pas in de vorige eeuw kwam er een initiatief tot 
restauratie van het Kasteel van Brederode. Men is daar tot 
heden mee bezig. De ruines van HET HUIS TE KLEEF werden pas de 
laatstE! jaren wat schoongemaakt en opgelapt. 

Uit de onderste lagen van afvalputten, die uit de 11-e -
12-e e·euw dateren komen scherven van inheemse kogelpotten 
zowel ëtls import.goed (Paffrath en Pingsdorf). 

De Graaf van Holland verbleef regelmatig in Haarlem, vooral 
vanwege! de jacht in de Hout en de duinen. Daardoor kon de 
oorsprc,nkelijk kleine nederzetting zich gunstig ontwikkelen. 
~ILLEM II verleende in 1245 s~adsrecht. Men moet dit zien als 
een ERf~ENNING van een reeds BESTAANDE situatie. Op 't Sant (de 
tegenwc,ordige Grote Markt) werden ridderspelen gehouden. 

DE KRUISTOCHTEN 
Vee:: Haarlemmers vochten in 1219 aan de zijde van de Graaf 

van Holland mee in de 5-e kruistocht. Bij het beleg van de 
EgyptiHche stad Damlate streden ze samen samen met de Dokkum
mers. De vesting leek onneembaar maar door een list kwamen ze 
de stad binnen. Die list bestond hierin dat men ·· ëen platform 
maakte tussen de toppen van 4 masten. Vandaar kon de tiav~nto
ren besprongen worden. Er hangt een prachtig gobelin in het . 
stadhuj_s waarop de gebeurtenis is afgebeeld. Het klokkenspel 
"de Da~iaatjes" (na~r deze geschiedenis genoemd) luiden elke 
avond 'Tan 20.45 tot 21.00 uur. ~et gaat om 3 klokjes in 1559 
door een particulier aan de stad ~eschonken. Omdat het op 10 
september MONUMENTENDAG is krijgen we ze wellicht te horen 
tijdenH de wandeling. Het stadswapen vertoont .·. een zwaard en 
een kruis. Damiate was in 1219 en de stacisrechten w~rden 
verleend in 1245. Het is aannemelijk dat het wapen geinspi
r eerd werd door de kruistocht . 
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DE VOLLE ME 
Na 1300 was de aanwezigheid van het Grafelijk Slot minder 

belangrijk geworden voor het bestaan van de poorters . De 
belangrijkste tak van nijverheid was de BIERBROUWERIJ. Men 
gebruikte het heldere Spaarnewater. Er stonden een 100 brouwe
rijen. Toen de kwaliteit van het water achteruit ging groef 
met de Brouwersvaart, de BROUWERSKOLK en de zogenaamde "BEEK". 
Van di·e beek bestaan nog enkele stukken. In de Brouwerskolk 
werd helder duinwater in schuiten geschept . en naar Haarlem 
vervoel'd. Met het verkopen van slecht bier riskeerde men de 
doodst:t·af. Het was immers de volksdrank. Verder was er linnen
wever i j en scheepsbouw ( oo.k voor de export ) . Veel VLAAMSE 
arbeiders uit de . lakenindustrie weken in het begin van de 14-e 
eeuw u i t naar het Noorden. Door hun ·toedoen werd het een 
bloeiende tak Vç:ln nijverhe,id. De, stad werd te klein, de ene 
uitbrej_ding volgde op .de andere. :Uit . die ·· tijd ·stamt de · Amster
damse Poor·t (ca . 1,~5 0) . De gildes garandeerden kwaliteit en 
prijs inaar :Ze leidden tot verstarring. 

Ih ; t3i3 wordt er voor het eerst over een St. -Bavókerk in 
Haarlem gesproken. Ze werd in 1328. door brand verwoest. In 1397 
begon men· aan _de bouw . van de .. huidige ' Bavo~ . · Het koor werd 
vermoe<leYijk om de oud~ ker,~. heengebouwd. Dááronder weer ligt 
waarschijnlijk qe tufsteen .,vgn · .een Romaans· kerkje. Pas . in 1502 
was men toe aan .. de tor~·n V:QOr, de -!I~avo .. . .Steen ·bleek te zwaar, 
een daJ~ruiter van hout, met , ,l.,o,c;>d ,bekleed .,k,wam .'gereed in 1519. 
De ove!rpodig geworder( ste.rien toren werp ;gebruikt voor de 
Sakenes ser ·Kerk. · · ' · 

• De schedel van oen in een wá r'erput ?.ang~·rroffen Romeinse· """r 
In vier putten .op her .m enselijke skele tresten aarme m 

Zijllnn Oet'--IJ . 
Ooststeiger , 

_,, ;;;!7~t~~~' 
·· bewaking h . 

... 
N 
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In 1628 schreef Samuel Ampsing: 

Ik wilde dat ik U sijn naam ook konde seggen, 
die zelfs den grond van 't werk zo kanstig wist te leggen, 
Dit kan ik nu niet doen, syn naam is onbekend, 
Maer sijn gebou vermaerd tot aen des werelds end. 

Ampsing doelt op kerk en maker van deze gotische kathedraal 
van opvallend harmonische bouw. 

De stad kreeg een Latijnse School in 1389, nu het Stedelijk 
Gymnasium en vanaf 1355 was er een jaarmarkt op 12 september. 
Er verrezen talloze kloosters en het hofje van Bakenes werd 
door de gilden gesticht. 

Kerken en kloosters waren ondergronds verbonden door gan
gen. Wétnneer men nu een huis koopt in de binnenstad is stee
vast d~:~ vraag: zitten er gangen onder? Zeer begeerd zijn ook 
de bee.rputten, die regelmatig aangetroffen worden onder de 
grasmat van de tuintjes. Ze leveren een schat aan materiaal. 

Het Spaarne, dat oorspronkelijk veel breder was werd aange
plempt ten behoeve van de staduitbreiding. Zo werd binnen de 
stadsmuren ruimte geschapen voo.r nieuwbouw. Wanneer dit ge
deelte door graafwerk open ligt verdringen zich de nieuwsgie
rigen. 

In èle 13·-e en 14-e eeuw wordt het aardewerk van Baderf en 
Pingsderf verdrongen door dat van Andenne, Schinveld, Siegburg 
en Lan<;Jenwehe. Ook komt er aardewerk uit Frankrijk. Voorts 
blijft het ruwe inheemse aardewerk in gebruik. 

In de 15-e eeuw voelt men wel de terugslag van de strijd 
tussen het Beierse- en het Bourgondische Huis. De stad wordt 
in 149:~ - de tijd van het Kaas-enBrood volk- zelfs failliet 
verklaard. 

DE TIJD VAN OORLOG EN TEGENSLAG (1500 tot 1575) 
Grote Pier verwoestte -in dienst van Karel van Gelre- de 

sluis hij Spaarndam in 1517, een ramp voor handel en scheep
vaart. Ook werd de stad tót 2x toe geteisterd door de pest. 

In l549 bezocht prins ' · Philips van Spanje de stad. Hij vie l 
tegen. Een deftige, trotse, koude en afgemeten jongeman die 
zijn mt~er levenslustige en uitbundige Nederlandse onderdanen 
veracht-t;c:. 

De :reformatie bracht onrust. Tijdens de beeldenstorm van 
.1.566 h.ield de vroedschap de kerkdeuren dicht zodat de BAVO 
ongedeerd bleef . 

. . Tijdens de 8?-jarige oorlog koos men na wikken en wegen de 
Zl]de ,~an de pr1ns. Dat heeft men -zoals bekend- geweten. 

J?e. 13rote Kerk of BAVO kwam aan de aanhangers van de nieuwe 
rel1g1E~ maar de Rooms Katholieken werden door de autoriteiten 
met ru:3t gelaten. De stad stond echter op de lijst van Alva en 
na Bergen, Mechelen, Zutphen en Naarden kwam Haarlem aan de 
beurt. Het werd een beleg van 7 maanden. In het memoriaalboek · 
v~n Verwer staat het van dag tot dag bschreven, meestal treu
rlg ma~~ _som_s ook vermakelijk. Pogingen tot ontzet faalden, 
een v_rlJWllllgers_leger werd in de slag bij het MANPAD ver
s~rc:old · De SpanJaarden doodden na de inname meer dan 1700 
m1l1ta.;.re~ en burgers, waaronder Lancelot van Brederode. Deze 
was een k1nd, verwekt bij een Haarlemse maitresse door Hendrik 
van !3r ~~derode (de Grote Geus). Gelukkig had de vijand zoveel 
verl1e~:en geleden dat de volgende steden Alkmaar en Leiden een 
beleg doorstonden. 



Een vrijwel vergeten epis~de .is de strijd v_a:n Vianen a ls 
haard van het protestantse verzet. De G~qte Geus Hendrik van 
Brederede kreeg enkele kariönnen van de ,Prins van qranje. De 
slag b1j Jutphaas werd helaas verloren en de aanvoerder moest 
vluchten. Hij stierf korte tijd daarna. De Vianezen wilden dit 
bericht eerst niet geloven. 

In 1.576 was er een stadsbrand. zowel in de bodem als op een 
stadskaart zijn de sporen te zien~ r 

DE GOU[IEN EEUW 
(~oor Eaarlem van 1580-1680) 

Een tijd van welvaart, wetenschap en kunst. Een nieuwe golf 
van Vlëtamse immigranten brengt kennis en werkkracht. Schilders 
als .Frans Hals, Judith Leyster, Adriaan Brouwer en Karel van 
Mander en de bouwmeester Lieven de Key. De laatste bouwt o.a. 
de toren van de Nieuwe Ke~k en de VLE!SH~~, . beide in Hollandse 
Renaissance stij 1. De, Nieuwe Kerk torent ·ook heden nog boven 
de huizen uit. In de onderbouw herkennen ~ommigen gelijkenis 
met de ark van Mozes. Enkele jaren geleqeq werden onder de 
vloer 'lan die Vleéshal vondsten gedaan uit ·· de ME, o.a . een 
monnikskan. De fabriek van de Haarlemmer .OJ_ie floreerde. 
De Grote Houtstraat, de Barteljorisstraat (bekend uit het 
monopoliespel) zijn drukke straten. Haarlem wordt een stad van 
grote betekenis. Vreemdelingen roemen haar in reisbeschrijvin
gen. 

Er was ondernemingsgeest. Geld werd belegd in de droogmake
rijen. De stad werd een centrum van de tulpenteelt. 

In 1631 werd de Amsterdamse en in 1651 de Leidsevaart 
. ' 

gegraven. . 
Weer werden er hofjes gebouwd, bestemd voor vrouwen. Voor 

de mannen verrees een 1 oudemannenhuis 1 aart · het Gr .Heiligland, 
het teqenwoordige: Frans Halsmuseum~ · Van de oorspronkelijk 60 
hofjes zijn er nog 19 over. Ze zijn tot heden als woning zeer 
geliefél. De strenge reglementen tàv levenswijze en godsdJenst 
worden nu niet meer aangehouden. 

Prins Maurits moest in 1618 ingrijpen toen Preciesen twist
ten met. de Rekkelijken. 

Na 1685 kwamen de hugenoten, vnl. zijdewevers, . dçor de 
Zonnekoning uit Frankrijk verdreven. Ze brachteri geld en 
kennis mee en waren zeer welkom. Ze assimileerden snel. 

STILSTAND EN ACHTERUITGANG (1680-1870) 
De concurrentie van Engeland maakte het de plaatselijke 

industrie zeer moeilijk met als gevolg werkloosheid en verpau
pering. Het stadsbestuur was uitgegroeid tot een klasse van 
REGENT:~N. Het stichten van hofjes ging echter door. Aan de 
Koudenhorn verrees een groot armenhuis. 

De wetenschap bloeide. Teyler 1 s museum werd gebouwd. Het 
was ~n korte tijd beroemd. Met harde Hollandse guldens kocht 
Martinus van Marurn overal ~n Europa de mineralen, fossielen en 
natuurkundige instrumenten op. We lopen er helaas voorbij 
tenzij het regent. Daar vlakbij is de Waag. De opzet was 
gelijk aan die van Termei. Aan het Spaarne verrees een prach
tig gebouw, bestemd voor een juffrouw alleen: Keetje Hodson. 
Eens vroeg een schipper haar hand maar hij werd afgewezen. Bij 
de Hout verres het neo-classicistische gebouw van bankier Hope 
met de: Laokoongroep ervoor; het gebouw WELGELEGEN.. Het is nu 
provinciehuis. 
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In de Grote Kerk zien we een beeltenis van Daniel Cajanus, 
een n~us van 2, 5 meter, die stierf in 17 45. Hij werd in de 
kerk begraven. Zijn beenderen zijn verloren gegaan. 

In 1787 werden er verkiezingen gehouden, waarschijnlijk de 
eerste stad waar zoiets gebeurd is. De gekozen vroedschap 
hield het 1 maand uit. Toen kwamen de Pruisen en de patriotten 
moesten voor enkele jaren zwijgen. 

In 1600 was er al sprake van de komst van Joden naar Haar 
lem. Het betrof rijke Portugezen. De stad wilde wel maar het 
aantal werd te gering geacht. Een tweede groep Joden, uit ' 
Duitsland afkomstig en straatarm arriveerde in 1730. Er is nog 
steeds een Joods kerkhof. 

Bij de veldtocht van Loctewijk XIV in 1672-73 bleef Haarlem 
buiten schot. 

DE FRANSE TIJD 
Het was in Haarlem als overal elders: mooie verhalen van 

vrijheid, gelijkheid en broederschap maar de practijk was 
armoe. Tijdens de bezetting hadden slechts lOOO mensen 'werk op 
een bevolking van 20.000. Velen leefden van voedseluitdelingen 
en uitkeringen. 

Later kwam daarbij de censuur en de militaire dienst. Velen 
kwamen niet uit Rusland terug. 

Ladewijk Napoleon, enkele jaren koning van Holland kocht 
het Pë:viljoen aan de Hout als paleis. Hij had gehoopt om -na 
de val van zijn broer- koning van Holland te blijven. 

DE 19-e EEUW 
Na de bevrijding van de Fransen bleef het lange jaren bij 

het oude, dit ondanks de komst van enkele Vlaamse textielfa
brikanten. De nieuwe banen waren niet voor de Haarlemmers want 
die hadden hun vak verleerd; Belgen en Engelsen werden in 
dienst genomen. Er werd veel afgebroken in de stad. Alle 
poorten behalve de Amsterdamse verdwenen. Haarlem verloor veel 
van hélar luister. De grachten werden alle gedempt vanwege de 
stank. Dit was te wijten aan de inpoldering van de Haarlemmer
meer waardoor de afvoer in gedrang kwam. 

Van Bilderdijk vindt men een gevelsteen in een huis aan de 
Grote Markt. Hij alléén echter kon de sfeer van Jan Salie niet 
keren. Die proeft men uit de Camera Obscura waar de koopman 
z'n nering sluit omdat hij nieuwe verkoopmethoden maar · niks 
vindt. De schilderijen van Springer geven een goed beeld van 
de stad. Ondanks de afbraak blijft ze aantrekkelijk met trap
gevels, grachten en stemmingsvolle straatgezichten. 

Haarlem is steeds een stad van kunstenaars geweest. Enkele 
bekende namen uit de 19-eeuw zijn: Nicolaas Beets, van Lennep, 
Jacques van Looy, Frederik van Eeden. In Teyler's Museum 
hingen de schilderijen van de gebroeders KOEKOEK en van Sprin
ger. 

Na 1870 kwam de industrialisatie. Die bracht welvaart en 
die le·idde weer tot meer mensen. In 30 jaar ging het van 31 
naar 65 duizend inwoners. De rijtuigenfabriek van 'Beynes' 
maakte treinwagons, Figee hefkranen en de Centrale Werkplaats 
van de spoorwegen zorgde voor veel arbeidsplaatsen. Resultaat 
was stadsuitbreiding met deftige wijken als R~pperda en Kenau 
park en verder massale volksbuurten. 

Fraaie nieuwbouw verscheen. Het werd- zij het op een andere 
manier- een aantrekkelijke stad. Zeeher werd met de aanleg van 
parken beroemd. 

In de duinen bevonden zich vrij veel boerenbedrijven . De 
aardappellandjes zijn nu nog aan te wijzen. De mensen woonden 
er prachtig maar het was een keihard bestaan. 
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DE 2 o~·e EEUW 
De industrialisatie ging . door. Aan het Spaarne maakte df: 

metaa:.industrie producten die hun weg vonden over de he le 
wereld. Droste werd bekend met de bonbons. Tot WO I ging ·'het 
goed r,tet de stad. 

Maar de hollandse producten waren verkocht aan de Duitsers 
en da.:trdoor werd er tijdens WO I in ons land honger geled~n . 
Ik he::-inner me de woorden thuis wanneer we iets niet lustten. 
Dan werd verwezen naar de tijden van gebrek tijdens de OORLOG 
en daurmee werd WO I bedoeld. 

De blije twintiger jaren gingen niet aan de stad voorbij. 
Bekend werd Lou Bandy met de strohoed. Het was een goede tij d 
voor de stad en de bewoners. De middenstand schiep moqie 
winke:.s. Haarlem werd een begrip. Tijdschriften kamen er 
vandaun met interessante artikelen zoals het blad OP DEN 
UITKI~~- Het verenigingsleven bloeide. Ik heb daarover gehoord 
van oudere mensen uit onze kerk. 

Toon overviel de wereld de MALAISE van 30-40. Massawerke
looshHid en pure armoe bij ' velen. Ook de bedelaars kregen het 
moeil:~jk. Verbittering op politiek gebied. Maar wel activitei
ten v<:>or de avonden. Het jeugdwerk werd belangrijk gevonden. 
De zomerkampen kwamen op. De JAMBOREE in ·Vogelenzang was een 
nationaal evenement. ·· o· 

Ti j dens wo II werd de stad getroffen door een 'vergissings"'" 
bomba1·dement • . Huizen in die buurt zijn nog steeds lager in 
prijs vanwege de schade door de bommen aan de funderingen 
toegebracht. 

Sinds 1950 gaat het crescendo. Steeds meer industrie, de 
Waardorpolder werd met bedrijven volgebouwd. CBS, Merck Sharp 
en Dol1m, VNU. De stad werd alsmaar groter. Boeren moesten tot 
2x to·:! van hun land. In 1967 telde Haarlem 170.000 inwoners. 
Door de bekende oorzaken (kinderbeperking en trek uit de stad) 
liep het aantal intussen terug naar 140.000 
Nieuwhouw is er weinig meer. De stad is vol. Er wordt gereno
veerd en een ontstaan gat wordt gevuld met appartementen. 
Flats van de jaren 50 zijn vervangen door eengezinswoningen. 
Monumenten worden gerestaureerd. 

De kunst bloeit als voorheen. Sirnon Vestdijk, Harry Mu
lisch, en Louis Ferron troffen de smaak van de massa. Godfried 
Bomans werd bekend in de stad en via de TV over het hele land. 

De VVV voert campagnes onder het motto "Haarlem Bloemen
stad". In de Grote Houtstraat kan men de bloemenmeisjes tegen 
komen. Daar is het overdag zo druk als in de dertiger jaren in 
TERMEJ wanneer de muziek rondging. Men schuift voetjevoorvoet
je vo•)rt. Op het plaveisel verkopen alloebthonen hun waren. 
Een bémd uit PERU speelt meeslepende muziek. Daartlissenqqo:r· o~ 
er ovE:rheen een draaiorgel. . : · . · .,. ... .. · 

OVE!ral vindt men verkoopplaatsen vàri schilderijen, galerié 
zus, ~ Jalerie zo! De producten varieren van doodgewoon tot zeer 
vreemd, maar het blijft spannend. 

De term bloemenstad ondervindt hierendaar critiek. Er is te 
weiniq groen zegt men. Aan de randen van· de stad ecnter, kéln 
men iÏ1 de Ioop van het seizoen npg 'Nël'e soorten wilde ,, ~ldéf!l.êQ 
vinden. De gevels van de huizen 'worden opgefleurd met gë~ani:::-· 
ums. 'l'ot in het trottoir ziet men minituintjes. · ::.]:.:· 

Al l es draait om werkgelegenheid. De woningnood is groot. 
Alloebthonen stromen toe en krijgen de meer gewone huizen 
toege\~zen. Haarlemse jongelui zoeken hun heil in de Haarlem
mermeElrpolder. Daar is werk (SCHIPHOL) en onderdak. 
Er wordt nog steeds "gekraakt". 
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AlE "problemen" . worden nu·~ gen'ó~rtid: 

d aklo2en en de zwerfjongeren. Daar wil 
hoe er. wat? 

. ,.) 

7. - •• ·: • .,.. ~- ' ' 

' de nieuwe ' j armen r - -d~~ 
men wat aan doen rnaëir-

De directe omgeving van de stad is aantrekkelijk. De zee P 
de dujnen, de polders, de bollenvelden. ' 

Betrekkelijk weinig buitenlanders bezoeken de stad . De 
"kleire misdaad" en het "straatvuil" schrikken af. In d~· 
vreemte pers vindt men geen lofzangen op Haarlem meer. 

Vriest het een poosje dan wordt er geschaatst op de singels . 
en het Spaarne. Dan is de stad zeer mooi. · ::; ... 

In de zomer komt de rijkdom voorbij. Honderden fraaie 
jachten zijn een lust voor het oog. · : . 

De interesse voor .; historie en bodemvondsten is groot. Er is 
een b:.oeiende afdeling van de Archeologif;che Werkgemeenschap. 
De stëdsacheoloog POlDERMANS bedenkt steeds nieuwe manieren om 
aan · gHld te komen opdat men vóór de bouw uit een opname kan 
doen. Ook houdt hij spreekuur voor de jeugd. Maastricht, Arit.;;. .. 
sterdam en Haarlem en de laatste jaren ook Rotterdam doen veel ' 
aan archeologie. 

In de jaren _ 50 werd de Westelijke Randweg aangelegd. De 
heer :E 'riedrichs begon aan een verzameling pijpekoppen. Anderen 
detern,ineerden scherven. Dit pionierswerk wordt tot heden met 
veel j jver voortgezet. · __ _ 

In de middag zien we DE HOUT, een echt bos tussen Haarle~ 
en Heemstede, daterend van de vroege ME, totaal weggehakt doqr 
d7 Sp.tm~aarden in 1573 en flink gesçJ}qnden tijdens de hong~_t.:;: . _ 
w~nter ~n 1945. Maar nu een stuk natuur dat de Haarlenuners 11a -
aan h·~t hart ligt. Restaurant DREEFZICHT werd in 1839 door · 
Zocher gesticht. 

Met de~e excursie krijgt men een indruk van stad en omge-
ving. --

cm het b.et.·er te zien ·moet men een keer terug komen . -.. ~ 
-------------------

~-. ' 

Pvan 

( LezJn9 ) geheetden op 29 o.ugu:;,tus q:) 

---1 oor. 

Cestileerd maar daardoor eens te meer veelzeggend: Haarlem als Bavo-stad, in 1596 getekend door Care/ van 
}.{ander (1548-1606). De 'grote kerk' vat alles samen. 

. _, -. ·: · - · 

. ~- i · - · 



HaarlemLI Een stad vol historie: een bezoek meer dan waardl 
(een ver[:lag van de excursie) 

Zaterdagr~rgen 10 september half 9, de bus staat gereed bij Het Spant 
en kunnen we met een groep van 26 personen welgemoed am ons geplande 
reisje naar Haarlem beginnen, waar we volgens planning een uur later 
a:rriverell. 
ATlereerut stoppen we bij de woonboot gelegen in het Spaarne, waar 
onze enthousiaste gids Peet van Toor al op ons zit te wachten. 
Van hier uit rijden we naar een parkeerplaats in de stad, om daar gelijk 
een wand·~ling te beginnen in deze mooie oude stad. 
AT wat t,>egerust met de opgedane kennis tijdens de dia-presentatie · met 
lezing o·rer deze historische stad, natuurlijk ook gebracht door Peet 
van Toor in ons Raadhuisje op 29 augustus, was deze wandeling, door
spekt me~ de nodige enthousiaste voorlichting van onze gids, èen 
ware·· onv ~rgetelijke belevenis te noemen en arriveerden we volgens af
spraak c .Lrca 10.45 uur in de overweldigende Bavo-kerk. 
Hier. wac 1tte ons allereerst een heerlijke kop koffie, wat na de toch 
wel verm)eiende wandeling ons zer goed van pas kwam. 
Terzelfder tijd hadden de heren Anton de Pauw en onze burgemeester 
Den Breejen het grote orgel beklommen en vergastten zij ons een half 
uur Ja;ng met prach tig passend orgelspel in deze sfeervolle devote omge
ving. Van de daarop volgende rondleiding in de kerk ging eveneens veel 
bekoring uit. 
Na al deze gedane zaken was het hoog tijd geworden voor het verster
ken van de inwendige mens en zijn we opgetrokken naar restaurant 
Brinkman, waar ons een smakelijke koffielunch wachtte en waar het 
goed toeven was. 
De tij~ ging echter door en we zijn gezwind weer in de bus gestapt 
richring Santpoort om daar de rutne te bezoeken van het voormalige 
kasteel der roemruchte Reeren van Brederode, waarmee wij in vroeger 
eeuwen het nogal eens aan de stok hebben gehad. 
Het bleek echter meer dan de moei te waard daar een uurtje te vertoeven · 
en we kregen ruimschoots de gelegenheid om de drang naar historische 
kennis ~at op te krikken. 
Zoals gewoonlijk was de tijdsplanning weer behoorlijk overschreden en 
is daarèoor een voorgenomen bezoek aan een museum en nog een kleine 
wandelir: g in de stad achterwege g'ebleven en zijn we rechtstreeks naar 
de Haarlemmerhout gereden, waar we na een kleine wandeling het Manu
ment var . Bonner hebben bezocht, voorstellende de figuren uit de 
Camera C bscura. 
Vanuit ~.eze fraaie bosrijke omgeving was eveneens zicht op het voor
malige J·aleis van Woning Ladewijk Napoleon, die daar vab 1808 tot 
1810 zi~n intrek haff genomen . 
Hier waf> tevens het restaurant Dreefzicht, waar we tot slot onder het 
genot v~m een drankje en versnapering weer wat op ons verhaal konden 
komen. . 
Inmidde~s was het half 6 geworden en tijd om de terugreis te aanvaar
den richting Ameide, waar we meer dan voldaan van deze excursie te 
half 7 :;ijn aangekomen . 
R~st me nog te vertellen: diegene die verstek hebben laten gaan voor 
deze re:.s behoorlijk de boot he'91:len gemisU ~! 

'· '· 
~ - voorzitter G. Streefkerk . 
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DE OORLOG 

Dr i emaal 5s scheepstecht. 
Wat dat ook moge betekenen, wij houden ons eveneens hiera an . 
We zijn namelijk al druk in de · weer met het derde boekje In d ~ 
reeks: eerst het nijvere, daarna het verenigingaboekje en n~_ 
de ocrlogsherinneringen . 
Ter ç elegen11eid van de viering VIJFTIG JAAR VRIJ proJ)eren He 
in een boekje het barre tijdvak 1Y3Y - 1Y4b gestalte te geven . 

Gek E!igenli jk, als iemand van onze generatie het heeft over 
'de oorlog', bedoelt hij ot zij altijd de Tweede ~ereldoorlog, 
ten.,rijl de hele · geschiedenis vol is met oorlogen voor en na 
'40- ' 4b. 
of ü: dit alleszins verklaarJ)aar en daarom juist zinvol die 
ingreep in hèt bestaantJe van onze twee-eenheid te ordenenl 
De werktitel luidt: 

''AHEIDE/TIENHOVEN TUSSEN RIJSOORD EN · ~"'GENI~GEN'' 

Dit moet u niet enkel aardrijkskundig, maar meer geschied-
kundig zien, maar we nemen voor de goede orde wel een en ander 
mee wat aan de capitulatiebesprekingen in cdie Rijsaardse ,, 
scl1ocl voorafging en een en ander wat na het verd\.;ijnen van 
die zgn . Nieuwe Orde (de capitulatie-ondertekening in . hotel 
'De Vierel ct ' te Wageningen l in onze buurt voorviel . . · ·., · · . . , ·· . 
Dat .kunnen we echter niet : gel1eel zonder uw hulp . Eenzi Jdlgheid .. · 
is m .et juist . Een ieder · heett dit wolfsgetij op zijn eigen 
wijze beleefd, wij vormen ' daarop geen uitzondering, daarom ZGU · 

het zo aardig dat ·we, behalve de belevenissen die \ve reeds .. oP . 
papier hebben ontvangen, nog meer herinneringen kregen. Mon~ei~ : ·· 
linge mogen ook, terwijl foto's, knipsels, stencils, · ~ · 
pamfletteri en overig illustratiemateriaal uit onze eigen 
omgeving zeer welkom zijn . Mocht er voldoende stof geleverd 
worden, dan zijn we voornemens om naast het genoemde boekwerk
je O•)k een 'special' v a n ons Nieuwsblad ui.t · te geven met 
persoonlijke herinneringen, wederwaa r digheden, verhalen, enz . 
En denkt u ook mee over de opzet van onze tentoonstellingl 
Het secretariaat ziet gaarne reacties tegemoet : 
Hazelaarlaan 21, 4233 HN Ameide, tel . Ol83b-2b3b . 

Goed, maar eerst weer een verhaal, een fragment d a t zou kunn è n 
! 

dienen voor het op te zetten boekjé, a ls ve rvolg op '\I/at we 
plaatsten in het Niem.;sblad , ,Jaar gang 1YY3 no . 4. en het stuk 
uit Jaargang 1YY4 no. 1 over d~ " ~ijt Meidagen i tt · ~~Y40 : 

1~ MEI î94û 
-

Neen, 't was geen vlucht, die U deed gaan. 
Haar volgen, waar God riep : 
'k Vruc niet. wat In· U is doorstaan, 
Een s~rljd, hoe :zWa&r, hoe diep . . >-· . 
. '• .-,,~;·,'·'rif.l;f:,}-~:.!f~iii·~: ,:Yi'~'illi.à~~~if:.: : : _ .. -.~., ... ~.,-~ ~ 

W IJ knlelen .. naan en met u rieer · 
Tot God de 'blik, de hand ; . 
G~ NHrla.;èi aan Or.anje ~eer, , .: 

Orani_~::,~;?~~~~~land. ·: · :~~- ë~i7~~Z~·j/ · '< 
. . · : ~; --· .. .. 

; En kome dan, \Yäï komëii_ 
w· aanblddén:· zwiJ&én , · :;~,::;;~~q;~~': 
De_: nacht xlj - ' ft·,m--twtrft 

Geschiede. 
· ~.c ·;;;.:,"itS .. 

I 

~~- ; \ . 

-'.; ·-· 
_._ ... ; 
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DE EERSTE FASE VAN DE BEZETTING 

He t h 3. rt van Rotterdam ' is verwoest, uit de smeul ende pui nb .. ::'-''o ; 
kring3~t nog de rook naar buiten, terwijl nog steeds 
overl3venden wanhopig zoeken naar bedolven slachtoffers . 
Nederland heeft de ongeliJke strijd wel moeten opgeven . D aa;·~ 
werkelijke hulp"van geallieerde zijde is vrijwel Uitgeblev e n. 
Slechts enkele tutiele Franse eskadrons kwamen m.n . in Zeel a nd 
in hE 't geweer . Om verder bloedvergieten te voorkomen en cle 
burgerbevolking te sparen heeft onze opperbevelhel)J)er, gt?ne
raal Winkelman, die tevens na 13 mei de regeermacht had, 
gemeend de vJapens te moeten neer leggen . Zeker toen de Vl ja nel 
had g::!dreigd eveneens Utrec11t en andere grote bevolkingscantra 
plat te gooien . 

"Ik (dat is de en eh teres Cl ara Eqg1nk l 
wend mij naar de waterkant, 

d::! schepen liggen leeggebrand 
hat. water, d'eeuwenoude baan, 
V:)ert bloed en roet naar d'oceaan ... " 

En de windJ Die doet asvlokken en halfverschroeide papiersnip
pers waaieren over de Waard tot in onze dorpen toe . Evenzo 
wilde geruchten over niet te tellen aantallen slachtoffers van 
het tomJJardement gister Óp Rot terdam doen mee de ronde . Het 
doet ons gruwen : wat moet je je daarbij voorstellen~ En ver
geet niet dat voor-oorlogs voor menig inv.;oner van Ameicje en 
Tienh:)Ven dat dè stad was. 
Tussen haakj~~s : misschien op Gorkum na ·, dat een directe !)US
verbinding had met Ameide en een maandagse markt, maar w1e 1n 
de gelegenheid was eens een daagje te gaan stádten, welJa die 
nam de Kuilenburgse ·boot toch naar Rotterdam. 
Enne Utrecht lag toentert1 jci nog helemaal uit de ricllting, 
zeker toen er nog geen sprake was van een brug biJ Vianen . 

De hEle nacht van 14 op 1!;) mei blijtt het rumoerig. Ook de 
Waardbewoners en hun duizenden evacué(e)s proberen in slaap te 
komen, wat niet makkelijk lukt . In alle vroegte stommelt zo'n 
gezellige dikke Nieuwpoortse moeke, bij wie een stuk ot zes 
van \v3.genings huis en haard verdrevenen onderdak hadeten gevon 
den, de trap op . Ze wil haar gasten ondanks alle ellende toch 
een qoeie morgen wensen en struikelend over de veJ.<jJJedden 
koerst ze op de stoel af, die nog net een staanplaatsJe h e ett 
gekre ;:ren tussen de troep . Ze begroet de opgeschrikte s l a Ders 
met <le ui troep : 'Nou benneme Duitsers' r en ploft tege lijk 
boven:>p de stapel kleren en omaatjes bril, d1e a l!3 e e rste 
bezettingsslachtofferr dKars doormidden breekt . 
Er zal nog meer sneuvelen in de Komende jaren ... 
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0~ e e r ~te • periode onder de bezetting i~ er èén gewêest vol van 
vacwar ~ing en onzekerheid. Het vertrek van Wilhelmina en h aE i 
r e g e ring op lJ me1 naar Engeland heeft een weinig verhe ffen de 
indruk nagelaten en de vraag riaar de z1n ervan gaf vlak n a a c 
capitulatie aanleiding t6t heel wat teleurstelling en 
ontstemming. Pas geleiclel ijk aan is het tot onze v er sl a(Je J~ ' 
Hollandse harten doorgedrongen dat het beslult staatku ndig 
niet tem in juist en gel tlJ..:kig is ge\v"ees t . Het zgn. BrandplaatJe 
met dE~ ])eeltenls van onze vorstin eroD en het qedicl1t van 
haar hdfprediker Ds. W. L . Welter, cland~stien verspreid, heeft 
destijds op ons allen cliepe indrul:::: gemaaJ::::t en veel respect 
opgerc:epen. 

De leden van de N.S.B.u1t ons midden, - Ik zie het nog voor me 
in de oor log!:;dagen als een soort J<:r-1 jgsgevangenen op legerwa
gens joor Nederlandse militairen met geweer 1n de aanslag 
opgep2kt, kwamen zonder mankeren weer vrij. Ouders, echtgeno
tes, verloot'des, g(::)Jlefdes, enz. wacht:ten met smart op l::H~ricl1t 
van ht .n jongens te velde . 
Onze •::lvacués vertrokken weer naar 1.1un eigen woonplaats, 11et 
geteif.terde Wageningen. Voor hen in cle plaats kreÇTen we 
stromE!n Nederlandse miJJtai. ren die gel'egercl Karen op en rondom 
de Grebbeberg hier . Het waren vooral cavaleristen met hun 
paardE!ll, dle 11ier tiJdelijk verbliJf' zochten. Voor cie stanct -
plaa tt: van hun keukenwagens en opslag Hereten zij JJi j boer 
Verboom op ArnaJia' s Hoeve geïnstaleercl, !1e.Le drommem inqekh'ar 
tierd o.a. bij Spek op de Hoogewaard en bij Bertus Bouwmeester 
in Tionhoven, \4act·Jt•?nd op tijding en die k\.'am onverwacht snel. 
Het n: .et in krijgsgevangenschap afvoeren van onze soldaten was 
een o :1gekende daad f)n daarmee leel<: l1et qe,~onen leventje zijn 
norma .. e gang te nemen . Men 11ervatte t1et Herk, de scholen 
draaiden \.reer. 

Het ffil)oie weer in c1e zomer van '4 0, hoe we 1 zakelijk: van wei 111.g 
betek•mis, 11eett de stemminq j_n die dagen gunstig geînvloecl . 
Minde~ positief kwa~en de -weinig gelukkige uitlatingen van 
Col i j!1 over. Deze ex-minis ter-presictent schreef in juni 1 Y40 
de broc11ure: "Op de gr.ens van th'ee :' "lJ~rel.çlen", Haarin hij de 
bevoldng ,ppriep zich te · schH:ken ;tn ct'e .. DÜi tse bezetting . Een 
anti-~evolbtionair die zo onder de indrük was van 11et machts-· 
verto·)n d~r moffen .. dat hij van mening was ciat cleze de oorlog 
weldr :1. zouden winnen! · Niettemin is 'hi.j · tot and•?re gedachten 
gekom3n en werd hij in '4J gevan~elijk weggevoerd . 

Van de Duitsers ielf wa~ b1j b~s op het platteland vooralsnog 
weiniJ te merken. Wel fronste menigeen de wenkbrauwen toen de 
naam van Seyss Inquart viel als de toekomstige riJkscommissa 
ris, zeker wanneer je wist van de rol cile deze OostenriJker · 
had gespeeld bij de inlijving van diens vaderland bij 
Duits land. Toen hij de benoeming op zat had, JJerich t te hij 
zijn vrouw in Oostenrijk: 'Oe Fül1rer hiJ dat ik tulpen ga 
planten~~ . Hij besefte toen stellig no~ niet hoè in de komende 
vijf jaar ZIJD tegenstanders gebruik zduden m~ken van een 
zelfde soort geheimtaal gericht tegen d~ Duitse d i btatuur . 
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Op 2Y mei hield deze, Hitiers zetbaas, ZiJn installatlerede in 
:je Haagse R i d der za a 1 , j a - j a , w a ar 1 n l1i J o . a . beweer ei r~ 111 e 
qe komen te zijn om ons volk zijn vri]l1e1c1 te ontnemen en <'Y : . 

n:i.et de bedoe1J.ng had Neder land zijn po.L 1. tieke overtui g i ng er 
te dringen. 
Die woorden klonken JJetrekkel iJk çrerus t st e llencl, maa r h d 1 

zouden zijn daden zijn~ Heel politiek Wllde hij niet te hard 
van etapel lopen, maar al gauw bleek het ware g e zicht van de 
nazi's: een stuk prikkelbaarder en kleingeestiger dan ze z1ch 
voordeden . 

Een week bezetting heeft al de kop gekost van alle postduiven : 
die ~:ielepoten moeten onverwijld afgemaakt worden . of d it in 
ons dorp ook gebeurd is, w1e weet dat~ 
Evenzo wordt iedere 'nachtbraker' vogelvrij verklaard : wie 
zich tussen 's avonds elt en 's morgens vier uur buiten waagt, 
wordt opgepikt en in staat van beschuldiging geste1d. 
Alle poli tiek13 part i jen en vakverenigJ.ngen werden verlJoden, 
evenals de radio-organisaties, behalve natuurlijk de N.S.B . 
Voorts bemoeien ze zich m(~t onze media zoalr; raciio, J)oek , 
krant en film. Zo moeten uit schoolboekjes allerlei bladzijden 
verwijderd ot regels zwart gemaakt worden - en w1j nieuwsgie
rige Aagjes maar proberen er achter te kennen wat claar wel 
gestaan zou hebben!- De scholen krijgen lijsten van !lederen, 
verboden te zingen, zelts te vaderlandslievend klinkende 
straatnamen worden vervangen . 

~oor een anjer in je knoopsgat steken op 2Y juni loop Je een 
flinke boete op, of ze lts meer gevaar. Nu liE)P dat in onze 
regio niet zo'n vaart; herinnert u zich J)i JVoorJ)eelct nog dat 
er d~rpsgenoten waren die uitgerekend op 31 augustus het 
hoognodig von<.ien hun vlag te wassen en JJui ten te clrogen te 
hangen·? Grapjes maken op de naam van cue l1inkende handlanger 
Seyss - elkeen had 't over zes-en-een-kwart was onçreveer 
majesteitsschennis. 

' ' 

Wel aardig te vermelden hoe dat b 1/4 gemeengoed 1s geworden . 
In eEn Snip en Snap-revue van \.Vi.LJ.y Walden en Piet Muyselaar 
werd een scène opgevoerd over hoed:jes passen. Zeqt de een 
tegen de ander, nadat die het hoofddeksel gepast heett en in 
de hced gekeken heett : Nee, zes en een k~..rart 1.s mijn maat 
niet!" . Zoiets kon gebeuren in het beçnn van cte bezetting, 
maar dit soort grapjassen verdlveen Heletra vnn t1et toneel en 
dergelijke programma's uit· de ether, of ~~wamen oncler strenge 
censuur . 

Seyss-lnquqrt 



Vo or tw agenda: 

We ~illen alvast een vo6~uitblik werpen op de komende aktiviteiten 
'• ! 

van onze Vereniging. 
; : 

- Paardenmarkt: 

We hopen u allemaal . zo veel mogelijk te ontmoeten in onze kraam, 

waar u weer mee kunt doen aan het raadspel. 

Natuurlijk vindt u daar ook het nieuwe boekje te koop, dat elders 

in deze krant al is aangeprezen. 

Mocht u het boekje mis lopen, dan is het altijd nog te verkrijgen 

bij R. G. Smith , Nieuwstraat 1. 

- Lezing op 24 november: 

De heer J. Mulder uit Oosterhout (Gld . ) zal komen vertellen over 

"Het Rivierenland-schap vanaf Arnhem - Ameide" . 

We hebbea in de loop der jaren al meer lezingen gehoord over het ons 

omringenie water in vroeger tijden , maar dit belooft toch weer iets 

heel anders te worden~. 

Een nadere uitnodiging kunt u nog tegemoet zien, maar noteert u de 

datum :vast ! 

Het gaat heel erg goed met het ledenaantal van de Vereniging . 

We konde:1 weer een 7 - tal nieuwe leden verwelkomen en het aantal 

ligt inm t. ddels al op 122: 

De nieuw- ~ leden zi,jn~ ·- 1 . --r_; , · .. 

A ..A. van der Ham, Ame±~e 

J . de Kr,lijk . Ameide 

G. Groen•mdijk , Ame;ide 

A .H. de ,r ange, Ameide ·· 

H. van Nill/L . Brouwer , Ameide 
. ·:.: )_ _' , 

J . A ~ -~·IÇars , Tienhoven 

!3 ~ . ~ Hä,l1emaayer, Tienhoven 

We hopen van har te aat deze nieuwe ledèrt zich bij ons thuis zullen 

voelen eu dat de Vereniging iets voo·r hen kan betekenen! 
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