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BIJ WIJZE VAN INLEIDING 

Het Bestuur van onze Vereniging, bijeen op 12 februari 1997, was van mening dat 
het halve-eeuwjaar van de ramp te Tienhoven meer dan een woord van herdenken 
waard was. 
Vandaar dat de Expo-ploeg, aangevuld met enige leden van de Vrijwillige Bran
dweer, het verzoek kregen een tentoonstelling op te zetten. 

Die zagen zich voor hete vuren geplaatst, maar zijn met man en vrouw en macht 
uitgerukt en hebben op voorbeeldige wijze dat karwei geklaard. Na de melding 
'brand meester', past het hun een bijzonder woord van waardering te brengen. 
Dat doen we bij dezen en voor verdere dank-u-wels verwijzen wij u naar het ver
slag verderop: ACHTEROMZIEN ... DE BRANDTENTOONSTELLING. 
Tussen haakjes: dit stuk was wel aangekondigd in de vorige aflevering, maar door 
een storinkje in de communicatielijn niet opgenomen. Sorry hoor, dat heb je nou een
maal in noodsituaties. We hebben het stuk gelukkig nog uit het vuur kunnen redden 
en doen het alsnog het licht zien. 

Nu vond het Bestuur overigens dat het niet bij deze expo-oefening mocht blijven. 
Voordat van alles verbrand, verwaaid en weggespoeld zou zijn in de seizoenen 
van het gebeuren, zou het niet onverdienstelijk zijn iets vast te leggen. 
Opdat wij gewaarschuwd zijn en niet te snel vergeten! 
Vandaar dat deze aflevering van ons tijdschrift speciaal gewijd is aan 'brandhaar
den en brandende kwesties in woord en beeld'. 

De verschijning van dit nummer is aan de ene kant bedoeld als afsluiting en aan de 
andere kant als een soort ouverture. Nu is dat laatste wel een heel groot woord, 
maar we bedoelen ermee dat sommige stukken tekst een vervolg zullen krijgen. 
Wat was namelijk het geval? De tentoonstellingsoogst was zo rijk en zo waarde
vol dat de samenstellers, de heren Neels en Will, met een te v~ blad dreigden te ko
men en daarmee kwam het in strijd met 'de redactionele brancfweervoorschriften'. 
Om die reden is er een en ander buiten gezet om in volgende nummers onderdak te-
krijgen. 

P .S. Belangstellende niet-leden, na het lezen en bezien van deze dik veertig pagi
na's, die uiteindelijk bedoeld zijn om historieliefde aan te kweken, is er hopelijk vol
doende enthousiasme om eens te overwegen - voorzover u deze stap nog niet ge
zet hebt - lid te worden van onze vereniging en zodoende uw nieuwsgierigheid 
naar de 'brandfeuilleton' en ander oud-nieuw-nieuws te bevredigen, en via het be
zoeken van onze avonden, het deelnemen aan excursies meer op de hoogte te ge
raken van de plaatselijke en regionale geschiedenis. 

DE REDACTIE, 
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ACHTEROMZIEN ... DE BRANDTENTOONSTELLING 

Van vrijdag 30 mei tot en met maandag 9 juni 1997 hebben in de centrale hal van 
'Open Vensters' en in de lange gang richting recreatiezaal vurige spullen uitgestald 
gestaan of gehangen, die betrekking hadden op branden in Ameide en Tienhoven, 
het blussen en vooral het weren ervan. Volop herlevend verleden. 

Op donderdag de 29ste hebben we met vereende krachten, dat wil zeggen leden 
van onze Vereniging en enkele brandweermannen de tentoonstelling 'VOOR HETE 
VUREN' opgezet: 50 m tafels belegd wanden bekleed met panelen vol foto's, knip
sels en kopieën, luchtfoto's en schilderstukken en verder met enig vlagvertoon het 
geheel een kleurig aanzien gegeven. 

Vrijdagmiddag om half vijf heeft het hoofd van de Brandweer 
Zederik, de heer burgemeester T. den Breejen de tentoonstelling onder klokgelui ge
opend. Dit gebeurde in aanwezigheid van vrijwel alle raadsleden en hun echtgeno
ten/s. De raad maakt namelijk elk jaar een uitstapje, meestal naar een der kernen 
van Zederik en ditmaal was op deze bewuste vrijdag Ameide aan de beurt, wat 
toevallig samenviel samen met onze openstelling. Onder het genot van een hapje en-
een drankje heeft het illustere gezelschap erna het bijeengegaarde in ogenschouw 

genomen, waarna het zich naar de loswal begaf om via het voetveer Salmsteke 
met een bezoek te vereren. 

Waaruit bestond dat welsaamgevoegde als resultaat van de interactiviteit van Ve
reniging en de Vrijwillige Brandweer? 
Welnu, in het midden van de zo genaamde Vissenhal hadden we een vierhoek van 
tafels opgesteld, waarop onder glas ruim zes meter uitgespreid lagen authentieke 
stukken uit het Zederiks archief, die stuk voor stuk betrekking h!ldden op branden, 
vooral op ordonnantiën om die te voorkomen. Verder eeduien ( = celen, lijsten) van 
alle 'Burgeren en Ingezetenen binnen en onder Ameyde ende Thienhoven' -alleman 
was zodoende lid van de brandweer -en wat elkeen aan 'emmers, leeren, haecken 
en zo' in huis had om in geval van nood het vuur te lijf te gaan. 
Deze stukken hebben Kees Neels en ondergetekende opgediept uit het Zederiks ar
chief en dankzij de medewerking van het gemeentebestuur kunnen tonen. Met na
me is hier een woord van dank op zijn plaats t.a.v. dhr. D. Bogaard, wie geen moei
te te veel was de gevraagde archiefdozen aan- en af te voeren. 

Verderop onder plastic waren de jongere stukken uitgestald, namen van brand
weerploegen voor- en naoorlogse, brandrapporten en een waaier van foto's, situa
tietekeningen en krantenartikelen. Deze waren voor een groot deel afkomstig van 
onze brandweercommandant, de heer De Ruyter, wiens albums we tijdelijk half 
leeg hadden geplunderd. 
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Tegen de achterwand hadden we een tafel of twee ingeruimd voor de burgerva
ders vanaf de edelachtbare heer De Kleyn tot en met Den Breejen toe. Nota bene: 
zelfs namen verraden drang naar grootschaliger! 
Het kunstwerk aan de zuidmuur ging die dagen schuil achter platen multiplex. Het 
had even plaats moeten maken voor wat de feitelijke aanleiding was om een derge
lijke expositie op te zetten. Aan die wand plus op de tafels was namelijk alles bij
eengebracht wat herinnerde aan de enorme brand in Tienhoven, vijftig jaar terug, 
om precies te zijn op 24 april 1947, toen tien gezinnen hun have en goed in vlam
men zagen opgaan. 

Wie zich voldoende tijd had gegund om dit alles op zich te laten inwerken, kon wel 
richting receptie gaan, maar kwam onderweg weer ogen tekort om van het kast
je naar de muur, links en rechts een scala van souvenirs te bekijken, die terugrie
pen de ramp die Ameide had getroffen op Goede Vrijdavond, 3 april 1953: de Her
vormde kerk door brand verwoest. 
Veel bewondering oogstte tevens de vitrine, die grotendeels gevuld was met res
ten uit het vuur gered. Oud-Ameidenaar Abr. Vroon had ons ter beschikking ge
steld een sigarenkist vol echte ouwe knapen van spijkers, een stukje van het orgel. 
Eveneens een marmeren haarstukje van het monument van de Heer Ram, een 
brok lood, leiresten en een mopsteen. Bijzonder aardig was het dagboek dat hij 
als onderwijzer-in-spe had bijgehouden over de brand en de wederopbouw van de 
kerk en dat buiten de uitstalkast voor elke bezoeker was in te zien. 

En dan voorbij de receptie richting koffiekamer had de brandweer een heleboel be
zienswaardigs uitgestald. Tjonge, jonge, wat hadden pompiers als Kees van der 
Grijn Jzn allemaal uit de kast van de brandkazerne gehaald om het werk van 
toen tot nu te actualiseren. Links en rechts fraaie wanden behangen met een selec
tie van wissellijsten, onder andere eentje vol met pasfoto's van alle spuitgasten uit 
de laatste halve eeuw. En aan de rechterzijde een museum aan glanzend blusmate
riaal en met tal verbindings- en uitrustingsstukken als straal- en broekstukken, uit
rukpakken, maskers, helmen en emmers - nog een van leer - en- brandblussers in al
lerhand maten en soorten. Stuk voor stuk bijzonder interessant, evenals de map 
boordevol nadere gegevens over de wederwaardigheden van het brandweerkorps 
de jaren door. 

En laat ons niet vergeten dat op gezette tijden ons lid Jan den Oudsten Nic.zn zijn 
schitterende dia-serie heeft vertoond over brandhaarden, vooral de brand van Tien
hoven, en dat Riks Smith ter verduidelijking van al het uitgestalde had gezorgd 
voor schone onderschriften op alle tafels. 
Wat het aantal bezoekers betreft, kunnen we geen schatting maken. 'Open Ven
sters' is immers een open huis, dus in feite was de tentoonstelling continue te be
zichtigen. Wel was er een rooster opgesteld, dat ervoor zorgde dat er tijdens de 
officiële openingstijden steeds twee leden aanwezig waren om de bezoekers van 
dienst te zijn. Verder hadden we nog een schrijfhoekje ingericht om anekdotes, ver
slagen of verhalen op te vangen - ter plaatse of thuis te noteren -, maar dat kooi
tje is vrijwel leeg gebleven. 
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Het past ons, mede namens het Bestuur, behalve de reeds hierboven genoemden, 
alle overige surveillanten, opbouwers en afbrekers te bedanken en verder allen die 
hebben bijgedragen, letterlijk en figuurlijk, aan het welslagen van dit evenenement, 
bovenal de medewerkers van het tehuis voor hun hulp, gastvrijheid en voortreffelij
ke koffievoorziening. 

PW 
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AMEIDE OF TIENHOVEN IN VUUR EN VLAM ? 

Wakkere makkers, zowel mannelijke als vrouwelijke bedoeld, om de eerste echte 
brandlucht te ruiken die onze woonsteden heeft veronaangenaamd, moeten we 
een paar flinke stappen teruggaan. Die lucht steeg niet op uit Zederiks archieven, 
maar wij konden voor het jongste verslag van deze rampspoed terecht bij de 
schitterende uitgave over de Heeren van Brederode in de Middeleeuwen, getiteld: 
ONVOLTOOIDE ROEM. 
Het is in 1995 uitgekomen bij Uitgeverij 'De Coogh' te Bergen (NH) en is van de 
hand van Jan H. Verhoog, die er meer dan twintig jaar aan gewerkt heeft. 
Op bladzijde 282 van deze Brederode-encyclopedie van dik 700 bladzijden is spra
ke van het brandschatten van dorpen uit onze omgeving en ook Ameide blijft niet 
brandschoon: 

::: CONFLICT BIJ MEERKERK I 1387 - Op 30.4.1387 ontstond bij Meerkerk een gewone ruzie tussen enkele 
inwoners daàrvan en vier van de markt in Utrecht naar Gorkum terugkerende kooplieden, die evenwel zo hoog opliep 
dat twee van de Gorkummers er het leven bij lieten. 

In een herberg in Vianen waren de kooplieden in gesprek geraakt met een boer uit Meerkerk die hen op hun 
verzoek toestond op zijn boerenerf een meiboom om te hakken en mee te nemen naar Gorkum. Toen zij in Meerkerk 
de boerin daarvan op de hoogte stelden en de boom bij de boerderij begonnen om te hakken, werden zij do.arin 
tegengehouden door de boerin die er niet van wilde weten. Desondanks gingen de kooplieden door waarop de boerin 
de hulp van buren en omstanders inriep. Het liep uit op een hevig gevecht waarbij twee kooplieden het leven lieten 
en de Mee anderen verwondingen opliepen. 

Een 9P de Zieric voorbijvarende schipper nam de twee doden en dito gewonden mee naar Gorkum waar het voorval 
snel in de stad en op het kasteel van Arke/ bekend werd. Het Gorkumse gerecht eiste vanHeer Gijsbrecht I van Vianen 
dat hij de daders zou bestraffen en voegde er de waarschuwing bij, dat bij uitblijven ervan Heer Otto van Arke/ 
(+1396) de straf zelf zou komen uitvoeren. 

Gijsbreekt I van Vianen achtte zich door de snorkende taal van Heer Otto zwaar beledigd en liet niet na dit aan 
Otto van Arke! ter ore te laten komen. Gijsbrecht voelde zich sterk staan omdo.t hij kort tevoren enige leengoederen 
aan de Gelderse hertog had overgedragen en op diens hulp vertrouwde. 

De Gorkummers namen het antwoord van Gijsbrecht I van Vianen niet en besloten tot harde maatregelen. De 
bevolking van Lexmond, Lakerveld, Achthoven, Hei- en Boeicop en Tienhoven in het land van Vianen werd door 
Gorkumse boden aangezegd binnen drie dagen te moeten vertrekken met meenemen van hun bezittingen, want na 
die termijn zouden hun woonplaatsen geplunderd en in brand worden gestoken, hetgéen dan ook prompt gebeurde. 
Meerkerk, Broek, Lakerveld, Lange Bolgerij en de kerk van Heicop gingen in vlammen op. 

Meerkerk was niet gewaarschuwd maar de bewoners ervan waren toch bijtijds gevlucht op de nadering van Arkels 
benden onder aanvoering van Jan V van Arke! die de boerin en de daders gevangen kwamen nemen. Behalve dat 
het land rond Vianen werd platgebrand, werd ook de stad Vianen enige dagen belegerd en door beschieting zwaar 
beschadigd. 

Ameidemet het kasteel Herlaer waarvan de bezetting zichheldhaftig verdedigde, werd door brand en verwoesting 
hevig geteisterd, mede door het gebruik van de eerste kanonnen die zich in de Vijfherenlanden vertoonden. De kerk 
van Ameide bleef gespaard omdat daarin Gorkumse soldaten waren gelegerd. 

Een uitval over de Lek naar de Utrechtse bezittingen van Vianen kon Gijsbreekt keren in de slag bij Vreeswijk 
waar de Arkels een flinke nederlaag leden. Gijsbrecht I en Hendrik IJ van Vianen zagen zich uiteindelijk genoodzaakt 
de hulp van hertog Albrecht van Beieren en Holland in te roepen, die de regeling van het conflict opdroeg aan zijn 
zoon graaf Willem van Oostervant (= de Jatere graaf Willem VI van Holland/+1417). 

Door bemiddeling van bisschop Floris van Utrecht, hertog Willem I van Gelre en Gulik en graaf Willem van 
Oostervant kwam het in 1388 tot een bestand, dat evenwel enige malen verlengd werd. 

Op 26.3.1389 werd overeengekomen dat Otto van Arkel 16.000 Rijnse gulden als lening moest uitkeren aan 
Hendrik II van Vianen ter vergoeding van de aangerichte schade, met de bepaling dat Vianen dit bedrag binnen twee 
jaar moest terugbetalen. Als pand hiervoor kreeg Otto van Arkel door een neutrale partij de kastelen Herlaar en 
Everstein als waarborg toegewezen, waarbij de Heerlijkheid Ameide gevoegd zou worden bij niet tijdig betalen . 

Van afbetalen kwam niets terecht, integendeel. Toen de Heren van Arke! in 1390 naar Luik gereisd waren om 
de inhuldiging bij te wonen van de elect Jan van Beieren ( + 1325), zoon van hertog Albrecht, tot bisschop van Luik 
(Zie 6a-c), trokken de benden uit Gorkum op eigen gezag er ter plundering op uit om zich schadeloos te stellen voor 
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Wat opvalt is dat dit keer- Arino 1387 -de kerk gespaard bleef. U herinnert zich 
vast nog wel uit uw schooltijd de term rampjaar en wieweet ook het erbij passen
de jaartal: 1672 ? Even hoofdrekenen: daartussen ligt een tijdspanne van ruim 
280 jaar. Opnieuw wordt stede Ameide geteisterd, maar de kerk komt vrijwel ong
edeerd uit de strijd. Tel erbij nogmaals een 280 jaar en daarmee belanden we in 
1953. En wie onder ons ouderen herinnert zich niet de dramatische Goede Vrijdag
avond en -nacht, toen de Ameidese kerk in vlammen opging? Over dat laatste 
vindt u meer verderop in deze uitgave: DE AMEIDESE KERK IN DE AS. 
Thans willen we nog even stilstaan bij de barre winter van 1672, waarbij ruim zes
tig huizen een prooi der vlammen waren geworden. Allereerst citeren we uit een 
stuk, dat dateert uit 1913 en het zegel draagt van stede Ameide. Toneel van de 
strijd is Sluis: 

Vier over~oopers uit de schans hadden de vijanden het bericht ge
bracht,dat het met de sterkte zeer slecht was gesteld:zij was z.lbnder 
borstweringen en strijkhoeken(bastions).Bamphield,die er bevel voerde, 
verzamelde ternatwarnood driehonderd man om zi~h heen,waaronder gerekenê 
moest worden het zeevolk ofuier Brakel.Voorts hield de wapening Ii.iet ove1 
zijnde Brakel's volk slecht voor een derde gedeelte gewapend met snap
hanen(geweren),de rest met bijlen,halve pieken en morgen-sterren(knot
sen voorzien van punten},terwijl er slechts veertien gezaghebbers(kader) 
werden gateld.Nog hadden de verraders weten. mede te deelen"dat alles 
binnen de schans over hoop liep:een groot aantal ging ziekelijk of lag 
bedlegerig,De gezonden dreigden't geweer op der Fransehen aankomst nede1 
te smijten, wilden liever bij den vijand ellendig leven,al s van honger 
en ongemkk l~zaa11 sterven." · · . 

Op het hooren van deze tijdingen waren de Fransehen driest komen 
aanzetten en hadden de verschansing aangegrepen. 

Het bleek hun evenwel spoedig dat h~t laatste gedeelte van de mede
deelingen der overloopers overdreven was geweest,want de bezett•~en 
verweerden zich ma.nhaftig.Eovenal het zeevolk van Brake-l"deed een duijt 
in het sackjen11 ,en de wedersi;and was van dien aard dat de aanvdlers 
moesten voetslaken. 

Toen beging Bamphield de fout om het huis van den sluiswachter 
Joan Adriaenszoon Verhoef,binnen de schans liggend,in brand te steken. 
Zijn bedoeling was om daarmede een sein te geven aan Wirts te Gorinchem 
en Westerloo te Schoonhoven. 

Hij bereikte echter het negatieve resultaat dat zijn tegen stander 
la Sault daardoor ontdekte de slechtheid van zijn stelling en de zwakhe: 
der bezetting. ' 

De vijand hervatte daarop zijn moed en verwoedheid,waadde tot aan 
de knieän door het ijskoude water en begon de stelling ter zijde te 
beklimmen. 
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Reeds genoemde Dr. Bram Vroon heeft hierover in 1993 een lezing gehouden, die la
ter compleet is weergegeven in het Nieuwsblad Uaargang 1993 no. 2 en 3). We ci
teren een fragment uit een brief die veldmaarschalk Paulus Wirtz schrijft aan de 
Staten-generaal: 

Op de Sluyse ter Ameyden komende, hebbe ik het werk noch zodanich in zijn ge
heel gevonden, dat niet meer als één Pallissade was afgekapt. Ameyden was op 
verscheyde plaatsen in de Brandt gesteken, en grootendeels afgebrandt, al even
wel zijn de Kerk, Raathuys en veel andere Huysen noch blijven staan. Die in de 
kerk in reserve bewaarde Ammunitie, heeft zich ook noch daar in gevonden. 

Ten slotte nog een fragment uit P. Horden Jz.: 'Recht en slecht in het Land van Bre
derode 

'Den 'f8 No_v: 1.6~2 als het werck (v7rde~igingswerk) op de sluyssen bij 
Amel.J den mgenoomen worden i.s ~ J.s Lexmoht en Achtoven voor de 

'derde reijs van alles geplondert, en boven de meubelgoedren over 
.'de XJO paerden wegh gehaelt ·en soomen yeder paert door· malckan
_der reekent ~ 60 gld.; ~I.<>?pt 12 .. 200 gld. 

·Op dtto naemen Sl.J alle de koetjen weg/i, bestaende uyt over de ·300 
: stucks, yeder gerekent op. 25 .gld. beloopt . 7 .. 500 gld. 
de kalverrunders, verckens·en schaepen ten minsten 2.000 gld. 

' 4n° 1673 in den lUlent van Meij hebben de Frans;en met een leeger van 

5000 man over de 6 weeken o~ Achtoven·gecamyee~t geweest: 
in welcke· tijt sij drij à .64 huyssen verbr-ant ofte afgèbrooken 

'hebben, · tD(leronder veel voornaeDte hofsteeden ·en schoone lwyssen,·, 
en· soo men de hnyssen dO?r malekander maer estimeert op 500 gld. 
'.be!oopt 32.000 gld~ 
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OUDE PAPIEREN EN NIEUWERE STUKKEN 

Het brandweerwezen is een van de oudste gemeentelijke taken. Traditioneel werd 
deze voor het overgrote deel door vrijwilligers verricht. Maar weet wel - u hebt 
dat in het voorafgaande reeds vernomen - dat er een tijd geweest is dat van vrij
willigheid amper sprake was: het was een gemeenschappelijke taak en wee, wie 
zich in cas ( = geval ) van brand daaraan onttrok: de contraventeurs ( = overtre
ders) stonden behoorlijke boetes te wachten, die dadelijk bij parate executie zou
den worden afgehaald. Uit de stukken van 24 februarij 171 5 en d.d. 15 november 
1763 - niet in deze uitgave opgenomen- blijkt dat alleman blijkt lid van de brand
weer te zijn - voor uitzonderingen zie verderop in dit blad - en let eens op de niet 
mis te verstane, weliswaar halffranse, termen als ordonneeren, statueeren, regulee
ren en corrigeeren, die de hoogmogenden Heeren bezigen. Aardig is ook na te 
gaan hoe de weermiddelen, zoals leeren, emmers en lantaarns, dienen opgehangen 
en gemerkt te worden, of hoe je bequaame schoorsteenen behoort te alimentee
ren (=onderhouden). 

Niet onvermeld willen we laten uit het pre-sirene tijdperk articulo 6 uit het stuk van 
1715: 
'De brandmeesters sullen des winters bij toewater aen de inwoonders deser stede 
moeten ordonneren na de stantplaets van een idere huising in 't ijsbijten te hacken 
van soadanige groote, en op sulke plaetsche als de brandmeesters sullen ordonne
ren, en bevinden sullen te behaoren op peene die daer van in gebreken blijft, verbeu
ren sal soo menigmaal als het den onmillige is aengeseyt een boete van 1-1-0, als 
welke bijten des 's morgens door de inwoonders die deselve hebben moeten hac
ken weder moeten worden geepent ende de schollen wel uit gevist des morgens 
voor de kloeke thien ueren naer welck uer deselve bijt de brandmeesters sullen wor
den beschouwt, en ingevalle imant in gebreke blijft deselve bijten te openen de schol
len uyt te visschen sal tellekens soo menigmael hun sulx aenges6ijt sal sijn verbeu
ren een boete van 6 Carolus guldens.' 

En in art. 7 is sprake van braakhutten: de brandmeesteren moeten goede toe
sicht nemen om alle braekhutten te nabij eenig huis schuer of berg staande of ge
set mogt worden of te keuren en te doen verwijderer), etcetera. 

Dit is een fragment uit een totaallijst die we in een volgende aflevering willen plaat
sen 
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Zie nu het eigenhandig schrijven van de gemeentesecretaris Corn. Verveer (17 51 ) 
over het probeeren en visiteeren van de stadsbrandspuijt en de daarbij geconsta
teerde mankementen. 



Onderstaande Instructie is ooit opgesteld door twee vermaarde Jannen, bijna buur
lui van Ameide: de Gorcumers van komaf Jan van der Heyde, Senior en Junior. Die 
twee zaten dicht bij het vuur: Vader Van der Heyde(n) ( 1 637 - 171 2) is namelijk 
de geschiedenis ingegaan als de uitvinder van de slangenbrandspuit en verbete
raar der straatlantaarns. 

INSTRUCTIE, rakeildc 't Ondc:rhoua en Con~rir~tf~derSlang-brand-fpuiren. 
•· DE Slang-br.~nd·fpuitcn moeten, zo veel mogelijk is, in plaatfen van gcruatichde Lacht, en die muisdigt zijn, 

geplaatfi worden. · 
:t. En ten minficn vier malen in 'tJaargeinfpeél:certcngerejnigtworden, aldus: 
3• Ecrfi moeten de Spuiten met al haar toebehoorcos afgefioft, en de Slangen, zo die vochtig of bcfehimmeld 

~jn, in de open logt, dog buiten de Zon te draogen gehangen, en daar na met een haire boender af gevaagc ; ook de 
woelfels van de Letrc of Spuit-flangen, zo ver die losagtig zijn, invoegen datmenze zamcn met het Leer der Slan
gen over de febroeven kan omdraijen , herwoelt worden. 

4· Dan moeten gemelde febroeven, zo in de Slang als in de Spuit. pijp zijnde, bezichtigt worden ofzc noi:h wel met 
Lecrc Ringen, van egaalleergemaakt, en nergensvan tulfen 'tkooper uitgeweken, zijn voorzien : 

5· De Spuit-pijpen , ofzc ook door een i ge vuilighei~ verfropt zijn. 
IS. lle Zeildoeks of Water-flangen, of die ergens bcfchadigtzijn : en 'teen of't ander gebrekkelijk wezen de, moet 

aanllonds verhol~n worden. · 

S· Alle twee jaren moeten 
worden : namelijk aldus : 

7• De Zuigers moeten uit de Zuiger-buizen opge
haalto afgevaagt, en des zelfs leer metVcrkens reuzel 
gefmeert worden. En zo 't gebeurd dat cenig Zuiger
leer in zijn Zuiger-buis niet digt fluit,· zo moet het zel
ve met een Hamer op zijn kant geklopt, en zo vcrdikt 
en wijder uitgezet worden: als hier nevens word aanf!,e
we;zen. Dog als eenig Lèc:r zo zeer verkrompen is, dat 
het door 't voorfchrcve middel niet volkomen ge reme
dieert kap worden, zo moet het Kurk, daar in zijnde , 
uirgeligt , en een Leere fchijf, daar onder leggende, 
uitgenomen, of anders het kurk :zelve met een dikhr 
Kurk vcrwi!feld worden. 

8. De grootc Klappen moeren met LijwaJt f.:hoon 
afgevaagt, en daar na, beidegrooteen kleine, met vin
gers gcroert worden: dog zodani~ verftramt wezende, 

=~~~~~~ datzc opgeligt zijnde, zonder geklap te maken toeval
len , of eenigzints open blijven fiaan , en datzc door 
'tvoorfz roeren,niet klappende konoen gemaakt worden, 
zo moet het f;antfche Koperwerk uit de Bak genomen , 
de Zuiger-buiS, daar de verfiramde klap in of aan is, af
gebonden, over vuur warm gemaakt, en dat! met een 
borficlrje, in hccte Terpentijn olie gedoopt zijnde, afge
wa!Ten, en daar na met lywaat weer gedroogt worden. 

cxtrao,rdin:U:C 1Wij;rege•·izitecn, en dan mede met \Var er geprobecrt 

Jo. E.erfi moe te'! deLeere afSpuit-flangen met Watervenagt worden; dewelke ten dien einde over firant, met de 
geh<!ele naar, zo veel doenlijk is, boven, uitgeleid en de Spuit-pijp der zelve met een prop gellapt worden, 't welk 
gedaan, en de Spuit met Water gevuld :zijnde, moeten niet meer als twee man aan te werk gefield worden om te Pompen; 
en onderwijle dat deze de Slang door haar pompen ge!panncn houden, moet een ander met een z:~gt en gcfcherpt Roor
.krijt, zo ergens Water uitfpat, deplaatzen daarvan net teekenen; om daarna, als de Slang wcertlrool? is, deld;ken re 
konoen vinden, en met 1. a ~ fieken te floppen: of wel met een der kleinllc Lee re bindlapjes, uit de gcrecdfchapzak te be
woelen; 't welk men clan, om dat het niet verfchuiven zou , weerzijdsmet een fieek of twee even in 't Leer van de Slang 
vafi hcgt en om laat blijven. Of zo het lek digt aan eenig woelzei is, by 't zelve lek de Slang af te fnijen en tcherwoelcn, 
't welk dan 't :z.ekerfic middel is. . 

1 t.Tilthet probc:ren van de Spuiten zelf, moeten behalveode genedie 't Watcrin doen, tot dcgrootllc ten minficn 11 of 
1 1, en tot de ·middelbaare 7 of 8 mannen bezig zijn ; als tot d'eerfie 1 oen tot de tweede G man om te pompen, en am beide 
2. man om de Spuit-pijp en Slang te fiuuren en op te houden. En heclimen in 'tprobceren te letten op de volgende zaken. 

11. \Vanneei:: 't gebeurd dat in 't neerdrukken van de Zuigers eenig water boven uitfpat, zo is het onder(!~ Leer van 
die Zuiger, daar 't water by uitkomr, gekrompen, en moet verholpen wordcn,als in 't 7• Articul is aanHewe.zen. 

13· Zo ter contrarie de Zuigers boven op droog worden, zo is het bovc Leer gekrompen , 't welk mede te vcrhelpen 
als in 't 7· Anicul. 

14. Wanneer het Water in een der Zuigcr-buizen,by wijlen datter weinigWater in de Spuit is,fchuimt,dnn is de na at v~n 
de Zuiger.buis gebor!!en: "t welk met een kopere lap, van buiren over de geborlle na at te Coudeeren,moet geflopt worden. 

1 S'• Als in 't Spuiten eenigc uitllraling van binnen in de Spuit ge hoort word, of dat de force van het Spuiten komt te 
vcrflappen, zonder nochuns eenig letzei aan de boven gemelde dccten te hebben vernomen,zo ilfer cenig lek aan d'ondcrfle 
deel en van 't binnen K<>pcrwerk, of omtrent de woelingen; om welk lek te vinden men 't gehcclc binne• koperwerk moet 
uitnemen, den uitloop van den Helm met kurk !lijf toe fioppen, de Zuiger-buizen vol water gieten , en dan ecrfi met 
beide de Zuigers gelijk, en daar na elk bezonder ( flcgs met de hand) fiijf neer parifen ; als wanneer het zig wd zal 
openbaren, om na gelegentheit te verhelpen. 

· 16. En op gelijke wijze als hier vcrtoont is, moeten ook deSpuiten na hun gebruik in ongeval van Brand, gcrcinigt en 
geprobeert worden. 

17. Eindelijk moeten de Spuit· flangen jaarlijlC,of om de twee jmen,(na menzc droog of nog wel in't fmeer bevind) in 't 
warmllc van de Zomer, en in hoogeZonnefchijn, worden gefmecrt, met fmccr daartoe~xpres gepreparéert om "t Leer hoe 
bngs hoc digter te maken en voor 't bijten van Ratten en Muizen te bevrijcn: ('twcllt by 't leeveren van de Spuitendaar 
nevens werd gezonden, of na ontboden) en moeten daartoe: uitgeilrekt aan litzen, tegen een MuurofSchutting, trgen de 
Zon llaandc gehangen worden; en het fmeerzo heet gemaakt 7ljndeals de Handen kannen vcrdragen, moeten ten mir.· 
flen tweeman, elk hebbendeeen hand voloud Bomlrdzijn, 't zelve in 't heetc fmeerdoopen, en daar m~e met:r.Jgtc vry
ving, deSlang zo lang heilrijken, als 't fmeer in 't Leer wil in trekken : 't welk gedaan zijnde moeten zy de Slangen aar.-
fit>nds afnemen, in oud Zeildoek rollen. en zo tot aan den avon4in de lonne-fchijn bedekt laten Ie~ gen • 

• -·- -- • • •• - . . . . . • - 4-.: y "H IJ' & H. tD • • 

6.l'ö Y~X 
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________ ._. __ __.. . ......_ ___ ~--·---------------,,. 

OR DONNANTIE 
E N 

REGL .EM EN~r, 
Op het Behandelen v:m de 

B R A N 'D S P . U I T, 

EN OP liET 

WEEREN EN BLUSSCHEN VAN BRAND, 

B~en· en onder de Jurisdiétie vm de Steede · 

A M E D E. 

. . . .. 

Te u R. E · C H T, 

BY J. VIS C H, Boekverkoper over den Domfl:eeg, x8os. 

Aldus gedaan, opgemáak.t en gerefolveerc by WAR NARDUS -
VERBAGEN, Schout, MARCELIS DUYBUS. 
HUYBERT PINSE , VAN DI!It: AA~ · CORNELJS VAN 
DEN ANDEL, LEENDERT NOORDi?GRAAFF, 
JACOBUS VAN LOMWEL, ARJE VAN DER HAM, 
ARIE CAPPETEYN ,. JOHANNIS VAN' KESTEREN 
en WILLEM VERHEY, Mede - Leden van het 
Gemeente-B..-fl:uur, mitsgaders JOHANNIS PLOOS TER, 
.ALEWYN DL: YB US en LOUW VAN LOMWEL, 
Gecommitteerde en Stëmgerechtigde Burgers, uir de Ge-

-meente van AMEIDE, Conform Articul 67. der Senars
Regeling, op Donderdag den I 6 der Maand Mey dezes 
Ja:~rs, alhier oo het Stadhuis gekozen door de :..;t<mge-. 
rechtigde Burgers, na dat dezelve des Zondags te vooren, 
zynoe geweest den 12de van dezelve Maand Mey, bv 
Puhlic~tie daar:oe behoorlyk waren geconvoceert en t•p
gerol'pen. 

En 

12 



Ir
 

• 
i i ' I ! 1 ' I ~ 

.....
 

w
 

. 
, 

ttr
 rr

 tf
f 

trr
 t

1r
~ 

Jf
[f
;t
tr

~~
 ~

tt
tf
ff
'~
~t
~l
~ 

f 
-

L
ll
 

..
. 1

1 
ft
~l
 .. 

~)
\J
n .

. t
fi

 n
d~

ll
l~

tL
1L

t 
~t 

ffl
 l

ff 
if 

~t~
 ~t

 r~
 f

~. 
·q

r 
~ 

1 
~t~

 
1

t 
t 

~~t
 ~ 

~ 
~~
 ~

~ 
~~

 
~n

 t
 

ti 
· 

.. d
 

t 
i 

(\-
~
 

l~f
 t

 
~ 

l 
t 

tf
i 

~ 
~~
 

r~
~ 

r 
}t 

r 
l 

tn
 ~

 
lt 

~~1
 ~

 
f 

i~
~ 

I 
i 

t 
~ 
l 

1 t 
t 

!l
t 

~r 
f{l

 
~ 

r 
. · 

~ 
Q. 
i 

&
 t 

~ (
\-~

 
" 

t 
r~
 

~~
-

t 
"" 

i~
 

~ 
i 

~ 
tt

; 
i 

~ 
t. 

l 
§' 



... . .. 
; ~ . . . -. -I 
. · . 

14 



'C~ ele~ ~ ~rlmetáe, ~ 
~ daZ fJ{J-~ de«- 22 ~ 18'3() ~ 
~ éelt-SU «M«-de~~~ 
~Heet de ee't4te ~, áeJt, ~ ~ 

-, eH- ~14teelui áfuvt, t:Ûe ~ ~ 
~st?«- (UH,~ e~e ~ de ie~ düeeate ee 
~ eH- t)6de _;náe te ~-

Z>a& ~ ~ ~ s-tfoe ~fUif, ûe ~ 
~te~~~ 1'-fot ee4 ~, 
~e~e-~dtide te~~~ 
ûe- huute ~te~, etLfe4, ~de~ eH-~ 

dtj de~ eH-~ tJP de~ áelt
~ ~ da.td, 28' afPtd 18'19 H6 26 ~· 
Z>~«.tt~t#~~ ~,dat 
~e&e~~~~teUe~~ 

~Heetete~~~~. 
r/Uet4. ~ dtj 'C~ eH-~ 
~, dele- 4 ~ 18'3() 

Z>~~ 
dtjHaj~ 

~ rlmetáe tJfl-~ 
dele IS f/U~U~ 18'30 
z:>t) t!f/~ 

~'11~ 
1~ ~(kUt ~~tt;t s~ 

'1 de *Ktet;t«-
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Het familiewapen van Warnardus Verhagen, schout en secretaris van Ameide, 
Hoog-Heemraad. 
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Uit een later stuk van 15 julij 1869 kom je aan de weet wie tot de dienst bij de 
brandweer verpligt zijn; namelijk alle mannelijke ingezetenen der gemeente die hun 
achttiende jaar hebben volbragt en hun zestigste niet hebben bereikt, met uitzon
dering van: 
1) de leden der gemeenteraad 
2) de gemeente-secretaris 
3) de onderwijzers der jeugd 
4) de Rijks- en gemeentepolicie en -ambtenaren 
5) de wegens ziekte of ligchaamsgebreken ongeschikten 
6) zij die wegens eene op hen rustende verpligting tot andere openbare diensten in
de onmogelijkheid zijn deze diensten te verrigten. 

De benoeming geschiedde door B. en W. 
Werkverdeling had je eveneens: aldus art. 11: 
Baas boven baas was de opperbevelhebber - in een andere ordonnantie brand
meester geheten -. Deze meest waakse meneer had tot taak in gestrekte pas rich
ting brandlucht te draven met in zijn zog zijn kommandeurs, die respectievelijk 
baas waren over de pijpleiders en zakkendragers; de pompers; de werktuigkundi
gen, de waterscheppers en handlangers. 
Uit de verdere taakomschrijving blijkt dat bijvoorbeeld die zakdragers niets met 
zandzakken van doen hadden, maar volgens artikelen 1 2 en 1 6 tot taak hadden 
'bij brand als bij het beproeven der brandblusmiddelen elk hunnen zak met het 
daarin behoorende gereedschap te brengen ter plaatse waar hun zal worden ge
last'. 

In diezelfde ordonnantie staat over de brandmelding in art. 23: 
'De nachtwacht is verplicht bij het ontstaan van brand in de gehele bebouwde 
kring der gemeente met de klap verkeerd te slaan en brand te roepen. Hij zal de 
bewoners van het huis of gebouw waarin de brand is ontstaan zoo ook de naas
te buren dadelijk wekken en de Burgemeester en wethouders als ook de komman
deurs dadelijk waarschuwen. 
En even verderop staat dat 'bij gelegenheid van brand het geheéle personeel zal 
zich onverwijld naar de bewaarplaats der spuit begeeven. Die plek was aanvank
elijk het koor van de kerk, maar later heeft men het geval ondergebracht on der 
het stadhuis, daar het uitrukken daar gemakkelijker was. 



.. 

BRANDWEER. 

Benoeming perRoneel voor de be

handeling van de 

Motorbrandspuit. 

AMEIDE, 24 November 1938. 

~ . .:·· . 

Hiermede doen wij U toekomen een lijst, waarop voCJrkomen de namen van de Hoofd· en 
Brandmeesters, Werktuigkundigen, Slang· en Pijpleiders der Brandweer in de 

gemeente Ameide. 
In verband met de vastgestelde gemeenschappelijke regeling tusschen de gemeenten Amelde 

en Tienhoven, betreffende het gebruik der motorbrandspuit, verplic-ht zich het benoemde personeel 

:Ier Brandweer, zoodra door hun de benoeming tot een der bovengenoemde functies is aangenomen, bij 

brand. zoowel dienst te doen in de gemeente Ameide als in de gemeente Tienhoven en in andere 
gemeenten, indien zulks wordt noodig geoordeeld. 

Ontslag op verzoek uit bovengenoemde betrekkingen gaat in, zoodra iemand tot die zelfde 
betrckk1ng i~ benoemd. 

Iemand die opgehouden heeft te behooren tot het benoemde personeel der Brandweer, blijft 
evenals 1eder ander ingezetene brandweerplichtig tot den 60-iarigen leeftijd, ingevolge Art. 82 der .Alg. 

Politieverordening van I 0 September 1936. Ontslag, niet op verzoek. kan door ons steeds. zonder opgaaf 

van redenen, worden gegeven. 

Evcntueele klachten, opmerkingen en adviezen. betreffende de indeeling van het personeel, de 

werking van de motorbrandspuit, het slangenmateriaal der brandweer en7. , ontvangen wij steeds gaarne ten 

spoedigste en worden door ons alleen schriftelijk aangenomen . 

Wij deelen U nog mede, dat wij er bijzonder prÎ)II op fitellen. dat iedere brandweerman precies 

weet, tot welke "ploeg" hij behoort en met wien hij daarin 1~ benoemd, opdat de tf" verrichten werk

zaamheden steeds zoo vlug en accuraat mogelijk kunnf"n worden uitj:(evoerd, terwijl het nauwlellt"nd opvolgen 

van de ontvangen bevelen der brandmeesters, tot de eer~ te vereischten moet worden ger~ h nd van een 

goed brandweerman. 

Art. 88 der Algeroeene Politieverordemng luidt als volgt: 
~-· · : 

I. De tot commandant, brandmeester of plaatsvervang•·nd brandmeester benoemde legt, alvorens 

zijn betrekking te aanvaarden, in handen van den burgemeester den volgenden eed of de volgende 

belofte af: 

.. Ik zweer (beloof), dat 1k bij de toepassing van de bepalingen m~t betrekking tot het brand

wezen met ijver, nauwgezetheld en onpartijdigheid werkzaam zal zijn. Zoo waarlijk helpe . mij 
God almachtig". ( .. Dat beloof ik".) 

2. De burgemeester maakt van deze beëediging melding op .de akte van aanstelling. 

Burgemeester en Wethouders van Ameide, 

De Burgemeester, 

De Wethouder, 

· · ~ . ·.. . n 

./lan 

Heeren Hoofd- en Brandmee3ler3, Werktuigkundi~r~. Slang

<"1'1 P;;p{eiders bij de Brandweer in de gemeente Ameide. 
· ~;~~t~ 
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' . - ~ . . ,_ . 

·: .. ·:..'i·:~~· - . (~ 

lste Ploeg~ ,-- -
.i 

...... ··. :~tf: -· 

. . i!, . . . ·( 
'!' . . : . 

. __ :··,- · 

Hootdbrandmeester • 

I. G. H. Oiepenhorat. 
. :- . ~- . . 

··Ä 

Brandmeester.·::;. ·-._ . ;----/ /; 

2 W V
• h H • · , " -~~ • /• ~ 

. . er eq; ·p .,T"'--" .->· .. : 
3. H. A. Bouter. '(Speciaal voor het toezicht op de motorbrandapuit.) 

. / ~ / -
4. G. Hamoen. ~ (Speciaal voor het toezicht op de motorbrandapuit.) 

.· ... ;;·:;; 

Eerste Werktuigkond I ge. · 

5. A. A. Oijkaman. 

~ ·· ... _ ":' ... ~-
•• • .; . ;.·· !"' 

. · Werktuigkundigen. 
~- -~ ···~ · .. 

Slang. en Pljplelders • 

: .. :,. ·~,. -~ ..: .:.·. _. _ _ 
·. . ~ -~ . 

H. Pek. 

Hermijndert Boute·r. 

-~ 8. W. de Bie. 

R. nn V/ oezik. 

C. de Jong. 

Adr. Verheij . 

•' 9. T. de lange, 
. ·.;_ -. .. . .- .:·:.:y;l .. 

12. 

13 . 

14. 

15 . 
16. 
17. 

. · :--;a.:: .• 

r.. · H ~ Diepenhont. 

Ar1e Alblu. 

.• --; . 
........ · 

10. jan van der Ham. 

Basliaan Streefkerk . . Herm~-nua Streefkerk Gzn. 

.. · ·-;: 2de Ploeg . 

Hoofdbrand meester. 

I. H~rmanus Streefkerk Azn. 

Brandmeester. 

2. P. de Jong. 

3. L. de · Jong. (Speciaal voor het toezicht op de motorbrandapuit.) 

Eerste Werktuigkundige. 
4. P. de Groot. Tzn. 

Werktuigkundigen. 

S. T eunia A dr. Bouter. 

6. C. Kerabergen. 

7. Jac. Langerak. 

8. N. Pelc. 

9. Adr. Muilwijk. 

I 0. P. Brouwer. 

Slang~ en PIJplelders. 

I I Joh . Merkerk. 

12. L. Woudenberg. 

13. A. Streeflcerlc Gzn. 

14 Ant Zweeren. 

15. Peter Streefkerk Czn. 

16. G Streefkerk Gzn. 

ledere ploeg bestaat voorloopig uit 16 brandweerlieden. Naar gelang later zulks noodig mocht 

blijken, zal iedere ploeg worden uitgebreid of verminderd met het nood1ge personeel. 

Zij, die brand ontdelclcen, waarschuwen het eerRt den Burgemeester en bij afwezigheid van 

dezen, dengene die hem vervangt en vervolge~~ de 1-tootd- en Brandmee~ters en het verdere personeel dt> r 

brandweer. 

Die het eerst brand ontdekt, waarschuwt teven11 de lclokluidt::rll en de politie . 
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··7 ••• Ja6~La.ri.gerà.k~ 
·8. '! ._:F::J?i~l)iepenhor.st. ;• 
91\ ~B:~Streefkerk. · · · 
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10_._.A,~:.reef~erk _ ~zn.. . BRAirD ACHT 2ekl. ·· . · · _· 
T177 .• H.P~k •• -~ •.. • ·;. · ....• ·••... . . . . . . . ...... · ..••. chauffeur met eigen auto..;; 
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1
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.... ' .·; , .: • ..• ·~· . ~;~~:~ ~ ~ gf3 :• . -~ ... ·-~~· ·, .. . .. > :. ~· . . .. '"\ 

{J: :i; ;~~j~!~~~st . KtoliLiunERS. , ;;: .. > " . . . ~·!~· .: 
': ·l~CC;.Labrie ~ ·· 2 .:P. streefkerk Cznd'j~J • van Delsen·:·~'-~· .• c. v ."d. G~± jn.- ... _,. ;· "-·: 

... ~~i~A~:.~·~:n~;;r~è!a~"~:t~~it:~·.~~. 1~'~!!~~~- '~.~~~1~1~~~~. · -~f~!Uf~}~. 
:w .. ngeraE~ .. ·_M;en _wE\.ehte. met:. de ,Ze :hul '~n:Vrage in~g~en ·geval .. _te . -1~~1Ie.t 
sg()re tarie-;persiane-el :J:ean . ~e ze .;tel . :onisclie; ~bu.:.l,;P: aa.ny.rà,~~h,~-.: . ... ~~:~= · . -':' 
.D~"}:)~eve_l-r._oe;z;-en:4~L~.· . n(imeesters_ en .,_nderbrÇlndm.ee.stets . ~o~gen .. m~~.äJ/~' ... / · 
· Htil;,:P·lrii:ïn\:'d.titl~~lf:E.:reur~H~Pek ervq r g · ·· ~J"'' · a . :: e ~ .moforbr·à · . · :tt=_ - ~-=: · ... 

. • ten ~'poe.~igáte ·-~~~·::·h~t._ ,te ·~-r~in .v~h, <;ie. bran~~wor4'{.'geb~aÇlit. eri$tege::- -
l~_j_~ertijd.l.ateii;{~:L~j !lè st~dp~_.jp~n met.l).et:~b~~oo~i$.~e . .a~nt.al ~~en 
aänslui ten· 2.E.- de ·:brandkranen van · àe wate:r;-Ie:t.dJ.ng. :.Zl. J. d;'9-gen .. zorg, O.a t 
hat. b~no,oqigde. ma teriaa~'-z~_oal3_:Aebra~dslan~en·; . ge s~aJjd;pi jpen;:- ~de . 
~ruggen;welke . bestemd Zl.Jn ter voÖrkÇ>~ng va~ be~c.~adJ.gJ.ng vande . . 
slangen o:p de we_gen; de lantaarns; de noodige reaerve ·benzine en olie-

.. 

·voor.de·mq.torspu:i,.t ter plaats·ep.v~~ de brand aanwezig is. $?odra bran:d · 
on,~d~.kt. w_çpd:Ç ,.maakt ~en alarm. dó'ooi· het ln.idcn va~·· ~.e klokken van ~ ~et. 
oud"e 'geme.entehuis on van:. den t"oren en wa· . .cschuwt .men onm.iddelli jk':'dti. ó. 

geheele brandweer, de burgemeester, de poli tie ..... ~ )iet secrctar.ue-pa:r-sP- -.i
neef .. .- Bij· ong~steldheid,afwozigheid of ·.• \"~tr.mtenis van den ··:burg~...; .. · 
meestor ·waarschuwt- men .. onm.iddelli jk den · .. · .:.h,ouder-:-wnd. burg~rneester. 
. . · . TIENH0vEN ( zÏÎ) .·sÎangenwagen·. -~ . . . 

COnimandan t ... · .•.•. B.Bor. ·. ,: ': . . -t 

_ . .;Jvranscha.ppcn ..•.•••.. 1-.•• J~van Stra-tieJil Jzn. 3 •..• C.Wierks. 
<.~/ ' . ; . . .· I .. J .van Sti·at .. ~~ GJzn .. r;.· 4 ... P.van_der Grijn. ' 
..... : ··:ndien in de gemet:n te Tienhoven bij brand niet direc.t ·een slangeri-

wage.ri bi-j de hand is, dan drage m.en de standpijpen en branelslangen 
Iraar· het terrein van dG brand en .. :plaatst men een en. ander direct Op 
de .wa terl€iç1~~-·· Men lat~ geen mittuut verloren gaan.. · 

-~·· · .. ·~· .. AMEJ;DE/TIENHOVEN, 1 ~ nê.-cember "946,. 

-• • i. 

• .. - " ,. t..: .. .· . • ·- .. 
'!;> \' 

z.o.z .. . -· .. 
. . _,. ~ ... ..,. .. 



DE RAMP VAN TIENHOVEN 

Artikel uit 'Trouw' 2 5 april 1 94 7 

Zware brand teiStêl.'"ll 
.. ... . 

.. .. 

Acht woonhuizen in de 
asch gelegd 

. (Van een onzer venlaggevers) · ~ ' 
Het plaatsje Ameide aan de Lek Is gistermorgen door een hevigen 

brand geteisterd. Binnen eerii,.tijdsbestek van een uur werden niet 
minder dan acht woonhuizen in de asch gelegd. Tien gezinnen, be· 
5laande uit ongeveer 45 personen zijn hierdoor dakloos geworden. 

O.e brandweer van Ameide en Tienhoven rukte bij het eerste 
&tC.i>>n uit, spoedig gevolgd door die van de omliggende gemeenten. 
Meó.e door den. feilen Z.W.·,wind mocht het echter niet gelukken 
de!:\ brand meester te worden. Slechts een gedeeUe van~één woon· 
huis bleef gespaard. · 

Tien gezinnen dakloos 
!n Ameide heerschte den g.ehee

len dag een zenuwachtige stem
ming, Onmiddellij·k na het uit.bre. 
ken van den brand was het g.e
heele dorp in toom. Velen ijl
den naar de plaats des onheils om 
te redden, wat er te. redden vi.el. 

Onder leiding ·van den bur
gemeester van Ameide en Tienho
ven, .den heer Luijendijk werd met 
het ·blusschingswerk een aanvang 
gemaa.kt. De eenlge brandspuit. 
waarover Amiede en Tien:ttoven de 
besclU:kking hebben, tastte het 
'V'tlur aan, doch de fel uiislaand.e 
vla·mmen en de wind lachten om 
dit kinderlijke spel en woest joe
gen de rookikolommen door de 
hu'zen. 

Gist.erO>:vor.d thadden wij nog een 
onderhoud met den burgemeester 
die ons uitvoerig de benarde si
tuat!e uiteen-zette, waarin het dorp 
door dezen brand Is geraakt. 

De brand ontstond doordat en. 
:ke!e arbe!d~s in een mandenma
kerij houtafval op de kachel had
den geworpen. Hierdoor werd de 
kachel ovei'Ver'hit en spoed'.g sloe
gen talrij,ke vonken uit de schoor
steen. De felle wind was er mede 
oorzaalk van, dat dt> von-ken op het 
rieten dak terecht kwamen, dat 
v-lam vatte. Binnen enkele minu
ten stond de geheel.e boerderij in 
lichte laaie. 

Even later werden ook de drie 
honderd meter veroer staande 
·hui7.en door de uiteenvliegend!' 
vonken aangetast. Hler waren 7 

""'beidcrswoninp.en gebott•wd die 
all~n met den grond geliJk wer
d~., gema<~kt. 

Tn al:eri.il werd om ass\.<;ientie 
g""7~o,:rd a~n de omligRende l!e. 
rr. ~!!.,t~n. ]'vf.eerkerk. i..exm~nd. 
Lan2'erak. Groot Ammer~ en zelfs 
de brandweer u't LopHk aan de 
overziide van den Lek rukte uit 
MP.n :laae:de erin een gedeelte va~ 
het Vt>erhuis aan den . Lek _te$.-· 
houden. -· · · :·'·' 

Ameide zwaar gedupeerd 
De geheel berooide gteziunen. 

zijn voo.r1oopig bij familie.en ken
nissen ondergebracht. Zooals .bur
gemeester Luijendijk ons mede
deelde, is Ameide door dezen 
brand zwaar gedupeerd. 

Ook in dit dorp is de woon
ruimte zeer precair. Het eerste 
huis dat af>brandde was een oude: 
boerderij, waarin drie gezinnen I 
waren ondel'ge·bracbt. De betrok
ken personen ziJn allen arbeiders, 
met vrij groote gezinnen,. die 
slechts laag verzekerd waren.· ~ 

Reeds gisteravond heef-t de bur. 
gemeester staPPGn ondernomet' om 
op een of andere wij:z:e de qezin-
~er;,~~~et . allern~za,kelij~te I 

n.. h'Uizen wa~en ~OOI!ld door, 
de families. J. v. Straaten: J;: 
Dierks. P. v. d. Griin, A. v. d, t 
Grijn, P. L . v. d. Leede. J ne Gan." 
F. v. KP;tum en drie families van -
KonwenhO'Ven, · .. · .. . 

De schade l:>edraài;t op voor-: 
oorlnsr~e basis geschat, ongeveer' 
I 80.000 

De plaats waar de brand 
ontstond 
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BRAND IN TIEN HOVEN. 194 7 

In Tienhoven stond een oude boerderij van de familie van der Grijn. 
Hierin waren diverse woningen en een werkplaats waar manden werden 
gebreid. Het woei hard die dag in april en omdat de schoorsteen zo trok in de 
werkruimte kwamen er vonken op het rieten dak. Brand! De spuitgasten werden 
snel opgetrommeld, de brandspuit uit 1928 werd uit de waag (onder het stadhuis) 
gehaald, de lange boom eraan gezet en zo werd de spuit, getrokken door een 
vrachtwagen , naar de plaats des onheils gebracht. 

G.H. Diepenhorst was de commandant, zoon Freek was ook spuitgast. Toen de 
brandweer goed en wel bezig was bij van der Grijn zag men dat de schuur aan de 
dijk, tegenover het café ook begon te branden. 
Brandende rietpijlen vlogen door de lucht en de schuur stond binnen de kortste 
keren in lichterlaaie. De brandweer van Meerkerk werd gebeld vanuit het 
postkantoor in Ameide, waar eerst een spuitgast heen moest. Nu bel je overal 
vandaan met een portable-telefoon, maar ja, het was 194 7! Meerkerk kwam met 
de brandweerauto en Lopik, Langerak en Lexmond ook. 

De wind was zo sterk, dat de mensen aan de overkant van de Lek hun daken nat 
hielden vanwege de vuurpijlen. In het café brandde het tussen de gordijnen en Freek 
Diepenhorst bluste dit met emmers water, het lood van het dak liep ondertussen 
naar beneden. Snel droegen enkele spuitgasten het dressoir van veerman Van den 
Berg naar buiten, het woei om en .. alle glas aan scherven. De verzekering dekte de 
schade. 

Het kapelletje brandde ook af, en het huis van J. Kouwenhoven-zoon van de 
vermaarde Rijk - eveneens. Bakker Pellikaan vroeg waar hij het brood moest leggen, 
bij Jan, maar het huis van Jan was al aan het branden. Alles was praktisch alleen 
met distributiebonnen te verkrijgen, dus het bouwen van noodwoningen was 
bepaald geen sinecure. Per woning kreeg met op advies van H. 'Bouter 80 cm buis 
per woning los voor de aanleg van elektriciteit. 

Het gezicht van Tienhoven is door deze brand veranderd. De schuur, de oude kapel 
en de boerderij van Van der Grijn plus een stel huizen: weg. De gevolgen voor de 
mensen waren maandenlang voelbaar door de grote schaarste aan 
bouwmaterialen, textiel etc .. 
Tienhoven kreeg tenslotte een plein, genoemd naar een vermaard burgervader: het 
Luijendijkplein. 
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BRANDRAPPORT 

AMEIDE EN TIENHOVEN. 
BRANDWEER GEMEENTE ........ ................................................................ , ....... , ...... . 

(3) 
Datum 
Gemeente: 

Officieren· 

Nr. 

_Uitgerukt personeel 

Beroeps Vrijwillig Hulp-bw. 

·· ·· · ·· ··············· ·····Meerkerk·········································· Onderofficiere-n ""' ............ ........ ··················· ...... : ............. . 
····-Groot·· .. ·Ammers···································· Manschappen ......................................... ..................... 
······Le-x.mond········································· ············· -:T::-o-ca-a-:-1 -----t----t-----11---

Lopik·············· ··· · · · · ··~··· ·· ························ G.H. epenhorst 
Bevelvoerder naam: ·--··coïiimè.ïlëiàiï.t .................. . 

functie: 

lLamccJmsL reeds gebJusctio~strRffir~d~l.r!:lliciwe·reHi············· ·························································································· · ·········································: .......... . 
··.-:verricht door ············ ···································································································-----·------··---------·----··-·--·---·---···-··-·--·----:--·---· --·-------------------------·-----·-------·------·-

.. totaal met ....................... .................... +···-····20------· stralen .onder een druk van ca_ -·························+·······-·J·--··· ··-·--············· atm. aan de straalpijp - -gedurende .............................................................. uu·r 

·-ctn····open·················· ··· 

·--wat-E.r········· ················ 

(10) Gasmasker 
Zuurstofmasker 

1---------------------------(11) Is in aanjaagverband gewerkt? 

Neen. 

Onderzoek oorzaak ingesteld door ··············--·· ······················ ····--···························:····························--·························· 

Overtreding art. ··········-·-·---·-·························· ·········--····················-·······-······················ ······· ········ ···············--··-·--·········-·········· ·· 

Overtreding begaan door ...... ............ .......... ····· ···· ··· ············································ ···-· ······················-··-······ ···············--········ ··· ·· 

Proces verbaal opgemaakt tegen ·· ···· ··· ······ ··········· ····················· ······ ·········· ·······-··-······-··-·····--·---····----········--··-···· ··-······ ········ 

Ongelukken 

.. ····. ·- ...... 

Eigen 
brandweer 

... ~:.G .... E .... E. N ... .E. ....•..... 

gemeente I. 

Andere geJneente ..... ........ ........... . . I. 

Totaal .. ...... ................... ]. 
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wegdek 

Omgekomen vee 

Soort Aantal Soort Aantal 

···· ···- ·-········· · ! ·· ····················· 



.. ... , ... .. 

( 14) Straat en huisnummer 
of ligging 

Gegevens omtrent verbrande eigendommen 

Gebruiker of bewoner 

Naam en adres Verzekerd bij: 
en voor welk bedrao 7 Naam en adres 

Eigenaar 

1Jl. JIC J • V • d • Gri jn i' ············:::::: ... ::::.·.·:::·::·:: ... ::.·::::::::::::: .......... :··-~:·~~;=-~:~~~~-~~ ·_::::·.:~·-·:.·:::::::::.::·_·::.::::::::·:·.··_·_-_ .......... ::: ..... ::::::::::::::::::::::::::::::::.: ... :.::: .. ::.:: ..... :· . 
... A •. O .• v .•. d .•. Gri-~n .... ..... ........... ... ........................ ........... ...... ... .......................................................... . . 

.... ......... ... ...... ......................... ........ .. ........... ·---~~--~~A .... ~A .... R.~ .. KQ_qw..~.lb..QV~.n ................................. ....................................................... . 
P.L.v.d.Leedenl 

························ -···-·· ································· ····· ····J·~· -···aa·····a·ans····· ···· · -·····1······················································· ·-··············-·················-··········-----··---·---- ····· 

·········:·.:: .. :· :·:::.::·:···:.::.:.·.·:··:_·::::::····: .. ::.::·_·_: ··---~--·.-.. -.-.:"..~_-_---~~-~~-~---·_·_:· ···j· ·_-_-_-·_-.................... .-.--.-:.-:::.·: __ ·:·.·_-.. _·_· __ ·_·_-_-_-_ ... _._._ .. _·:: ....... _._·_·_·_·_·_-_ ........... __ ·_·_·_·::.:::.-.. -.. .-.·:::·:.·.·_·_·_·:_·_·:.·:.· ...... 1 ........ . 

(15) 
Verbrand(e) object(en) (korte omschrijving) Soort bedrijf (16} 1---

lnhOI 
oppc 

1u won::1ngen 
......................... 2----s-churen-----·····--··--···-----~---·--·--····--···-- - -----------····--·------···--···-----·--·--····-----------------··········--·-- ........... _. ......... .. ....... ...... .. ...... .. .......... .. . . 

(18) Kort verslag, bij grootere branden tevens schets; waarop aangegeven verbrand object. belendingen. 
· bluschwatervoorziening, uitgelegde stralen, enz. 

Zie rapport Inspectie voor het Brandweerwezen • 

................ .. .... .. ..... . ..... .. .. ................... .................... .. .. ... .... .... ........ .. .. ........ .. ... ......... .... ............ .... .. ................ ............ ............................................................................. 

C. \V .LûîJbNDIJK 
25 ( Burgemee-at·er--·vflln·---1.~-i-de·--·et "'i ) (naam '1iiäru1i;.têüè[s} 

.1. enhoven • 
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---CUIPII--Dea'-

Hiermede nodiB 1lt U uit voor een. nrca4•r1J:lc 
op Vrijdy, 28 November 1947, ~a n.m.. 1.30 nar ten Baa4-
hu1ce te AMide. 

Ingang van het pmeentahUi• ia aan de 1Ueuwnraa.t, 
al.w• ·lr men de rit-vielen ~t semakhll~t kan plaatee11. 

In deze ver~rirl& zul.len worden gecontroleerd 
de doo~" 4o ~meester •n 4e Heer A.P.Kool voor het 
rzaom. tti .. ~ :;~ ~ul::n·@n• cn.~~n geldon. 

De OOAwiNlc o01AIId.saie beetaat uit de Beren A..Uit
tenbo&a:E!• G.H.Sp!k en c.van Es en el worden bijpataen 
door een boekhou.dkund1ge, n.l. de Hèer P.J.den Ii&rtO« te 
j,Uidf•. 

lU A.U1t'tenbocaard. 
C.B.Spek. 
O.Yan Es • .. ·········-·· 
P.J.4•n H&rtog• 

""·'·Kool. 
•• • ........ 11111 -
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Wat elk lid van de Brandweer als gage uitbetaald kreeg: 
De namen die bij het copiëren eraf gevallen waren, als vanwege dat het brieven
boek een te dikke pil was, zijn de volgende: 

G.H. Diepenhorst 
G. Hamoen 
H. Pek 
P. de Groot 
F.P. Diepenhorst 
P.G. Diepenhorst 
Jac. Langerak 
G. de Groot 
W. van Woezik 
A. Streefkerk 
T. de Lange 
R. de Lange 
J. Van Straten 

Wierks 
J. van der Grijn 

van Straten JGzn 
Streefkerk 

J. de Boer Kzn 
Lakerveld 

anhóven···op····tt····Apri·l·····1·9+7·•····· ···················· ············· 
Jr·st···;···uur····n~·,··~·;;···· · · ···.... .............. ....... . ··:···· ......... 7 ........... .. 

t ................. 'r .. ·uur····à;· .. f·~·, .. ; .. ~. ............. .. .......... 7 .... .... 7 ............ .. 

•:• "'"''"""'Ï'"'Utxr''"à:'"'! '~ '1'';"~'"' ''"'""" '"'' """ ""' ,.,.,, .. 7 "'"""'" 
........ , ......... 1 ... uur .. -à .. ·'f';·1 .. ;·• .................... · .... .. .......... 7 ............ . 
~~ .. ··7 ... uur .... à··-f·•·1·,. ............ :..... .. ...... . .............. 7 ......... : .. .. 
Ortft' .... 7 ... ï:tii:r ... ~ .. 'f~ .. 1·~-~............... .,.. .... ... . ............. 1 ............ . 
~~ .... --- .. ·7· ·uur .. ·à;· .. _-:r.-1 .. ,·;;;; ... · ....... .. .. ..... i ............... 71 · · ....... . 
, ................ 7 .. ·uur· .. ·•· .. ·f·ö·1 .. ,._........ ......... ........ i ............... 71 .. -....... . 

I 

tc."·~ ........... 7'"lii:ir""l""f ;;·1·,-~ ... ·; ... ............ 1 . ............. 7! .... .... .. .. 
~:-.. :_ ... \ .... J""Ullr""à" ·:r·~-1... ... .. .. ·.. .. . . . . . . ""'7' , ........... .. 

··: ..... :: .. : ..... ;." .... ,~ .... & .... :!. 1'' - . . . . ... .. .. .. ... .. .. ........ '7'!""""""' 
. . .. ""l:"'f';"1"~-~............. ................. , ............... f .. 50 .. .. 

t.n . · . .à ... .t: •. l .... Mt......................... .... , ........... 20 .. 1 ........... .. 
. uur à f. 1 , - . · I 20 • 

:·_:- --.. '- ·1'7·'_ ....... ~·--:~-...... -:::'à~~:. ·:~-~:-~_;·:;_ :·: : : .. _: ·:::::.·:_:·:· .. : .. :·:_ ~~i·,.···_-_-_ .. ::::.r .. -:·:: .. ::.. ,, 
·uur r-.1 ,- 7 

~:•:· .. -El·".~ U1-~---fl .... f .... t.,-............................. .... : ...... ........ 7 .. , ........... . 
' üurà. t.,,- 1' si 

.... 'uuooouoo o oooou oooo ooooO:••: ••••••••:•••••••oo o u onoo •o•oooooouo OhOOhOho•on .. ooooo '' ''""'''"'''' 

: ·. '· , · __ : ·'f o !! "' ·A: Dl:·.156 ,.so. 
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HET KERKGEBOUW IN DE AS 
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~~l gingen uit de kerk naaF de van Puttestraat 

Toen Achterweg, (wat niet zo deftig staat ) 

En vroeger was het TIEN uur thuis 

Zo gingen we op weg naar huis. 

Halver-wege hielden we halt 

De auto moest eerst in een ~chuur gePtald. 

Tussen bakker de Groot en Willem Verhey 

Stonden de auto's op een rij. 

Daar was toen al11 betaald parkeren" 

( En Kees moest mij nog heel veel leren ) 

Een bakkerskar, Het gehele Textielvak, 

De Brandweer en de hele mikmak ! 

Dat ging met heel veel passen en meten 

Maar alles met een ( ruim ) geweten. 

De Brandweer aan de rechterkant 

Er was tenslotte niet elke dag brand. 

En daar de sirene 1 s nachts nooit giert, 

fvm~gess Vader ) de nacht is voor het ongediert. 

Zo kwamen we gezellig thuiP. 

Daar was het met de hond niet pluis. 

Die liep onrustig heen en weer 

Toch had ze nergens enig "zeer" 

In kieren snuffelen, snuiven, piepen, 

Of er de grootste boeven liepen. 

Maar zij was toch niet agressief, 

Meer zenuwachtig, druk en lief. 

Zo zielig, of zij onraad rook, 

En achteraf, dat was er ook! 

Tot Moe zei, breng die maar in haar hok, 

En kijk gelijk eens op de klok! 

Steevast zei Vader Will, niet zacht! 

Schiet op, het is al bijna nacht ! 

Maar afscheid nemen valt niet mee! 

Pa moe~t dan altijd zo'n drie keer naar de W.C. 

Dnn werden we weer wreed verctoord! 

Maar dit keer was het, Kees, joh, hoort! 

De sirene, grote schrik! 

Ik kreeg een helder ogenblik! 

De Brandweer kon er zo nooit uit 
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MOORD en BRAND zijn dingen 

Waar men niet om zit te springen !!! 

Was het vroeger niet naar •t zin 

Dan stak men de brand erin ! 

Hele dorpen , en ook steden , 

Maar dit is van heel lang geleden . 

Toch was er in elk getij 

Wel een brandje in Termey . 

Tienhoven, later de Kerk, 

Dat was wel het grote werk 

Wat gebeurde in onze jonge jaren ? 

Toen we nog echte Termeyenaars waren. 

De jongens werkten of studeerden 

De meisjes waar men mee flaneerden 

Haast elk meisje ging teen trouwen 

En werden later allemaal " vrouwen " 

Nooit gehoord van emancipatie 

Wel belust op wat sensatie ! 

Want dan was er wat te praten, 

Men hield elkaar goed in de gaten 

Allen gingen haas t ter kerke 

Op Goede Vrijdag, je kon • t merken 

Een enkle vreemdeling, warempel 

En vele van het oude stempel 

Die in grote getale kwamen 

Ook paul en Geertje logeerde samen . •. 

Bij Hamoen, het was haast Paasfeest , 

Ja , (zelfs onze Pauw is jong geweest 

Stijf gearmd liepen zij 

's avonds, van de Hogewaard door de Brouwerij . 

Kijk , het licht is in de kerk nog aan 

Zeker ver geten, niet uitgedaan 

Dat zeg je dan, maar achteraf 

Was het de gloed die weerschijn gaf . 

Een beetje luguber zo door de bomen 

Een voorbode van wat zou komen ! 
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De auto's stonden ruit aan ruit. 

We zetten het toen op een lopen 

In twee tellen stonden de deuren open. 

De auto was er gelukkig uit 

Voor de eerrte arriveerde bij de Spuit. 

Ik heb nog nooit zo hard gerend, 

Want als dit nog eens wordt bekend 

Verzuchtte ik wel honderd keren 

Dan kunnen we gelijk gaan emigreren! 

Zo'n stallings-plaatsje kan je wel huren, 

.Maar met de Brandweer als je buren, 

Vraag je toch om moeilijkheden 

Als er mee moet "UITGEREDEN" 

Met kloppend hart en bibber benen, 

Waar ging onze Brandweer henen? 

Nee, Kees van Toor en Jansje Will, 

Hielden dit toch liever stil! 

Want als ze hiervan hadden gehoord, 

Hadden ze ons zeker " ter plekke " VERMOORD " 

J.v.T.W. te P. 
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JUleen. gebiakerd'e ·muren staan nog · ~ · • ·• • . . 

; Ned.'· Hervormde' kerlc te Am ei de 
door brand · verwoest· ·· .. 

:, · In de 400 jaar oude Nederlands . Hervormde kerk te Ameide · is 
fgisteravond omstreeks eif uur brandt uitgebroken. Het vuur'' tctst~e ~owel1 ;de toren als het kerkgebouw aan. Om twee uur hedenochtend·woeddel 
·de brand nog. · . ; · · · · · · ·:-. (. · · · ·~·· 

j Gister:avond om ongeveer elf uur werd· onmiddellijk groot · alarm 
i' gemaakt. waarna de brandweer uit ~e plaatsen Meer kerk, Nieuwpoort. 
~ Langetak, Lexmortd, Lopik en Grootàmmers de brandweer van · Ameide · 
·te hulp kwamen. Kort na het uitbrek~n van de brand stortt~ de· toren· in~ 
Van:·het kerkgebouw, waarin zich e;en mooi orgel bevond, zijn ·alleen 
de geblakerde muren over. ~ t · 

- Om hal! elf was de kerk dOCtr de laat- :~}~hts de muren·vl'n .kerk en to-ren over 
.~;te kerkeraadsleden verlaten. Oe oor- fwareri. 
tz_aalk van de brand zijn vermoedelijk de • BU ·de blussing waren de hoofdin.spec· 
-stoven, die gewoonlijk na gebruik in het te<ur van het brandweerwezen D. R. A. 
k{)OT van de ket'k worden geplaatst. De .Lan•g-en, commandeur en hoofd van de 
sto·ven waren· opgeborgen zonder · ge· s-ectie o,pleiding en documenta-tie en de 
leegd te zijn. De bra,nd ontstond in het inspeèt-eur van het bra.ndweerwetzen van 
koor van de kerk. · district 1 (Zuid-Holl;.·nd en Utrecht), de 

heer J. B. Roelofs, aanrwea:Lg. · 
De bur.geme~ster van Ameide en 

T . h . h c w L end"'k ' . De . toren is ver·zekerd voor zestig-
len oven, de eer · · uy- lJ • dui.:e•nd gJtüden, het ·uurwerk voor vier· 

dee-lde mede. dat toen de brand:wee~ op I du·izend en de kerk voor honderdduizend rl:e plaats van de brand kwam de s1tua- gu,ld(!n. 
tle reeds hopeloos was. Hoewel de bra·nd-:: De kerk .st:ond onder toe.zicht van 
weer het vuur met. 21 stralen be'S'tre~g. I monumen.tenl7.ong. Voor de oorlog b_e-1 
bleek na aflloop van de brand d t stQnden reeds pla.nnen tzyt restauratie, l 

:..i~dic echter nooit 7.\jn uibgec.voerd. In ·del 

I kerk bevo.nd zich een graftombe van de 
f·arniNe Ram. • 

Het kerk·geibouw behoor-d~ aan de Ne
derla·nods Hervormde k-erk. de toren · aan 
de .,wereld.tijlte" gemeente. 

Het in de om.gevin,g populaire 
ooie-vaarsne~ op de keTk werd uiteraard 

I eveneens door het vuur vernie•ld. Ook in 
, 1672 is de k-erk door brand verwoest. ' 
i Bf.l de blussin·gswerk,zaamheden, die 
I onder leiding stonden van de burge-
i mees1er van Ameiäe wen:I een van de 
: t:oeoohourwers door een balk verwond. 
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N.ed . . Herv~ Kerk te Ameide 
door brand geheel verwoest 

· ~oeschouwer g~wond . door neerstortende dakgoot 
In de nacht van Vrijdag op Zatcr<lag Is de 4.00 jaar omle Ned. Herv. 

Kerk van Ameide <loor braml verwoest. De oorzaait van de brand moet 
vernioedellijk gezocht wonten In de stoven met gloeikol en, die na de, 
dienst van Vrijdagavond weggezet waren in een afgesloten ruimte in 
het koor. Echter wordt ook door tieskundigen lwrtslultlng niet uitgeslo- · 
ten geacht. De lierlc was verzekenl voor f 100.000.-. Het lloofd der 
Chr. School te Amelde, de heer De Haan, werd door een neerstortende 
dakg~ot gewond. 

Vrijdagavond bereikte ons een 
ramp-tijding'. Onze correspondent te 
Ameidè meldde zich en deelde me
de, dat de Ned. Herv. Kerk te 
Ameide in brand stond en, zoals 
de toestand zich liet aanzien, als 
verioren beschouwd moest worden. 

Onmiddellijk tiegaven wij ons per 
auto naar . het Lekstapje. Vóór 
Meerkerk .waren, ondanks de neer
stromende regen, . die ver ~tzicht 

:- . .......bPJemmE>l'r1P., .(Ie -·1.tU~lf'~.ndP.··'if~~. 
men. reeds te zien. 
In Ameide zelf was het een druk~ 

te v:an belang. Een aantal brand
weerauto's werkte op volle toeren. 

De gehele bevolking was ultgelo· 
pen om de ondergang van het his
torische gebouw te · · aanschouwen. 
De kerk stond nog in volle vlam, 
de torenspits was echter al inge
stort. 

Naar hetgeen op dit moment van 
schrijven bekend is, heeft de brand 
zich als -volgt ontwikkeld: 

Des avonds, Goede Vrijdag, was 
er kerkdienst geweest. Na de diens~ 
bleef'de· Kerkeraad in het Koor bij
een. Om half elf verlieten de laat
ste leden het gebouw. Om 11.05 
passeerde de heer J. de Lange, die 
zijn verloofde naar huls bracht, het 
kerkplein. Hij zag de vlammen in 
het Koor. der Kerk en maakte on
middellijk brandalarm. Wellicht In 
een recordtijd was de plaatselijke 
brandweer ter plaatse en gaf on
middellijk water. Burgemeeste.r C. 
W. Luyendijk was eveneens direct 
op de .. plaats des onheils. Deze nam 
onmiddellijk die maatregelen, wel
ke genomen diende~· te worden en 

- .. gl'.f er• .blijk. var!::fJ1' ,Pf>.D gem01! a!a. 
-~It''~êer'!i:eliei'-üe 'juiste man op de 

juiste plaats te zijn. Hij liet 
direct · de brandweren van 'omlig
gende plaatsen alarmeren, zodat 
binnen een half uur de corpsen van 
Meerkerk, Nieuwpoort, Lan.gerak, 
Groot-Ammers, Lopik en Lexmond 
aanwezig waren. Met twintig stra
len werd toen het vuur .aangepakt. 
Door ·toedoen van burgemeester 
Luyendijk · arriveerde ook spoedig 
de heer Roelofsen, Inspecteur van 
het .brandwezen uit Utrecht, die de 
algehele lelding op zich nà.m. 

Alle gedane moeite mocht echter 
niet baten. En toen het midder
nachtelijk uur sloeg, was re~ds : 
zien.· dat hier niets te reilden vl<' 
Dof dreunden in het mirldernachtt 
liJk uur voor de laa.tstj maal è. 
klokslagen over de brendende !ter; 
Vijf slagen werden geteld, ~ 
?Weeg de klok.: ..... De spits- ~ 
meter hoog - stortte spoedig Ir 
een. Naar wU vernamen. was h~ 

toren-uurwerk pas gerestaureerd. 
De bel heeft 's nachts om 3 uur de 
strijd verloren en is toen mei: veel 
geraas in de toren omlaag gevallen. 

EEN SLACHTOFFER 
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 begrljpeHJke ijver te dicht bij het 
utá.huei1Që\ge1Joûw ell .. w~rcl · · tloor 
een neerstortende, brandende dak
goot · getroffen. Bewusteloos · viel 
de heer De H. ter narde. Hij had 
brandwonden aan zijn schouder 
en een hersenschudding. Direct 
werd een ladder tot een draagbaar 
getransformeerd en vervoerde men 
het slachtoffer naar het dokters
huis. 

DE KERI{ 
De Ned. Herv. Kerlt te .Ameide 

was een bijna 400 jaar oud gebouvr, 
in Gothische stijl opgetrokken. Met . 
de bouw werd in 1365 begonnen. 
Vlak vóór !Je oorlog werd besloten de 
Kerk te restaureren en stond zij op 
de lijRt van bouwwerlten, die hier
voor In nanmerldng ltwamcn. In 
de kerk was een oud, doch zeer 
mooi orgel gebouwd. In het ltoor 
bevond zich een zeer fraaie graf
tombe van, de fam. Ram. De Kerk 
bood 400 ~ltplaatsen. 

Gretig vonden de vlammen voed
sel in de oude eikenhouten balken 
in de kerk en het geheel brandde 
als een fakkel. Dit duurde tot on- · 
geveer twee uur. Toen was het 
pleit beslecht. De meeste· brand~. 
weM"-«•'!: r~!l~ten in ~ m!"n Iron · 
zich beperken tot nablussen ·met· 
een paar stralen. Dit werk duurde \ 
Zaterdag voort. 

Naar wij vernamen, was het ge
bouw verzekerd voor f 100.00.-. I 

Men mag van een groot geluk . 
spreken, dat de regen en het ont
breken van wind zeer gunstig werk
ten voor de bestrijding van de 
brand. Anders was de ramp voor 
Amelde, gezien de ligging van de 
kerk in de buurt van diverse hui-
zen, niet te overzien geweest. 

1 
Op het terrein van de brand 

mcrltten we ooi: nog op de burge
meester van Nleuwpoort. 
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HET KERKGEBOUW VAN AMEIDE 

Beginnen we met een brokje historie. 
Er moet ooit een koepelkerkje geweest zijn, dat te klein geworden voor het uitdijend aantal kerk
gangers, plaats heeft moeten maken voor een nieuw godshuis, gewijd aan de apostel Johannes, van
daar de naam St.-Janskerk. Enige jaren achtereen is aan kerk plus toren gebouwd. Het werk ver
liep echter niet zonder strubbelingen. Gebrek aan grondstoffen en geld gaf nogal eens gemopper en 
op een kwade dag brak er een staking uit onder de 'tempelbouwers' . Deze werd echter spoedig gebro
ken, nadat de pastoor kort en goed had afgekondigd dat al wie niet rap aan het werk zou tijgen, 
geen vergeving van zonden meer zou ontvangen. En dat hielp ... 
De werklieden moeten het geheel, de toren eerst, voltooid hebben anno 1365. 
In de loop der eeuwen is er aan het uiterlijk van het bakstenen bouwwerk weinig veranderd. Wel 
wordt ·de toren wordt sedert 1837 gestuut door twee steunberen, die rusten op 22 elzen heipalen. 
De toren vertoont een mengeling van twee bouwstijlen: de zware, brede benedenbouw is typisch 
Iaat-Romaans, maar de spits en de omhoogstrevende ramen der kerk doen Gotisch aan Ook is er 
aan de noordzijde een consistorie ( 1794) en in 1913 een groter portaal aangebouwd, toen er 
1 91 3 gaanderijen kwamen. 
Het interieur was aanvankelijk geheel naar roomse trant ingericht. Zo spreekt men nu nog van het 
koor. Dat moet de plaats zijn waar destijds het altaar stond. Aan de overzij tegen de toren stond 
links de predikstoel en rechts de biechthokjes. In de zuidgevel waren deuren die toegang gaven f 
tot het kerkhof -daar waar met de komst der reformatie in Ameide (1 578) de preekstoel een cen
traler plaats kreeg-. De meer gegoeden en overheden echter werden in de kerk zelf begraven; vele 
grafstenen herinneren hieraan. Zo prijkte in het koor een fraaie graftombe van een heer van Amei
de, Jan Wijnand Ram, die op 34-jarige leeftijd overleed. Zijn weduwe gaf aan beeldhouwer Van Cam
pen de opdracht een tombe te vervaardigen. 
Op de muren en pilaren waren schilderingen aangebracht, maar de tands des tijds heeft deze aang
etast en in 1760 vonden onze vroede kerkvaad'ren 't maar beter deze 'beelden' onder de witkalk te 
doen verdwijnen. Kunstig uitgesneden waren eveneens diverse banken, die men in 1 588 opgeruimd 
heeft en nieuwe sobere aangebracht. Wel is er een fraaie heerenbank aangeschaft, de zetel voor de 
heer Hendrik van Brederode en zijne gemalin Amalia van Lumeij van Ameide. Deze heeft met de zo
genaamde regeringsbanken, doophek, kerkeraadsbanken, preekstoel en Tien-Gebodenbord tegen de 
torenwand eeuwenlang onze kerk gesierd tot ... het tweede rampjaar: 1953 (z.o.z.). 
Het eerste kent u vast wel: 1672 ! Ameide valt door verraad op Sluis in Franse handen en dreigt ge
brandschat te worden. Op smeekbede 'op z'n Latijns' van de toenmalige predikant Ds. Jonkholt en 
door voorspraak van 'de onroomsehen bevelhebber' wordt kerk, pastorie en Benedendams voor alge
hele vernieling gespaard. Uit voorzorg zijn nog wel de lichtkronen, psalmborden en andere waarde
volle zaken per schip naar Dordt getransporteerd, maar ruim een jaar later zijn ze weer terugge
haald. Sinds 1851 begeleidde een nieuw orgel de gemeentezang. 

HERINNERING AAN EEN KERKBRAND ANNO 1953 

Op zaterdag 3 april is het veertig jaar geleden dat het monumentale kerkgebouw van Ameide in de 
late avond van Goede Vrijdag door brand volledig werd verwoest. 
Dit is voor de gehele dorpsgemeenschap een zware slag geweest. Wie was verdacht op zo 'n ramp? 
De grote Hervormde gemeente was in het bedehuis bijeengeweest om Christus' kruisdood te gedenk
en. Voorganger in die dienst was kandidaat T. Poot, die gedurende de oorlog een tijdlang hier onder
gedoken had gezeten. 
Om negen uur keerde de gemeente huiswaarts, terwijl de kerkeraad en koster nog tot tien uur in 
het gebouw bleven. 
Alles leek veilig en rustig ... als altijd. 
Toch sloegen een uur later woedende vlammen uit de kerk. De klok luidde ... nog; oud en jong stroom
de van heinde en verre toe; in allerijl gealarmeerde brandweerkorpsen uit Meerkerk, Nieuwpoort, 
Langerak, Lexmond; Lopik en Groot-Ammers schoten de brandweer van Ameide te hulp. Echter ve-
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Ie vergeefse moeite! Het vuur had om middernacht de toren in een reusachtige fakkel veranderd on
danks de neerstromende regen en de watervloed uit de wirwar van brandweerslangen. Het uur
werk deed nog zijn twaalf slagen horen, doch geen minuut na dit aangrijpende moment stortte de to
ren spits ineen .•. 
Voor vele toeschouwers een onvergetelijke aanblik. 

Bij het aanlichten van de Stille Zaterdag kon de schade worden opgenomen: enkel zwartgeblakerde 
muren stonden nog overeind. 
Hervormd Ameide is echter niet bij de puinhopen blijven neerzitten, maar heeft de tranen ge
droogd en aangepakt: elke zaterdagavond werd de timmerfabriek van Van Vliet omgebouwd tot kerk
ruimte. 
Biddend en werkend hebben een schare van opbouwwerkers -aan hulp van buiten ontbrak het niet- on 
noemelijk veel werk verzet om de kerk uit haar as te doen verrijzen. Niet vergeten mogen worden 
de oud-predikant Ds. C. van Dop, die enige maanden ervoor naar Huizen was vertriokken, maar zo 
begaan was met zijn vorige gemeente dat hij vele spreekbeurten heeft gehouden om op deze wijze 
gelden bijeen te brengen. Dit geldt m.m. eveneens voor de jonge kandidaat C. Graafland die in sep
tember van hetzelfde jaar 1953 bevestigd werd tot predikant van de Hervormde gemeente van 
Ameide en Tienhoven. Deze heeft alom in den lande preekbeurten vervuld met collecte voor dit bij
zondere doel. 
Ameide bezit weer een prachtig kerkgebouw met o.a. een fraai orgel, waarvoor kerkeraad en kerk
voogdij uiteraard heel dankbaar zijn, maar op een dag als 3 april komen herinneringen boven en 
doet het pijn dat men de 'standplaats' van zoveel dierbare en waardevolle dingen zelfs niet meer 
kent en vindt. 

De opdracht tot herbouw van de kerk is door de Kerkvoogdij gegund aan de firma Wouidenberg, die 
in die periode bezig was een grote naam te verwerven op het gebied van restauratie van monumen
tale gebouwen. Het werk is uitgevoerd onder architectuur van Ir. Van Hogevest te Amersfoort. 
Hoofduitvoerder was de heer De Vaal uit Lexmond, terwijl de dagelijkse opzichter was de heer De 
Jong uit Schoonhoven. 

Het gebouw is toen uitgebreid met een zijbeuk. Hierin werd een groot raam aangebracht, die een 
flink gedeelte van de achterkant besloeg. 
De heer A. Streefkerk, wiens zaak zaak grensde aan het kerkplein en zelf bijzonder geïnteresseerd 
was in archtectuur, had veelvuldig contact met genoemde heer De Jong. In een van hun gesprekken 
rijpte het plan om voor dit grote raam toch geen ontsierend zonnegerdijn aan te brengen, maar het 
raam te voorzien van gebrandschilderd glas. 
Ook Ds. Graafland stond heel positief tegenover dit plan en gaf ook daadwerkelijk zijn volledige me
dewerking. 
Daar de Kerkvoogdij financieel de handen vol had de benodigde gelden voor tfe.t herstel van de kerk 
bijeen te brengen, kon dit college geen middelen beschikbaar stellen voor de realisering van dit doel. 
Daarom moesten de initiatiefnemers zelf de handen aan de ploeg slaan. Alle zakenrelaties van de 
heer Streefkerk werd een verzoek toegezonden een bijdrage te storten op zijn girorekening. Op de
ze wijze -aangevuld met bijdragen van het bedrijfsleven, speciaal uit Ameide en Tienhoven, ge
voegd bij bovengenoemde spreek- en preekbeurten werd het benodigde geld bijeengebracht. 
Vervolgens werd contact opgenomen met de Oordtsche Glashandel en maakte de Kerkvoogdij kennis 
met de kunstenaar Jaap van Staveren, de maker van het schitterende ornament in onze kerk. 
Het ontwerp is van Ds. Graafland, die vond dat de gehele Bijbelse gedachte tot uitdrukking moest 
worden gebracht. 

De rode draad die door het totale raam loopt is: de zondeval van het menselijk geslacht, eindigend 
in Christus, die als het Lam dat geslacht is, voor onze zonden met Zijn bloed heeft betaald. 
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BRANDRAPPORT 
Nr (1) BRANDRAPPORT 

:__ _ __ - ( 

BRANDWEER GEMEENTE .... A ... M ... E.. I. .. D. E. I Binnen 48 uur 
hiJ Inspectie lndlen 

Datum: ........ .3 ..... A;pri~ .... 1..9.53. 
Rapport van een z~~;r grote brand (3) Gemeente: Ameide . 
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Licht gewond 

N. S. 21798 I 

Aard 

Overtreding art. . 

Overtreding begaan door 

Proces-verbaal opgemaakt tegen 

Proces-verbaal opgemaakt door 

(13\ Wind I T .
1 

N 1 Helder of 
Richting I Sterkte __ e_m_p_.-+_ee_rs_a.g-+--miS_._t_i.:::g~-7-----T-o_e_s_tan_d_w_e_g_d_e_k __ _ 

,-N. 0 .iG~;ink Voc~t . \ 
Ongelukken 

Eigen I 
brandweer 

Brandweer 
andere 

gemeente 

Overige 
personen 

Omgekomen vee 

Soort Aantal Soort Aantal 

..... . L .. . ..... .. ....... 1 ................ .............. ... .. ......... ···························· ··························· ...................... . 

Benzineverbruik eigen gemeente 

andere gemeente 

...... 60 ............. 1 

················""· 1 

Totaal . ..60. 1 
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onbekend 
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Gegevens omtrent verbrande eigendommen 

(14) Straat en huisnummer , _____ G_'e_b_ruik_._ e_r_o
7
f_be_ w_on .. e=r=::::;--.:u:---I--=------E-'ig:::...e_na.ar.--~--:--=~--

of ligging . Naam en adres en v~~~:~ ~f Naam en adres I en v~~";:f: ~~ 

... Kerkstraat ... A 3.10 i Verzekerd bed~ag. : .............................. N.e.d .• Herv ... Gem .•. . Bataafse .. i:B.ra· 
.(Kerkgebouw) ................. ; · · · ·~ri~~ri"tari"S" ··· ·e · :· · J . ·· ··· ; .. !.~§ ·:·§§§·: ·: .. ·· ............... .................................. .... ........ ~:~-~·8-ö-~---~~ -~ -

···· ··1 Verzekërd beo.. ag :" ....... ........ ......... ... . ........ .. ..... ..... .......... , .. s-;;;;a;ravEmirag. 
· · · j Toren:· ·· ·· · ..... u . . 6-o.ooo, .. 

... .. ... ·· ········ . . .. . ................ . ... .Uurwerk----enz .. ... .... ...... ..... ~.• .. .. .. .. -4 ... 000.,.-

... Kerkst:r.a.a.t .. A ... .3.1.0. 1 .. . 

..... (.to:r..e.n}. .......... .. ....................... , .... . 
(15) 

Verbrand(e) object(en) (korte omschrijving) 

• • • •• •• • •• ••••• • •••• ••• • ••••• • • ••••••• • •••• ••••• ••• •• .. •• •• •••••• ••n• • •• • • • •• ••• •• •• 

Soort bedrijf ( 16) · 

.. ........... ~.à, em . . . 

~ 
Verbrand (I 

Inhoud tnm•o~i Sohade In 
oppervl.ln m• !: gu]dens 

Kerkgebouw der Ned .•. Herv .•. Ge.me.ent.e. . .. ............... .. ........ .. ........ ..... .. ............ ............. .. .. 4.500 ..... {-... 2000 

!~~::a~!~~~~~::~.:~~~~~~~~~eb~~~ ;~ ······························•••••••••••••••••••••••••••• · f~~~ f ~~~ 
18) Kort verslag, bij grotere branden tevens schets, wa.a.rop aangegeven verbrand object, belendingen, 

bluswatervoorziening, uitgelegde stralen, enz. 
C. 

> . 

D.ir.e.c.t .... na .... he.t .. .. ui.tbre.ke.n .... v.an .... de ..... brand .... in .... d.e .... Ke.rk .. .. i .s ..... de ..... br.an.dwe.e.r .... v.an. .... Ame.iQ.e ... .. 
uitgerukt en was binnen de kortst mogel~ke t~d ter plaatse. De brand was 
·onts tàä.n ·· · ih .. ae··· bergplïàatïf .. waa:r···aa·····s-t6ven .... gepläàtï3't ... wörd·en ~- · · · op· .. a e ..... avond .... vïiti ... 
·de · · ·· ·brand·· · was····er · · · lrerkdi·e·nst····gewee-s·t ·~··· · ·( · Goede····Vrijdag)· · ;,; .... ·De····ko·s·ter···had ···de····st·oven 
-na -- ·de-... -di-enst .... opgeb-org-e-n .. .. in .... de--- ka-s-t., ...... doch .... de .... as--was .... nie-t .... uit .... .d.e ..... te.s.ten .... ver- .. . 
. wjjde.r.d., .... hetwelk ... m .•. i .•..... noo.dz.akeli,jk ... is .•. ... In .... t.o.taal .... wa.r..en .... e.r .... 8. .... b.rand.sp:ui.t.~.:+. .... e.n ..... i 

i:ri:P.-~j.b:~-t~-;-~w~k-6-~·:r;a~~-~~k:~-~ïi .... <re ..... T.or-eïi ... vo·O"rkO"mëüï"···e;-aàf ... hièi'biJ·~-- ............. .......................... .. .......... .. . 

. ?! 

.. .. ... ....... .. .. . ... .... .. ... ...... .... ..... ...... .... ..... .. ... ... .... ....... ............ .. .... ..... ........ ... .. ...... ... .. ......... ....... ..... ... ... ... ... .. ....... .. ... . ... ......... ................ .... .. .. ...... ... .. .......... .. .. ....... ........ .. ........ ... ............. (~ 

........ .... ....... c .... W ... Lu.jje.ndjjk ..... ................. ............... . 
oaam In drukletters 
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Mijn herinneringen aan de brand op Goede Vrijdag 3 apri~ 1953. 

Mijn broer Arie(22 jaar) had een bad genomen. Dat deed je in 
die tijd in een zinken teil gevuld met warm water. Bij ons 
deden we dat in het schuurtje achter het huis gelegen. Arie 
kwam om ongeveer tien minuten voor elf ons huis binnen met de 
mededeling dat er brand was. Hij had dat horen roepen in de 
Pompstraat waar wij toen woonden. Kort daarop ging de sirene. 
Mijn broer Henk(bijna 20 jaar) lag reeds in bed. De mededeling 
van Arie dat er brand was en ons opgewonden gesprek erover, 
maakte hem waarschijnlijk wakker, want Henk sprong uit bed en 
kleedde zich al lopend en de trap afkomend aan om toch maar zo 
snel mogelijk buiten te zijn. We hoorden al snel dat de kerk 
in brand stond. Toen we de Kerkstraat inliepen zagen we door 
de ramen van het koor een roodgele gloed. Er stonden nog maar 
weinig mensen in de Kerkstraat. In die tijd gingen mensen 
aanzienlijk vroeger naar bed dan tegenwoordig. Wat mij is 
bijgebleven, was het oordeel van aannemer Bart Woudenberg die 
ook stond te kijken: "De kerk is niet te houden, die brandt 
geheel af". Dat klonk op dat moment in mijn oren wat 
voorbarig, maar hij had het juist gezien. Het vuur verspreidde 
zich met grote snelheid via de ruimte tussen gewelf en dak van 
de kerk naar de toren. Achteraf is geconstateerd dat het luik 
tussen de toren en de ruimte tussen gewelf en dak van de kerk 
niet was afgesloten. De zeer hete lucht drong zo de toren 
binnen en toen de klok twaalf uur sloeg stond de gehele spits 
in brand om kort daarop in te storten. Dat was een fascinerend 
gezicht maar ook een ontroerend moment dat door de omstanders 
ook zo werd aangevoe ld. Intussen waren verschillende 
brandweerkorpsen uit de omliggende gemeenten naar Ameide 
gekomen om de brand te bestrijden. Vanaf de Loswal werd het 
water aangevoerd en via zeer veel brandweerslangen richting de 
kerk gepompt. 
De brandende kerk en toren werkten als een baken in de nacht . 
Veel mensen uit Lopik en omgeving stonden op de Lekdijk aan de 
overkant naar de vuurzee te kijken. 

De volgende morgen zagen we wat de brand had aangericht. Het 
was een verschrikkelijk gezicht. Rond de kerk en toren was het 
een grote troep van neer gevallen brandend houf, oude spijkers 
en gesmolten lood. Dat gesmolten lood werd door de notabelen 
en kerkvoogden die zaterdagmorgen in manden ingezameld. 
Iedereen vroeg zich af hoe zal het binnen in de kerk met het 
interieur zijn afgelopen. N~tuurlijk kon iedereen vermoeden 
dat er door de enorme hitte weinig meer over kon zijn. Ook een 
vraag was hoe zal het zi_jn gegaan met de grote klok? Is deze 
gesmolten? Later bleek dat de uit 1609 daterende klok door de 
hitte alleen geharsten was . 

Op de rad ion i c uv,;sd i ens t hoorde iJ.: die za tc~rdagmorgen om i-l c:h t 
\J1Jr dat de brand lilndcl ijke nieuws was. Dat vond ik vJel 
:i nteressant. Oo ~: de }:ran ten van die za terdag me lelden de br .::md. 
Tn J\mcidc vJc-:rd i.n cli_e tijd veel het_ d.::l rJbl r:Jd De RoUerdammer 
gelezen . Op d e:: voorpagina stond het nieuws met r~c:n foto van de 
afgebré:lnck~ r_erk. 'Ir:~r:~1 mc:-:nsr~n uit: de omcy~ving h.Jamen die St_ille 
7.aterclag en de~ vol<y~ndc PJasdagr~n naar heL afgehranck~ gE=:houvJ 
kijken. Ik w~s als neinteresseerrle in de neschiedenis van 
1\rn c:i d•' hjjn;J von1-icl:~rcncl r)ij he:;t- rJr-~hC)IJVJ. Ddank,or- h• -~~;·.it- d· n11 
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no.:; een stukje lood, oude spijkers, stukjes lei. Nadat. op 
woensdag 8 april de verzekering de schade had vastge~teld op f 
60.000,-(men was verzekerd voor /100.000), werd het gebouw de 
volgende d~gen leeggeruimd . Natuurlijk w~s ik daar weer 
present. Triest t-·~-:as l1et orn t.e zien t1cJc~ l1ct grafrnc)I"l111nerlt ·vz~1r1 c it~ 
heer Wijnand Ram uit 1789 door het vuur verwoest was. Ee n 
h aarkrul en een stuk van de zwarte sarcofa~g h eb ik gered, de 
rest werd de Lek ingereden. Van het Bát zo rgel was aanvankelijk 
n ie t s tertig t e vir1den. Pas r1aclat mcr1 dt; restc.:tr1t2n ;,rart cie 
herenbank had weggehaald vond men op de vloer een plaat tin 
van de gesmolten orgelpijpen. Het enige wat ik heb meegenomen 
van het voormalige orgel is een naamplaatje van een register. 
Zeer nieuwsgierig was ik naar de grafstenen die onder de 
vlonder waarop de stoelen stonden te voorschijn kwamen. Hoe 
het met die grafstenen en de voormalige altaarstenen is 
vergaan wil ik graag nog eens uiteenzet ten in een af zonderl ijk 
artikel . Ik kondig nu al aan dat het geen vrolijk relaas zal 
vJOrden. 

Leusden, 17 - 9-1997 

... 
·: 'J . .,; .. ··~- . 

~:: · 1i ... ~,. 
. . -~:"!'-' ~ 

"'"" 

I 
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Bram Vroon(geb. 1937) 

"Men kent en vindt 
haar standplaats 
zelfs niet meer ... ". 

Dat geldt helaas ook 
voor het praalgraf, 

achter in het koor 
van de kerk in 1 77 5 
opgericht, ter nage

dachtenis aan de am
bachtsheer van Amei
de, Jan Wijnand Ram, 

wiens voorvader in 
1359 toestemming 

gaf tot het bouwen 
van de kerk. 



GESCHROEID BIJBELBLAD + KAFT PREEK OS. POOT 

Dit blad, ooit veilig geborgen in zo'n statig boek met koperen sloten is - weliswaar 
gehavend - de volgende morgen uit de puinhopen gered en zorgvuldig bewaard 
ziet thans weer eens het licht. 
Let eens op wat er in ouderwetse taal en gotisch schrift te lezen staat in die 
Psalm 11 , het derde vers: 
"Sekerlick de fondamenten worden omgestooten ... ". 
Zeker, zulk een tekst krijgt op zo'n moment toch een diepere zin. 
Ter herinnering: In een komende uitgave willen plaatsen een afbeelding van een an
der geschroeid bijbelblad plus spijker, dat reeds meer dan veertig jaar ingelijst in 
een Canadees huis hangt. 



Van de Paaspreek van Ds. Poot zijn nog enkele exemplaren in ons eigen en het 
plaatselijk kerkelijk archief aanwezig. 
Mocht u prijs stellen op een afdruk van de gedachtenispredikatie, dan vernemen 
wij dit graag. 

~-- ; . ··-···-· ·- . . -··-

·.c::. :~.,:;;: . .., .• -.~~-~~--~2;.~~::}1· s~:~: .... ·· 

.. , ····-- ·- ·· .. __ .,. __ _____ . 

;.·. :;:·;;·;::~·::-:::-

-":ï :-:- ;-~~-. 

: :~?;·.:::.~~~~1;-_ 
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DE KERK VERBRAND EN ZONDER PREDIKANT 

Dat was inderdaad voor mij een van de redenen, waarom ik, 

hoewel ik nog maar candidaat was en me voor de gemeente Ameide 

en Tienhoven te jong en onervaren voelde, me toch niet aan de 

roeping die in 1953 tot mij kwam durfde te onttrekken. De 

gemeente zag ik niet alleen als een kudde schapen zonder 

herder maar ook zonder schaapskooi. Dat riep, in navolging van 

de Meester, ook bij mij een stukje innerlijke ontferming op. 

Het betekende wel, dat ik een bij zondere tijd tegemoet ging. 

Het begon al bij de bevestiging en intrede, 13 Sept. 1953. 

Waar moest die worden gehouden? Het verenigingsgebouw was te 

klein. Andere kerkgebouwen idem dito. Toen maar besloten om de 

timmerfabriek van Gebrs. Van Vliet in te ruimen. Een triplex 

kanseltje werd gemaakt en verder: stoelen, veel stoelen. Daar 

is het begonnen. En het was een goed begin. Want al die tijd, 

dat de kerk in herbouw was, hebben wij daar als gemeente 

rondom het Woord mogen verkeren. Niet zonder zegen. Mensen, 

die de drempel van de officiële kerk niet durfden te over

schrijden, kwamen toen naar binnen. De gemeente groeide tegen 

de verdrukking in! 

Deze tijd was ook daarom bijzonder, omdat ik vele zondagen in 

den lande z.g. collectebeurten vervulde voor de afgebrande 

kerk. Dat sprak vele gemeenten zo aan, dat ik:niet zelden met 

een 'vette' collecte thuis kwam. 

Maar ook in de pastorie ging het bijzonder toe. Kerkeraadsver

gaderingen, doopzittingen en aannemingsavenden en nog veel 

meer werden thuis gehouden. Een keer was het zo, dat mijn 

vrouw met weeën liep, terwijl de aannemingsavond aan de gang 

was. 1 1/ 2 uur na afloop werd onze oudste dochter, Hilde, 

geboren. Op het kantje af! 

Heel bijzonder en leerzaam is voor mlJ ook de tijd geweest, 

waarin de opbouw in volle gang was. De kerkvoogden betrokken 
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mij bij vrijwel alle beraadslagingen over de opbouw en inrich

ting van de kerk. De vergaderingen met de architect, Ir. 

Hoogevest, vonden ook in de pastorie plaats. 

Natuurlijk moesten wij ook op zoek naar een nieuw orgel en 

daarom gingen we overal orgels horen en zien van bouwers, die 

ons waren aanbevolen. Boeiend was dat. Maar ook de di verse 

aanbestedingen gingen niet aan ons voorbij. Soms met hele 

spannende momenten in de onderlingen verhoudingen. Dan moest 

ik het maar weer sussen om de vrede tussen de broeders bewa
ren. 

Als een van de mooiste momenten herinner ik me het ontwerpen 

van het glas-in-lood raam in het transcept van de kerk, samen 

met de Dordtse glazenier X- Ik had daarvoor een concept 

bedacht, waarin de heilsgeschiedenis van de bijbel in hooflijn 

wordt weergegeven: van Adam tot Christus, van schepping tot 

herschepping, en dat alles geconcentreerd in het woord van 

Johannes de Doper: Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld 

wegdraagt. Het was mijn intredetekst: Joh. 1:29b. Altijd als 

ik weer in Ameide preek, worden mijn ogen er naartoe getrok

ken. Ik denk dan: inderdaad, daarin ligt al ons heil besloten. 

Dat alles is nu al weer 45 jaar geleden. Toch moet ik er nog 

veel aan terugdenken. Dankbaar ben ik, dat ik predikant van 

Ameide en Tienhoven ben geweest. Juist in die tijd. Ik heb het 

mogen meemaken, dat een gemeente zonder kerk ~n zonder predi

kant weer geworden was een kerk met een prachtig kerkgebouw en 

een zegenrijke bediening. Alleen God daarvoor de eer! 

C. Graafland 
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'· 
OVERIG LOOS ALARM, SCHOORSTEENBRANDJES, 
BINNENBRANDEN EN UITSLAANDE 

DE SPUITGASTEN UIT DE JAREN VIJFTIG I ZESTIG: 
Van links naar rechts: 
Jan van der Grijn 
Gerrit de Groot 
Wim van Woezik 
Kees Bouwmeester 
Kees de Gans 
Kees Bouwmeester 
Andries van den Berg 
Jan Miltenburg 

- .., . ..... - ·--'·.-·. ' 
.. . ·-·-··--···--·-···-- -·---··· ···---·-----------· ·-·--·· ·---.. ----------·----··- . ... 
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BRANDRAPPORT 
Nr (1) 

BRANDRAPPORT 

...... HAmeide 
-- -. .. ------ · --._~ -

Binnen 48 uur 1 • BRAXDWEER GE:\IEEXTE hiJ Inspectie indlet 

Datum: .......... 19. Juni ... .1.954. 
_R_a~p~p_m_t_v_a_n_oo_n ___ __ k_l_e_1_'n_e_b_r_~ _ _ d_. ______ ______ l3_l_G~~= ~i~ • . 

Tijoen Uitgerukt personeel 

(6) Eerst-e 
e.auvt>l 

\"c!'l;t .erking 
eigPn 

braudwccr 

Hulpv!lrlentng .door , Ocroeps Vrijwillig I Hulp·b•. 
-------~. 

----------· ·--·-·- -· ·-·· · -···-- ·--~-------

~felding 

Alarm . 

Uitgerukt 

Aankomst 

Ingerukt. 

Terugkomst 

Nablussing tot 

8 .30 --
8.30 
8.33 
8 .34 

11.00 

Auto~pult Motorspuit j 

Uitgerukt mat~>riaal 

' 'C d ' 
I, Antoladder: omm= o- 1 

; W ló{Cil I Trekker 

Officieren . . . 

Onderotlicieren 

f :\Ianschappen 

······! T t I o aa . .. 

i 

..... i Jo ·1 ······ 
1 10 1 

Bevelvoerder naam: P •. de Groot, 

functie: Co.mmandant • 

~1otor· 
rijwiel I HandspuJti, Slangen· 

wagen Andere voertulgen 

Eigen Brandweer 
Brandw. gemeente 

~:"'·: :.!:_-=:L_K.V.

11

GV["T'! _ ! 
1 

I I 
i 

. --. . i 
I 

, ! i I I 
_.H_··_H._H·_· .. _···_·-_·-_ .. _. __ .. _ .. _•·•~i·~H-~-~··-·-·-.·_ ... _ .. _.,T.;_._· ··-···~!-· ·_· .. ~~---· · ·-··_···_H ·~I_···--H-·H_ .. ~· _.,,_,H_ .. . _.,,_-. ____ .H7i_. ___ T-··-···-···-···-···-··-·------------

I1 I I I [ Totaal. 

(8) Blussing 

B ij aankomst reeds geblust ·:: . 

B lussing verricht door 

Door middel van ... .. . . -• 

Gewerkt in totaal met 3 
en met mondstukken van 17 à 18 

Gebruikte slangen 

Diameter 

m 

17 340 m 

m 

I m 
I 

Totaal ! 340 m 

Brandoorzaak I 

stralen onder een druk van ca .. ... .... 3 

Blusmiddelen 

mm diameter gedurende 

'.\' · · ·'rvoorziening 

,·,..rkt op: 

de ..:ivier: 
-"de Lek" • 

atm. aan de straalp 
1 uur ... 
I Rookbescherming 

(10) Gasmasker 
~r 

Ul 

( ll) Is in aanjaagverband gewerJ. 

Onderzoek oorzaak ing<~tlt€'ld do(,r 

Overtreding art . 

Overtreding begaan doc•r 

Proces-verbaal opgemaakt tegen 

de .. wachtmees't ~J:'S Q.ei.' l.l.~.j}ff3p()l: 
.. H. •.. .. Stelt ~P D 'L. de G:r;~1:1,~ •. H .... . 

·Nader onderzoek .wordt .... ingest.e 
op Maandag a.s. door ~~Il f:l.(:_l?l 

<I
2l Yermoedelijk enkele / 

. vonk.en.u.it een .sehoor~ ... 

. eteenpijp van de bakk(:~ I 
. I.'.iJ. P roces-verbaal opgemaakt door dig(: •. 
------- - - ---------. --;-( I"a").....,v"V"i-:-n-,d--i----.-----,i--.H"Te' l'd_e_r_o'f:---,:---- ---:-,---------

1 ___________ , Temp. ! Neerslag' I Toestand wegdek 

Weersgesteldheid 

Gedood 

Zwaar gewond 

Licht gewond . 

N. 8. 21798 I 

.· .. _ .. . ... · ·;· 

Aard 

: _ r:-l.<:~l~~-1 Stcrkt.o 1 . . . i · mistig ,--·-
1 Droog. z- 25.) Helder 

Ongelukken Omgekomen vee 

o~ri~ I Soort Aantal Soort Aantal 
personen __________ ~--------~~ --------~-------

Eigen Br,:te':~'" 
_______ b_r_a._n_d_w_e_e_r--'----"'gemcente 

I 
I .· ···· 

Benzineverbruik eigen gemeente 

andere gemeente 

Totaal 
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(1 4 ) 

(1 5) 

Straat en huisnummer 
of ligging 

Dam A 317 

G1:lgevens omtrent verbrande eigendommen 

Gebruiker of bewoner , _________ E-..:ig::...e_na.a.r;-------.,;;---,---"--,-,,___ 

Naam en adres Verzekerd bij: Naam en adres 1 Verzekerd bl;l: 
en voor welk bedrag! en voor welk bedrag! 

D. v.d.Zijden i Bataafse Branq.. 

/ ;:at~~q~~~~--- 1: 
ge • 

... idem 

..... f. 12 .ooo,-

I . 

Verbrand(e ) object(en) (korte omschrijving) Soort bedrijf ( 16) I
. Verbrand (1 
Inhoud inm'otll Schade 1n 

-------'-------------!...:·o:.!:p~po:::rv.:.:l::.. =in:..=m' :: guldens 

Zoldert j e .ho ven. .. e.en .. k.euk.en .... en gr.enz.ende ... aan. ..Bakk.er.ij .•... ... .... ~Z.o.lder~i .... 1..50.0~ 
-~~ ö-~-~-~-~!~. 's~~!~ä~~; ~-- · 4.~!?.~4..~ ... a~.ê: ... P ~:rgp~a..a..:Ç_? ········ ··················· ··· ··· ···· ················ · ····11~-öY~f·· 2.ggg.~ 

• o••oo 0 H H 00 0 H OH 0 00 000 00 H 0 00 000 ... 000 0 0 0 0 0 00 0 0 00000 0000 0 00 000o o 0 H 000000 0 00 ... . 0 00 0 0 000000 00 00 00 0 00 0 ··~ l .. herbo 
•• • • •• H. •• •• ••• •• • •• • •• ••• H. •••• • •• •• H. •••• •••• •• ····· I·············· ··············!Vraarde 

18) Kort verslag, bij grotere branden tevens schets, waarop aangegeven verbrand object, belendingen, 
bluswatervoorziening, uitgelegde stralen, enz. (i ' -
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............... ~~-~.4! .. ,.1..9 ..... rl.~n~ ................ 1954. 
De commandant van de brandweer 
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bandtekening 

. ... .............. .. ..P. .•...... de ... .. Gro.o.t ..•. 
naam In drukletters 
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Brand :in à.e molen bi. j Bor op Sluis. 

Het kan 'rer'<eren zijn hekenne woor<'l.er> V'3.n de dichter Bredere. 

In novenber 1)72 \varen deze w0orden van toenassing op o.e familie Bor" 

Doncle"t'da.g 23 november was er feest : dochter Cisk~ trouwde ; ze 

woont nu in Friesland. Ieclereen natuurlijk in feestgtemmin{" en 

fl.eurige kleren, 

Twee dagen later is er brand in de molen die daar al een -:)2...a.r 

eeuwen stond. In hun jonge .4a.ren hadden Willem J3or en zi,jn broer 

Rijk de wieken er af gesloopt, want iedere keer als hun moeder de 

populieren bij de boerderij van Jongkind hoorde ruisen dacht ze 

dat het was gaan waaien en riep ze :"Jongens, w~.nd, IT'.a:Len ! " 

Dat betek3:lde dat \Villem en Rijk soms midden in de nacht in actie 

JTIOesten komen. Op een gegeven moment hebben ?:e toen een motor a..an~eschaft 

en waren de nachtelijke actjesvoorhij. 

Op 7.aterdagmorgen 25 november begon de bra.nd en Bas Bor spoot nog wat 
.'·~; :, ,, 

brandblussers leeg : er was echter geen houden meer aan dus. . de "· 
' ~ ·! >:. · 

,; · ~· 

brandweer gebeld. Toen !!,ing het ~'l~ niet af en ging er kostbare 
. ("" 

t.i ,id verloren. Lexmond en Neerker'K''wàren er eerder dan Ameide, daar had 

men tenslotte él.e klok maar laten luiden om de s;:m . .itgasten op te trommelen 

je moet tenslotte wat! De Lexmondse brandweer kreeg averij aan de ventilatorrier 

zodat alles wel erg tegen zat ondaTrks een Zederik vol water. 

Na de brand. lag er een hoop beschadigde grondstof fel" in de maalder i .i, maar 
I 

1 s middags meldde zi.ch al een 1bonke'1slachter( opko-per van bescha<'l.igd s··)tU) 

uit Waalwijk. Het was kennelijk aangewind naar het :Brabantse. 

Deze lieden hebben allerlei grondstoffen opgeruimd en •.• wat ze ve:::-der 

zoal gebruiken konden. Anonieme schatzoekers ontfermden zich ook over 

van alles en nog wat van waarde. Je krijgt soms veel ongewenste hulpvaardige 

handen van mensen die overal wat in zien. 

De rom~J van de molen werd gesloo :t en ook de graansilo. Het bedrijf is toen 

gestopt en de broers 'l'heo en Ba.s hadden daarna ieder een eigen bedrijf. 

'L'heo en zijn zoons hebben nu ::en tra.'1sportbedrijf ; broer :Bas ging verder 

met een overslagbedrijf op h?t industrieterrein. Later weröen hier in 

de buurt huizen .q;ebouwd, zodat dit :·be.J:rijf na;xr Slee11wijk is vertrokken. 
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Bij C. Buyserd, Lekdijk 19 in Tienhoven raakte op 16 maart 1982 uitstromend gas 
uit een een gastankauto in brand, waarbij ook de veestalruimte en een personenau
to vlarn vatte . Met gevaar van eigen leven heeft de chauffeur kans gezien de afslui
ter alsnog dicht te draaien. 

In 1 983 stond plots in Tienhoven een wàhfr.g in lichterlaaie, er was voor de brand
weer geen redden meer aan: de bewoner Wierks kwam in de vlammen om. Heel 
triest. 
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Besluiten we met het krantenverslag uit 'Het Kontakt van de brand biJ de familie 
Van Bruggen op Achthoven. 
Deze woedde op de 1 3de augustus dit jaar. 
lo ziet u maar weer dat berichten over branden hoogst actueei zijn en dat hoog
ste waakzaamheid geboden blijft. 

, -

verband ms!t<n:tOt:lell.tke 
asi>est! eïr"':wclere schadellïke kregen 

bewoners van ··. · · . . · , . van de vuurhaard alsmede van 
een gedeelte .·.·· • · .··· · · ·• . kom van Lexmondviá:gelu_ïdswa
gens van de. polîtie., het·l!}dvies om ramen en deu~en te stutten en 
om binnen te blijVen; De bezoekers van de strandjes langs de L~~ 
werden door de bemanningen van politieboten gesommeerd vetlt
ger oorden op te zoeken; • zie verder pagma 3 
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