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Laatste uitgave "De Wegwijzer"

Een periode van meer dan twintig jaar is verstreken sinds ik VOOr
het eerst een artikel schreef voor "DeWègwijzer". Ik heb het
onlangs nog eens opgezocht. Bij het lezen ontvouwde zich een
beeld van het leven in Ameide en Tienhoven in de eerstehelft van
de jaren zestig, dat menige herinnering opriep.

In de jaren daarna heb ik velehonderden, ofduizenden, artikelen
geschreven; ik heb het aantal nooit bijgehouden. Op enkele
uitzonderingen na heb ik ze niet bewaard. Tot die uitzonde
ringen behoren mijn meeste bijdragen aan "De Wegwijze,".

De vraag.waarom ik juist die artikelen heb bewaard is voor mij
niet moeilijk te beantwoorden. Ik schreef in. dat geval im.m.ers
voor en over m.ensen, die ik voor het merendeel persooYflijk
kende,~Yf .'. over gebeu5tenissen,y,iaar ik meestal .. zelf' .bij•was
geweest..Er was dus sprake van een grote mate vanpersoonlijke
betrokkenheid.
Laterwas dptvaakpnders. Daar komt bij dat ik altijd met veel
plezier voor "De Wegwijzer" heb geschreven; ik voelde het nooit
als een verplichting.

Daarom spijt het me dat het blad nu gaat verdwijnen. Daar staat
tegenover dat ik alle begrip heb voor het besluit van de firma
Crezée de uitgave te beëindigen.

Door het schrijven voor ."De Wegwijzer" kwam ik in de eerste
jaren van het bestaan van het blad regelmatig in kontakt met Ben
Crezée. Zo ontstond een vriendschap, die de tand des tijds
moeiteloos zou doorstaan, óók nadat ik Ameide in het laatst van
de jaren zestig had verlatenom mij in het Haagse te vestigen. Aan
die ononderbroken vriendschap kwam op 3. april 1984 een
abrupt einde. '

Wanneer ik terugdenk aan Ben komen mij altijd zijn twee beste
eigenschappen in .gedachten: .onbaatzuchtigheid en ... saam
horigheidsgevoel. Ik heb hem namelijk aldoor meegemaakt als
iemand, die zich meer dan wieook kon verheugen over het sukses
en de voorspoed van anderen, zonder zich ook maar een
ogenblik af te vragen of hii er zelf beter of slechter v@ zou
kunnen worden; Onbaatzuchtigheid en saamhorigheidsgevoel,
beide eigenschappen zijn in-onze harde, materialistische wereld
zeldzaam geworden. Des te s'chrifriender is het dat Ben Crezée
ons vorigjaar is ontvallen op een leeftijd, waarop hij.voor velen
nog veel had kunnen betekenen,

HANS VAN DEN HEUVEL.
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AI 30 jaar een. begrip

Fa. M. Hakkesteegt& Zn.
Tolstraat 37 te Meerkerk - Telefoon 01837 - 2244 (4 lijnen)

Bij 'De Vakman'
vindt u all.es wat daar

voor nodig is!

Vrijdag 3 mei 1985.
Aanvang 20.00 uur.

m.m.v. The Mixers.

• Voor AL uw autoreparaties, plaat- en
spuitwerk

• Verkoop van ALLE merken auto's,
zowel. nieuw als gebruikt

• Keuze uitöngeveer .tOOoccasions,
ook op basis van groothandelsprijs~··

~, ~
Geopend van maandag t/rn vrijdag van 7.30 - 20.00 uur. ~ _~,
Zaterdags van 9.00 -16.30 uur. (iE~.., B~G ,_~"",",

KOOS AtBERIS

P'RIMEUR IN
AMEIDE!

Entrée

12:0

GiJ··.• ~ES-rA.:U..RANT - CAFÉ -BILLARD • PA.RTI !.
"in 11llaptnban ~mttbt" ~~.....

.•. .: •••.• .•• .•.. •.•.• Benedehoarnsestraat 3 - Arnelde - T" '308 . >

IINVIS1'EER .IN KWALlTE....1
U vindt het bij:

"DE VAK,MANU
DOE HETZELf-.EN.TIMMERBEDRIJF ~&I;;;;

.. Z()uwenqilk?3Îtv1~~rk~rk!> ..
. tel. 01837..,1405/03474':1916



De Wegwijzer over honderdjaar

Over zeg maar zo'n honderd jaar zal de huis-aan-huis krant tot
het verleden behoren. De gratis krant is dan vervangen door de
locale omroep. Raadsvergaderingen worden direkt in .de
huiskamer gebracht, sportliefhebbers kunnen genieten van de
voetbal-derby Zederik-Giessenlanden en jongeren genieten van
een live-uitgezonden muziekconcert vanuit het kultureel
centrum.
Nu "De Wegwijzer" verdwijnt lijkt het een aardige gedachte de
klok zo'n honderd jaar vooruit te zetten. Waarschijnlijk is de
vondst van een stapel oude Wegwijzers in een pand aan de
Dam in Ameide, nieuws voor de lokale Omroep. En terecht, want
u moet zelf maar eens Wegwijzers van jaren terug herlezen. Dan
zult u ontdekken hoe snel de tijd-verstrijk; en hoe situaties in
betrekkelijk korte tijd kunnen veranderen.
Daarom is het verstandig de Wegwijzers die u toevallig ergens op
zolder heeft liggen, zorgvuldig te bewaren. De toekomstige
geschiedschrijvers zullen u er zeer dankbaar voor zijn.
Hier volgt alvast het berichtjedat over honderd jaar wordt
voorgelezen op de lokale televisie:
"Bij het wegbreken van een muur in eenhistorisch pand aan de
Dam . .in het vroegere stadje Ameide,>heqben .slopers... een
hoeyeelheid oude "Wegwijzers" ontdekt.> De. kranten werden
destijds uitgegeven door drukkerij Crezée,enzijrzvolgens kenners
van.belang bij het bestuderen van regionale geschiedenis.
Het stapeltje "Wegwijzers" .is na de vondst overgedragen aan het
q~rrleentelijk museum. .Vooralde. verslagen in "De Wegwijzer"
over,de>oranjejeesten . in de .dorpen Ameide en .. Meerkerk
spraken de .historici bijzonder aan. "Vroeger kon zoiets nog.
Tegenwoordig .vindt .. men dergelijke volksfeesten belachelijk.
Men speelt liever met computers of bezoekt het orüspannings
centrum in het heelal";
Ook de artikelen over de gemeentelijke herindeling von4en gretig
aftrek: "De geschiedenis herhaalt zich. Oo~ wijh~bbenin 2085
met . .een heri~delillg ... temaken.>pe.regeri~giwirZederik
samenvoegen met Giessenlanden, ... Gr9ajstr?qm, ... LiesvekJ.~n
Gorinche'7l .. .tot de .gel11eente.v. .Elkenieliwegemeentemoet
minstens{50~OOOinwonerstellen. Zelfs ~e.oude·namen uit 1986
wil .de regeringajscllaffel1..·. Cijfers .. zijn ... makkelijker voor de
comp/,lt~r'»Jordtgezegd:J"faarwijzullenonsmet hand en tand
verzetten<t~gen.>.. de ..pie/,lwe herindeling",·. aldus.. enkele boze
inwoners 'uii Zederik. .

TEUS DEN OTTER,
oudfree-lance verslaggever voor "De Wegwijzer".
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UwadreS\VDor:
* Diervoeders . * Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtvezel *' Tuincompost
* Kunstmest voor gazon ottuln
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen

* Landbouwplastics
* Veevoeders in alle soorten

* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen

Bel even,
't isde moeite van
informeren waard!

J.v.Z8ndWIJk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.
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WEGWIJZER, je ka",t niet _r. persoonlijk zal ikje",issen en

zo zullen er nog velen zijn.Maar het" de tragiek van he'""en, hetiseen ko",en enga"" ...

Je denkt er in alle stilte over na.
Alweer iets inje leven dat wegvalt.AI> De wegWijW in de brleV"'bus#l, opv<d

lend
heider w"

poPier, zwarte opdruk. '0 anders al> de andere cour"""'" werd

je niel1Wsgierig. .... . . .FIer ee"tgreep}e De wegWijW",daarn<' pas het avond/>iad.
Gaede intervieWs ",et versdriuende pe"anen ui' de ,.ree

k
en aok

nog eenprettige herinnering van mezelf.van de uitgebreide pub"".""n van de Oranjejees"n in

MeerkPrk. De" üggen ",ij nogvers in het geheugen

M. HAKKESTEEGT,

voorzitter Qranjevereniging Meerkerk.



Voor moderne financiering en alle verzekeringen, doet u er goed
aan één van de onderstaande adressen te bellen

J. van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284 _

J. het Lam
-----------_ Achthoven 46a,. Lexmond. telefoon 01836.- 1230

SCHILDER & GLASBEDRIJF

O.A.KINDT
(v/h B. den Ottelander)

-0-
Voor al uw binnen- en buiten

schilderwerk, wandafwerking en
beglazingswerkzaamheden

BAZELDIJK 15b - TEL. 01837 - 1295 - Meerkerk

Zeer lage luchtweerstand entoch een ruim interieur

Datkunt u van 'nBiod
vanAventoverwachten!

caravans voor echtecaravaririers

Avento Caravanbouw
_ van der Hagen

- I Postbus 40 42:~O BA Meerkerk

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie. naar



Bedankt namens de Sportwereld

Het is met enige weemoed, dat wij terugdenken aan de
kombinatie SportverenigingYeerkerk _ Wegwijzer. Weemoed
omdat wij dan moeten denken aan de te vroeg gestorven man
achter de schermen, BenCrezée.

Hij was het die eraan dacht om de,voetbalsport in onze regio de
zo noodzakelijke ondersteyning van de media te geven. Zijn blad
"De. Wegwijzer" gqf een naam aan het bekend geworden
"Wegwijzer-tournooi". In Ameide Was men volijverig bezig een
nieuw sportkomplex te realiseren. In Meerkerk lagen weetinneuslengte Voor.

In nauw overleg met Ameide werd besloten in. Meerkerkte
starten. Achteraf zou je daarbij kunnen denken dat de huidige
herindelingschaduwen vooruit wierp.

Ameide, Arke!, Groot-Amemrs, Hei- en Boeicop, Lekvogels,
Meerkerk, Noordeloos, .Stedoco, VVAC traden verschillende

jaren aan om de vaak prachtige prijzen in de wacht te slepen.

B. DEN OTTELANDER Hzn.,
Sportvereniging Meerkerk.

De samenwerking tussen ·Sieb DOorn.. en .Ben .Crezée leverde
organisatorische hoogstal1lijes op.

Wat ons bijblijfi zijn deteV/;eden gezjchtenvanvader en dochter
Crezée. Fototoestel op de borst, een hartelijke groet voor eenieder.

Dat is het Wat ons overblijfi aan herinneringnu het blad ook gaat
verdwijnen, zoals we begrepen hebben.



OOK WIJ
MAKEN
KWAlITEITS
DRUKWERK·

ASSURANTIEKANTOOR

P.A. VAN ZWEDEN B.V.

Kerkweg 9

Tienhoven

Telefoon 01836 - 1558

PLIEGER
WOL· E HANDWERKEN

Nog enkele
BADDOEKEN
gemeentehuis
Ameide 15,95

Dames of
herentrui,
maafM/LlXL nu voor .25,50

Spencers,
diverse kleuren 15,50
GROOT ASSORTIMENT
BORDUURWERKEN

WOL
Super~

bollen,
per 400 gr.

v.a. 4.45
tot 8,70

Strengen wol,
per 300 gr. ~7,95

Safiro bollen wol,
per 100 gr. 5,50
Vele soorten katoen

ADVOKAAT
BOEKHANDEL en DRUKKERIJ

TOLSTRAAT 33 - MEERKERK
TELEFOON 01837 - 1301

Nieuwstraat 2 ..; Ameide - TeL01836 ..2051,.b.g.g.1298

A. VAN DEN DOOL - FOTOHANDEL
Gorcumsestraat 21 - Meerkerk
Tel. 01837 - 1463

PRESTO PRINT DEALER
PASfOTO'S DIREKT KLAAR

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J.P. Kaasschieter
Voor Meerkerk e.o.

Tolstraat 27 - Tel. 01837 - 1697
Meerkerk

Depot chemisch reinigen.
Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

TE
·KOOP

nog enige hoog-ge'isoleerde

VRIJE SECTOR
WONINGEN

VOOR AL UW
ONDERHOUD EN
REPARATIE

in plan

AAKSTERVELD
TE AMEIDE

AUTOBEDRIJF

VAN ZESSEN
De Zodeslagen 7, 4233 GK Ameide
Telefoon 01836 - 2280

IN- EN VERKOOP VAN
AUTOMOBIELEN

I I
•

INLICHTINGEN:

STREEFKERKs.v.
Paramasiebaan4a - Ameide - Tel. 01836 - 1269



Afscheid . . .

Een wat:(Jnwennig gevoel bekruipt me om een laatstestukje in DeWegwijzep. te schrijven.

Geen oproep om feest te vieren, geenprogramma's oniiedereen
op de beentekrijgen en ook niet de ka/1Sl11eer om Me.erkerkin deharen te kriebelen.

Wel een gil§w'Jh<kl om een Ijder uii. Ie nddJger,ii'JÓ"i'""'"
massaal aanwezig.te zijn bij.de vieringyq'! Koninginneqag 1985.

Door het verdwijnen VanJ)e Wegwijzer zal er een bekende
Ameidese aktiviteit verloren gaan.

Enjammer genoeg{s~itn1isschi~nhetbeginofeen voorlopi!rvan
andere aktiviteitenofzakendieveranderen ofverdwijnen.
Maar laat ik niet al te zwaarmoedig worden. Wam na dit laatste
nummer·· zullen er ' ook .. weer goede en· prettige dingenplaatsvinden.

Redaktie en lezers wij wensen u dat het goede en prettige uw deelmag zijn.

ORANJEVERENIGING 'BEATRIX:
namens het bestuur,G. de Vroome.



Onze fijne vleeswaren 'en worst
soorten staan onder regelmatige
kontrole van het Instituut voor

GOUD VOOR:
Gekookte Ham
Gelderse Rookworst
Gebraden Gehakt
Leverworst

In november 1984werd de rookworst ook
in Arnhem met goud gew.aardeerd, be
horend tot de beste van maar liefst 400
inzenders!

Ambachtelijke Slagersprodukten
(I.A.S.)
Dit instituut voert onverwachte
keuringen uit en kende toe:

ZILVER VOOR:
Hausmacher
Gekookte worst

Ook goud op de Open-School-Dag in
Utrecht voor de rookworst en Haus-.
macher Onze medewerker behaalde goud
voor gekookte worst en zilver voor lever
worst.

399.-v.a

va 349.-

Goede Paasdagen
toegewenst.

AMEIDE
Fransestraat 23
Telefoon 01836 - 1239

GAZELLE
JUNCKER
BURGERS

Gekleurde
OPOE-FIETSEN

De Groot's Tech. Bedrijven b.v.
Molenstraat 10-12 - Ameide - Tel. 01836 - 1262

• uitvoeringen
• vergaderingen
• en voor alles wat u maar

te vieren hebt

Informeer eens naar onze vele mogelijkheden.

GEMEENSCHAPSCENTRUM

HET SPANT
paramasiebaan 17 ."Ameide - tel. 01836-1557

~.jaar Slag~rij J.v.d~.Hek

'HET5PANT'15 VERNIEUWD
In de totaal vernieuwde entourage van. 'Het Spant', met
gezellige hoekjes, een exclusieve bar en sfeervolle verlichting
is uitermate geschikt voor:

• bruiloften
.·partijen
• recepties van

50 - 200 personen
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Einde Wegwijzer

Sinds de oprichting van de Winkeliersvereniging Ameide zijn er
heel wat 'redaktionele stukjes met betrekking op openingen,
feestelijkheden, Sint Nicolaas-akties en advertenties de .persen
van De Wegwijzer gepasseerd

Ter gelegenheid van. dit stukje zijn we in de oude jaarverslagen
'gedoken'. Dat gaat gepaard met een glimlach en weemoed. Wat
te denkenvan een Sint Nicolaas-aktie met slagzinnen in 1954,
waarvoor de hoofdprijs, jawel, .een gasstel. was? De
bekendmaking van de prijzen zou gebeuren d.m. v. een dropping
metkleine parachutes, die hoofdzakelijk in de Lek terecht zijn
gekomen.
Ook toen was volgens het verslag de kritiek niet mis. Geen rede
echter om te stoppen, want volgens de verslagen werd er ieder
j(J{lropnietiMlt!en?co.tf4k;tie;met sukses, op touw gezet.
!n 1957Jflerden dee(!rstepogingen ondernomen voor een koop
avond, maar met 4 blanco, 8 voor en 14 tegen-stemmen werd dit
voorstel verworpen.
In 1960-1961 werd een reis georganiseerd voor de kinderen van
de klassen4-5 en6 naar de Taptoe Delft. .
Qp de jaarvergadering 1967 wordt een lezing gehouden door de
direkteur van de Alg. Bank Nederland om de leden te helpen in
de 'moeilijke materie van de betaalcheque'!
In het jaar 1968 is eindelijk, nadat op iedere vergadering sinds
1957eenvooT'steldaartoe werd afgewezen, de koopavond een
ji!it....··....
Op de jaarvergadering van 1969 ontbraken de notulen, want de
toenmalige sekretaris was 't vergeten!
In 1974 start de markt op vrijdagmorgen en gaat er ook een
winkelierskrant 'De Lekkoerier' van start, die echter geen lang
leven beschoren Was.
In 1979 bestaat de Winkeliersvereniging Ameide 25 jaar. Dit
werd gevierd met een feestavond in Het· Spant, Waarvan een
uitgebreid verslagverscheen in De Wegwijzer.
In 1981 werd.er een barderie gehouden waaraan veerpubliciteit
werd besteed Er kwamen n.l kamelen. Het was dan Ook een
drukte van belang.
In 1982 bestaat slagerij v.d. Hek 80 jaar.
In 1983, tijdens de feestweek, stormen al de plannen voor een
bradérie, omver. Gelukkig konden we tien inde hal van de Fa.
Van:Vliet een zeer geslaagdedag houden.

Het zal vreemd 'zijn dit zo vertrouwde blad te moeten missen. Het
werd door ons toch steeds gezien als hèt blad voor Ameide. Wel
zullen we er een goede herinnering aan bewaren.

HET BESTUUR,
winkeliersvereniging A melde.



(zolangde voorraadstrekt)

U benrvan
harre we/l~om!

De koffie stoot klaar.

nemen wij het voor onze rekening om
je op te leiden tot een volwaardig
muzikant die bij AF.K. te zijner tijd
zijn toontje mee kan blazen.
Ook ouderen kunnen bij ons terecht,
want wat in klubverband bij ver
schillende verenigingen vanwege de
leeftijd niet meer haalbaar is, is wel
mogelijk bij A.F.K.
Weet u, ons jongste lid is 10 en ons
oudste lid is 79 jaar.

Daarom, 't zij jong of oud,
Het is Ameides Fanfare Korps
Die U in uw hobby bezighoudt.

- Administratieve dienstverlening
- Computerservice verwerking
- Management ondersteuning
- Autornatlserlnqs adviezen
- Assurantieverzorging

ADMINISTRATIE· BELASTINGADVIES EN COMPUTERSERVICEBUREAU

ZOUWENDIJK 97·4231 CC MEERKERK • TELEFOON(01837)1!18

te bouwen om in de toekomst het
instrumentarium op peil te houden.
Onze winteruitvoering is ook al
.vastgesteld . en wel op. vrijdag 27
december a.s,
Ons rest nog een ding wat we onder
uw aandacht willen brengen.
AF.K. telt 45 leden. Maar wie in de
toekomst bestaansrecht wil hebben
moet de jeugd inschakelen, want wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Voor jonge mensen die graag muziek
willen beoefenen is daar alle ge
legenheid voor aanwezig. Graag

Feestelijk nieuws rond de opening
van onze nieuwe zaak.

BAZELDIJK 194231 Z6 MEERKERK TELEFOON 01837-1810

A.F.I\..

van 695.-

Tijdensde open-huisdagen hebben wij een
feestelijl~e verrassing voor u!
Bijoonkoop (vanaf 100. -) onrvonqru een
kadobon t.w.v. 10% ven het bestede bedrog, te
besteden bij olie O.V.M.-zal~enin Meerl~erk.

Uziet een gelegenheid te meer om een dezer
dogen eens langs te komen.
(Deze aktie istlm 30 mrt. )

nu 399.-

()p dOllderdag21. maart werd onze geheel vernieuwde zaak aan
de Bazeldijk geopend. Meer overzicht en e.enbetere presentatie
van een uitgebreid programma: motormaf:!iersen-zagE:lIl,Q.ell~-

openi'fgsaa~f:};;~:J:~~;,~~O;"~~P~~l'(~~~;~~j~j
Flymo TL • . L [;1. .. .
Luchtkussenmaaier met. /lo'L<·· .... ... ii. effekt~efV'bratle
benzinemotor "(,,, t.) d,:mpmgssysteem .
• makkelijk te starten .... 'ji • UItmuntende verh,?udmg van
• licht In gewicht .' ti - verm09.e.n to~ geWicht. .Ib\! • veelvelligheidsvoorzlenmgen

van 1600.- nu 1245.-

Een feestelijke verrassing

Ameides Fanfare Korps

AMEIDE - In het verleden mochten wij verschillende keren gebruik maken
van een plaatsje in De Wegwijzer om u onze aktiviteiten bekend te maken.
Over de fusie van 'Unie' en 'Crescendo' werd u via dit blad ook steeds op de
hoogte gehouden van de gang van zaken.
Nu deze fusie al weer enige tijd een vaststaand feit is en er nog een keer de
mogelijkheid is om via De Wegwijzer u te informeren, maken wij daar graag
gebruik van. subsidie ten bedrage van f 34.710,-,
De 2 Ameidese muziekverenigingen, waartoe- werd besloten in de ver
die beiden kampten met moeilijk- gadering van 21 nov. 1984. Als de
heden om hun bestaansrecht waar te goedkeuring van Ged, Staten binnen
maken, hebben in het verleden vaak is zal AF.K. overgaan tot de aanschaf
samen vergaderd om te bezien of er van een IO-tal nieuwe instrumenten
mogelijkheden waren om als één ver- waaronder twee. grote bassen van
eniging dat bestaansrecht te garan- f 9.860,-per stuk. We zijn er van
deren. Deze vergaderingen, waarin doordrongen dat bestuur en leden
burgemeester Bakker van Ameide een aktief moeten blijven om in. de hoge
grote bemiddelende rol heeft ge- kosten te kunnen blijven voorzien.
speeld, leiden er uiteindelijk toe dat We hopen dan ook in de vakantie
deze 2 verenigingen na een proef- maanden juli en augustus een loterij te
periode, als het ware een verlo- organiseren met 3500loten vanf 1,
vingstijd, op 14 augustus 1984 per stuk.
besloten als één vereniging verder te We verwachten dat. de inwoners.. van
gaan,. De nieuwe naam werd'AF.K.'. Ameide en Tienhoven er voor zorgen
Dit had tot gevolg dat uit deze twee dat deze loten op een vlotte wijzeaan
groeperingen een bestuur moest de man kunnen worden gebracht.
worden gekozen dat het wel en wee Ook zijn er al weer plannen gemaakt
van de nu een stuk groter geworden om weer veel chrysanten te kweken
vereniging moest gaan begeleiden. die we dan weer in september huis aan
Bij een goed huwelijk staat vast dat huis hopen te verkopen.
men moet geven en nemen. A EK. is er zich van bewust dat deze
Daar zijn de leden van AEK. echt aktiviteiten en zelfwerkzaamheid
wel van overtuigd. Dat juist heeft het d:j;n~·n~g~e~n~dGn~o~d~ig~z~ijn~o~m~e~en;{!re~s~e~rv~e~o~p~.-~~~~~~~~~;!~~~~~~ii~~~~~~~~~~~~
samengaan mogelijk gemaakt. Het r
gekozen bestuur is dan ook op aktieve
wijze bezig, maar hun. aktiviteiten
zullen dan pas slagen als alle leden
daadwerkelijk meewerken om, ook
wat muziekmaken betreft," de ver
eniging op een hoog peil te krijgen en
te houden.

In deze laatste Wegwijzer willen we u
informeren over de op handen zijnde
aktiviteiten,
Onze plannen om op Koninginnedag
in samenwerking met ·Oranjever
eniging 'Beatrix' een taptoe op te
voeren zijn. helaas mislukt. Wij
hadden zo graag de bevolking van
Ameide en .Tienhoven een. dergelijk
muzikaal gebeuren aangeboden.
Onze Dam is daarvoor een geschikte
plaats.
Helaas schijnt een taptoe niet te
passen in het programma van de
Oranjevereniging. Het bestuur van
AF.K. zal zich nu verder beraden om
een mogelijkheid te vinden om toch
een taptoe op te voeren. Te zijner tijd
hoort u hiervan nog wel.

Onze verdere aktiviteiten zijn:
Op zaterdagavond 15 juni wordt er
een concert gegeven in Het Spant,
waar dan voor u optreden 'Ameides
Fanfare Korps' en het Harmonie
gezelschap uit Arkel, Een avond vol
van muziek en zeker de moeite waard
om te gaan luisteren.
Zaterdag 22 juni neemt AF.K. deel
aan een muziekfestival in onze
buurgemeente Noordeloos. We ho
pen dat dan 'vele muziekliefhebbers
uit Ameide en Tienhoven naar
Noordeloos zullen trekken om daar te
luisteren naar hetgeen de verschillen
de verenigingen ten gehore zullen
brengen.
AF.K. kan zich vanaf heden weer
vertonen in nieuwe uniformen want
deze zijn in februari afgeleverd. Deze
uniformen geven ons fanfarekorps
een geheel apart aanzien en verhogen
zeker onze presentatie.
Ook zijn we inblijde verwachting
aangaande de goedkeuring van Ge
deputeerde Staten .over de door
Ameide en Tienhoven .. toegezegde





HOOFDAANNEMER VERBOUW

Bouw-en Aann.·Mij. Van Vliet b.v.
Hogewaard 1- Ameide - Tel. 01836 - 1609 - 1544

SCHILDERWERK

J~L. den Hartog
Zouwendijk 39- Ameide- Tel. 01836 - 1508

ELEKTRICITEIT

J.Verhoeven
JW.van Puttestraat 73 - Ameide - Tel. 01836 - 1232

KONSTRUKTIEWERK

Vroba b.v.
Kerkweg 6 - Ameide - Tel. 01836 - 1451

Onderstaande bedrijvelÎwerk~Emmèè aam
de verbouwing van Het Spant:

LOODGIETERSWERK

B.V. Ameide's Loodgietersbedrijf
Fransestraat 11- Ameide - Tel. 01836 - 1649/1243

TIMMERWERK BAR

Timmerfabriek 'Vliethoven'
Tiendweg 4 - Tienhoven - Tel. 01836 - 1806

SCHILDERWERK

.. Erkelens - Langerak
Broekseweg 3 - Ameide - Tel. 01836 - 1725

STAALKONSTRUKTIE

fa. R. van der Vegt
Gorinchemsestraat 60 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1390

CENTRALE VERWARMING

C. 't Lam
Bazeldijk 19 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1810

STOFFERING + INRICHTING

Mesker - Ameide
Fransestraat 15 - Ameide - Tel. 01836 - 1235/1453/1461/1773

HEIWERK

J.A. Boer B.V.
Nieuwsteeg 1 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1263/1862





april 1972

Opening 'Het Spant'
maart 1985

Heropening 'Het Spanû
AMEIDE - 'Velen zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt toen 'Het
Spant' geopend kon worden'.
We. schreven toen mei 1972. In de uitgave van De Wegwijzer is toen op de
voorpagina melding gemaakt van dat heugelijke feit waarvoor door de 'recht
geaarde Termeienaars' maar liefst veertigduizend gulden bijeen werd gebracht.

Dat het Stichtingsbestuur in de . De schitterende bar, de gezellige
afgelopen jaren niet heeft stilgezeten zithoekjes .en de sfeervolle verlichting
bewijst het feit, dat wij nu, maart 1985 en aankleding zijn zeer zeker een
kunnen schrijven dat de entree, foyer kijkje waard.
en bar van 'Het Spant' een ware . .. .
gedaanteverwisseling hebben onder- DeaktI~ltelten 10 de foyer en bar
g~6. . zullen Zich afspelen rondom ont-

,./.... . vangsten .voor o.a. bruiloften, par-
2911l~rta.s om 15.00 uur zal burge- tijen, uitvoeringen en. als nieuws
meester.c. Bakker de opening doen kunnen wij u melden dat iedereen in
plaatsvinden. de gelegenheid wordt gesteld om
Alle belangstellenden worden inde 'eigen werk'in de foyer te exposeren.
gel%~enheid gesteklom tijdens een Totaal 'Het Spant', met een sporthal,
Open Huis op a.s: vrijdag vanaf 19.00 foyer, toneelzaal, muziekzaal en
uur de geheel vernieuwde entourage vergaderruimte, een aanwinst voor
te bezichtigen. Ameide. Van harte proficiat!

HEROPENING
Zwijnenburg Mode in, Meerkerk

MEERKER.K - Donderdag 14 maart j.l. was de feestelijke heropening
van de modezaak Zwijnenburg in Meerkerk.
Na een ingrijpende verbouwing, waarin het interieur en gevel totaal
vernieuwd werden, en de winkelruimte is vergroot, kon Zwijnenburg
Mode starten met de nieuwe voorjaarskollektie in een schitterende zaak.

Het is werkelijk een lust voor het oog, deze nieuwe zaak met gezellige
zithoekjes waar u in alle rust kunt kijken en kopen.
Wij wensen de Fa. Zwijnenburg van harte geluk.

Nieuw OIlf!e1;/{.(JlT!i?n .. ' 't fJzerwinkeltje'
ÁMl:tPE •.-cJ.. IJzei~ïrikeliie ··hetrektihà~ótidèschOoleell···· nieuwe
winliel.en krijgt een nieuwe naam: Doe-Het-Zelf deVroom~'
Na, sinds 1980indehuidige.z;Wk ind~J.W.•val1 Pl.lttes,tra~tgeWil1keldte
hebben zal. 't IJzerwinkeltjev~rdwijnen .en in,de oudescIJPol,d!et()t nu
toe als werkplaats diende,' een kompleet nieuwe winkel/werkplaats
betrekken.

A.s. vrijdag 29 maart zal de opening plaatsvinden door burgemeester C.
Bakker.
De schitterende verkoopruimte vande maar liefst 250m2 die in geheel
eigen beheer is verbouwd, zal dan een nog groter assortiment herbergen.
Inwoners van Ameide en omgeving kunnen dan naast het uitgebreide
assortiment onder meer ook terecht voor hengelsportartikelen,
dierenvoeders en dierenartikelen. Tevens zullen nu ook waterleiding- en
PVC-produkten te koop zijn.
Doe-Het-Zelf de Vroome is nu een doe-het-zelf-zaak waar iedere
hobbyist zijn hart op kan halen.
Een felicitatieWaard, en veel sukses toegewenst.

;
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De oude school



Door Jo Verheij

Hoe moet het nu verder?
met de herindeling voor de deur?

eens wat aan. Duidelijk werd aan de
velen wachtenden langs de route
bekend gemaakt dat de Meerkerkse
optocht in aantocht was met maar
liefst. 60 wagens. En daar waren zé,
met een spandoek in de ter ere van
hen geplaatste poort, werden ze
verwelkomd met de woorden: Een
goede buur is. meer dan een knaak
waard!

En dat is ook zo, want nu nog zijn we
goede buren en dat zou door een
herindeling niet mogen veranderen.
En •. nu de optocht. Als je de rij
caravans en showauto's er aftelde
bleef er toch een heel mooie optocht
over, al waren dat er dan lang geen 60
meer. Nadat de koetsen . met het
gemeentebestuur en het bestuur van
de Oranjevereniging waren gepas
seerd kwam een grandioos uitgedacht
idee van Meerkerk aangereden. Een
schildwachthuisje met daarin een
Noorman met schild en zwaard. Er
op geschilderd stond: Ik waak zonder
knaak". Je moet maar op :het idee
komen. Geweldig leuk .bedacht en
mooi uitgevoerd.
Het gezelschap op een andere wagen
liet merken dat ze niet zulke beste
vrienden van Ameide waren. Zij
deelden bonnen uit met als opdruk:
Goed voor een keer gratis . . . (een vies
woord voor de grote boodschap) in
het bos. Alleen geldig in Ameide. Dat
begrepen we niet zo goed want in
Ameide is geen bos. Misschien: was
het de bedoeling dat we die bonnen
bewaarden tot de herindeling een feit is
Dan kunnen de Ameidenaren die
bonnen inleveren in. de straat "Het
Bos" te Meerkerk. Dat kan dan altijd
nog wel geregeld worden.

De optocht trok verder naar het
centrum om daar .op de Dam in het
stadhuis te worden ontvangen door
het stadsbestuur en het bestuur van de
Oranjevereniging.
En daar wachtte men in spanning af
wat de Meerkerkers als souvenir en
tegenprestatie Voor het emmertje en
de knaak hadden meegebracht.
Tijdens de officiële bijeenkomst
gebeurde er echter niets. Maar, toen
het bijna tijd van vertrekken was
vroeg de heer van de Berg, raadslid,
hereboer en voorzitter van de
"Stichting Vrije Rekreatie" nog even
het woord. Hij had nog wat meege-

Maar Meerkerk zou Meerkerk niet
zijn als ze hier niet op terug zouden
komen
Ze hebben daarmee gewacht tot ze
zelf weer feest hadden.
Terwijl de gemeentebesturen bezig
waren met het aanvechten van de
herindeling en de geruchten daarom
trent er meer en meer op gingen
wijzen dat het onheil niet te keren
was, werden op Meerkerk de voor
bereidingen getroffen voor het feest in
1984.
En eindelijk was het dan zover. De
burgers van Meerkerk gingen aan het
werk om hun dorp om te toveren tot
een fraai verlicht geheel.
Er waren mooie, nóg mooiere, en de
allermooiste straten bij. Neem nou de
Zouwendijk. een prachtig strak en
goed opgezet geheel. Iedereen kon wel
zien dat die straat met de eerste prijs
zou gaan strijken. Maar ja, wat wilje.
In die straat isde zaak gevestigd van
de-heer V.d. Wijngaard, een toen in
Ameide woonachtige electriciën.
In tegenstelling tot het feest in 1979
was de watertoren prachtig verlicht.
Als een lichtende wegwijzer torende
hij hoog uit boven het verlichte dorp.
Van heinde en ver was dat te zien, en
velen gingen dan ook in zijn richting
om dan verrast te worden door al het
moois dat werd geboden. En toen op
zaterdag. I september de optocht.
Ook die kwam weer gewoonte
getrouw door naar Ameide. AI van
ver hoorde je de geluidswagen de
bekendmaking doen dat het spul in
aantocht was. De geluidsinstallatie
werkte perfekt, en. in het verleden
marikeerde daar in Ameide nog wel

Ameides Lachnat uit de pomp op de
wagen. Toen de glazen gevuld waren
brachten de heren een dronk uit op de
vriendschap tussen Meerkerk en
Ameide.
De burgemeester van Meerkerk en
zijn wethouders kregen daarna nog
een mooi doosje met daarin een echte,
glimmend gepoetste knaak, zodat als
ze .nog een keer naar het Ameidese
feest wilden komen de rijksdaalder
poortgeld geen probleem behoefde te
zijn. Daarna werd het refrein van het
Ameidese Volkslied gezongen.
Voor de Meerkerkse vroede vaderen
was dat wel gemakkelijk want ze
konden nu in ieder geval vast het
refrein zingen van wat weldra ook
hun volkslied zal zijn. Deze geweldig
geslaagde happening werd besloten
met voor de heren de wens verder nog
een fijne avond te mogen hebben in de
Lichtstad.

• Vieren Ameide en Meerkerk straks toch ieder hun eigen feest of wordt dat ook grootschalig opgezet?
• Gaan de Oranjeverenigingen van Ameide en Meerkerkeen fusie aan of blijven ze zelfstandig deze niet

weg te denken feesten.ieder voor zich organiseren.
• Vragen, waar de tijd een antwoord op zal geven!

Nu er voor de laatste keer gelegenheid is om in De Wegwijzer over deze feesten te schrijven, wil ik nog een keer wat
herinneringen ophalen.
Ik denk dan terug aan Ameide Lichtstad 1983.
Zoals we dat gewend zijn trok traditie getrouw ook tijdens dit feest de Ameidese optocht weer naar Meerkerk. Dat was
zaterdag 27 augustus. We. wilden onze goede buren weer mee Iaten genieten van de pracht en praal die de Ameidënaren in
hun wagens wisten te verwerken.
Toen al waren er veel bezwaren tegen de herindelingen dat kwam ook in de optocht duidelijk naar voren. De wagen van
de gemeenten Ameide en Tienhoven stak dit ook niet onder stoelen of banken, want die vervoerde het stadhuis van
Ameide en de namaak burgemeester en zijn wethouders, met als slagzin de uitroep: Herindeling? Dat nooit!
Maar helaas, de heren in Den Haag trokken zich niets van deze kreet aan en walsten gewoon door, ondanks de vele
andere protesten die overal te horen waren.

Een opmerkzame inwoner van Meer- Ameidese stadhuis aanwezig zou~en
kerk kon niet nalaten te roepen, kijk, zijn, Ook toen weer bleek dat Ameide
kijk, ze brengen zelf alvast hun een. burgemeeste,:" h~? en nog heeft
stadhuis naar Meerkerk. Leuk be- met~eel g<;>ede ideeën en een snelle
dacht, maar we namen het ook weer beslUItvormm~.
mee terug met de gedachten, zo jullie De teleurstell~ng was weggenomen e.n
hebben vast kunnen zien waar straks vol verwachtmg klopte het hart. DIe
ook jullie zaken geregeld gaan ?ewuste donderdagavond werd het
worden. Zo zijn er over en weer nog al mderdaad een groot. sukses. . De
eens kreten geslaakt om elkaar wat op wagen met het stadhuis werd .voor-
te jutten. De missie die de pseudo- gereden op de Dam met daaroPA'<?nze
burgemeester en de raadsleden die op Bakker, JSavano, Ge de loko, ne G
die wagen hadden plaatsgenomen, en Verom~.
moesten vervullen bij het gemeente- Enkele t?muten na aankomst op de
huis van Meerkerk kon helaas niet Dam .gmgen de deuren van het
doorgaan. Dit vond zijn oorzaak in stadh~Is ~pen en traden vele h<.mg-
de lengte van de optocht, waardoor waardigheidsbekléders naar buiten,
het stadhuis van Ameide niet bij het I?e burge~eesters en hun raadsle~en
gemeentehuis van Meerkerk kon Uit verschillende dorpen rond An:eIde
komen. Dit veroorzaakte natuurlijk betraden het bordes en het POdIUm.
teleurstelling bij de vroede vaderen Ze werden toegesprokeI!- door .. de
dieer alles aan hadden gedaan om dit surrogaat-burgemeester die heI?- on-
onderdeel ..van het Ameidese feest der andere vroeg. om de handen In een
voor Meerkerk . een extra gezellig te slaa~ en ~amen te v~!1r en te zwaard
tintje te.geven. de henndehng te bestrijden,
Maar teruggekeerd in het stedeke Daarna werden de burgemeester van
Ameide had burgemeester Bakker, ik Meerkerk en Ameide en Tienhoven
bedoel de echte, onderweg reeds raad met hun wethouders. verzocht naar
gehouden met zijn mede-bestuurders voren te komen.
en kwam.. nadat hij de koets had AI deze heren kregen toen als
verlaten, terstond mededelen dat de herinnering. aan Ameide Lichtstad
mislukte missie alsnog doorgang zou een borrelglaasje aangeboden in de
vinden, en wel op donderdag I vorm van een emmertje met als
september op de Dam te Ameide. opschrift: Ameide Lichtstad 1983 en
Het zou dan zeker nog beter tot zijn een afbeelding van het Stadhuis.
recht komen omdat dan alle ge- Daarna werd de heren verzocht om
meentebesturen uit de omtrek in het hun emmertje te laten vullen met

Van den Berg. die waarschijnlijk d({cht nog een slok "AmeidesLachnat", te krijgen.
hield zijn emmertje al klaar. Maar hij kreeg iets anders. Vol bewondering nam hij
de hem aangeboden knaak in ontvangst.



bracht wat hij de heren in Ameide
wilde schenken als herinnering aan
het Meerkerkse feest. Wat kon dat
zijn? U mag een keer raden.
Juist, een poetsdoekje. Dan konden
we de knaken poetsen van het feest.
Hij kon natuurlijk niet weten dat het

.nietmeer nodig was, want alle knaken
die over waren had de Oranjever
eniging verdeeld aan de Buurtver
enigingen. Zo gaat dat in Ameide, je
werk wordt gewaardeerden gehono
reerd. Het mooiste van die poets
doekjes komt echter nog.
Wij in Ameide weten dat de heer v.d.
Berg iets wilde doen bij de ontvangst
in Ameide. Maar helaas, hij wist niet
hoe, hij wist niet hoe!

Als je mij niet gelooft vraag je het
maar na, maar het zat zo.

J Mevrouw van de Bergverteldeaan de
heer Gerrit Langerak, Prinses Ma
rijkeweg, telefoon 1411 in Ameide,
dat haar man iets wilde doen op het
stadhuis van Ameide tijdens de
ontvangst die hen daar te wachten
stond. Maar jammer, hij kon echt
niets geprakiseerd krijgen. De heer
Langerak zei haar wel een leuk ideete
hebben maar het niette vertellen. Na
lang zeuren van mevrouw v.d. Berg
wat dat dan wel was, ging Langerak
overstag en zei haar: je man moet de
Ameidenaren een poetsdoekje geven
om de knaken te poetsen.
Mevrouw v.d. Berg, erg in haar schik

met zulk een briljant idee vertelde het
weldra aan haar man, En ja hoor, er
werden poetsdoekjes besteld en uitge
deeld op het stadhuis in Ameide. Zo
zie je maar· weer dat goede ideeën
voor een feest bij de buren vandaan
komen. Uit dergelijk zaken blijk dat
rivaliteit en vriendschap heel goed
samen kunnen gaan. De plagerijen
over en weer veranderen daar niets
aan en we hopen dat de herindeling
dat ook niet zal doen.

Maar nu de toekomst, hoe zal het
worden? Gezamenlijk oranjefeest of
toch ieder apart. Wij in Ameide
hopen op het laatste.
Jammer echter dat er bij een volgend

feest niet meer kan worden ge
schreven in De Wegwijzer. Juist dat
blad leende zich daarzo goed voor!
En wat de herindeling betreft, waar:
schijnlijk op I januari 1986, is dat
misschien toch een rede om daar een
feestelijk tintje aan te geven. Laten we
dat dan maar in Ameide doen want
daar naar een feest gaan is toch
voordeliger. Geen f 10,- entree. En
wie weet, ligt er dan bij de gemeente
raad van Ameide wel "een goed plan"
klaar voor een zwembad wat dan na
niet al te veel woorden met spoed
gebouwd zal worden.
In goede ideeën is Ameide nu
eenmaal goed, denk maar aan het
"poetsdoekje"!

geloven. Ik interesseer me alleen voor vond zijn evenwicht precies tussen
dingen die echt waar zijn; daarom lees pen en penceel. Een evenwicht, dat
ik alleen de bijbel en de Schoon- hem ervoor behoedde de schaal óf
hovense krant'. naar de ene, óf naar de andere kant te
'Jeep' doen doorslaan. Een evenwicht ook,
J.W. Ooms was zelf bepaald geen dat hem tot de persoonlijkheid
zwaarmoedig mens. Mevrouw To maakte, die hij in werkelijkheid was.
Ooms - Slob kan daar in haar huisje Dialect
aan de Giessen in Giessenburg schit- Het spelen met de taal was voor de
terende dingen .van vertellen. Zelf al schrijver zijn lust en leven. Maar niet
even goedlachs als de in 1974 alleen het Nederlands had zijn be
overleden schrijver moet zijn geweest langstelling, maar zeker ook het
spelen de werken van haar man nog dialect zoals dat in de Alblasser
steeds een grote rol in. haar leven. waard gesproken werd en wordt. In
Wekelijks trekt ze nog het land in om een van de eerste jaargangen van De
spreekbeurten te houden over het Wegwijzer heeft hij daar wel eens
leven van de schrijver. enkele .artikelen aan gewijd en dat
Mevrouw Ooms: "Mijn man heeft het. deed hij op. zo'n schitterende manier
leven in de Waard willen beschrijven dat het .ons goed leek één ervan hier
zoals het werkelijk geweest is. Hij op deze pagina af te drukken.
heeft de dingen zeker niet mooier Mevrouw Ooms is wat dit betreft
voor willen doen dan ze in werkelijk- zeker de voetsporen van haar man
heid waren en dat heeft hem nogal gevolgd. Zij is.al jaren bezig met het
eens kritiek opgeleverd vanuit de verzamelen van woorden. uit het
Alblasserwaard. Zoals veel profeten dialect en dat is inmiddels niet
wasook mijn man niet geliefd in z'n onopgemerkt gebleven. Bijna dage
eigen streek en <iaarom vind ik het nu lijks krijgt zij brieven van mensen, die
zo .fijn dat er een .hernieuwde be- haar weereen aantal nieuwe woorden '.
langstelling bestaat voor zijn boeken. schrijven, die zij dan ook allemaal
Dat had hij alleen eigenlijk zelf nog noteert in een apart schrift,dat de
mee moeten maken. Neem nou die veelzeggende titel'De taal op de tong;
reaktie vaneen boer uit Noordeloos. heeft gekregen, In veel van de boeken ..
Met veel kabaal riep hij tegen mijn van Ooms wordt het·· dialect veel
man dat hij niet moest denken dat de vuldig gehanteerd; Hij beschouwde
mensen in de Alblasserwaard achter- dat . als iets eigens van de mensen,'
lijk waren. 'Zelf reed hij namelijk ook typerend voor de streek.
al in een jeep', waarbij hijjeep gewoon Mevrouw. .Ooms: "Mijn- man heeft
als jeep uitsprak. Prachtig toch, zulke altijd naast'de mensen willen lopen.
stukjes! Dat soort dingen kwamen Hij liep met ze mee, de vaak trieste
gewoon voor en mijn man genoot geschiedenisjes door, die de mensen
daarvan. Hij ging niet boven de meemaaktèrï. Wanneer hij een ver
mensen staan, maar naast hen. Ja, en haal schte~f, was het in zijn hoofd al
wat je dan ·ziet is niet altijd even leuk,' klaar, Uit. al zijn ervaringen met
maar wel waar. mensen en de historische gegevens die
Mensen hebben wel eens geklaagd hij opzocht trok hij zijn verhaal, dat
over. de •slechte.. afloop van.sommige tegelijkertijd het verhaal van de
boeken van mijn man. Maardat deed mensen was. Het was voor hem dal)
hij bewust. In het levenloopt toch ook ook haast onmogelijk, om op aan,;.
lang niet alles even goedaf? dringen van de .uitgever bijvoorbeeld
Evenwicht het slot van een verhaal te ver-
Ooms .zelf was, in tegenstelling tot anderen. Dat kon··hij'.. gewoon. niet,
vele van zijn hoofdpersonen, wél een omdat het verhaal in zijn geest-nu
blijmoedig christen. In. zijn .vyerkeneenmaal zo gebeurd· was. Maat
heeft hij duidelijk gezocht paar een .,{Jndanksdathijhet. verhaal. al
evenwicht en dat heeft hij gevonden in,:" helemaal 'af had; deed hij er vaak
de schilderkunst. Een' rondleiding in . .larig over om het goed op papier te
het drie jaar, geleden' ter gelegenheid krijgen. Daar gingen vaak heel wat
van de herdruk van 'Lidia en de erven lange nachten in lange weken aan
Neuteboom' tot Lidia gedoopte huisje vooraf. En. dan de reakties uit de
van'. mevrouw Ooms, ·geeft daarvan streek zelf; •.in die tijd stond-men nog
een•. goede indruk. In veelal lichte vrij sceptisch tegenover een ..• schrijver
tinten heeft Ooms de schoonheid van en zeker tegenover eenronianschrij
de Alblasserwaard extra willen be- ver. Daar hield je je niet mee bezig en
nadrukken;' Zo somber als soms de zeker nietals christen".
mensen in zijn boeken - en daarmee J.W. Ooms liep met de mensen mee.
de mensenin de streek - mogen zijn, Hijwist dat hij ze niet echt kon
zo.·opgewekt en blij zingen zijn troosten, .. ook niet met prachtige
schildèrijén op realistische wijze•• yan schilderijell met veel. ruimte, lucht en
het door . Ooms. zo bewonderde wolkeJ1.. Maa.r vooral met dat laatste
poiderialldschap.. Pentekeningen en gaf hij toch wel de richtingaan. In zijn
aquarellen vormen het hoofdbestand- boeken. In zijn schilderijen. In zijn
deel van zijn werk. Ooms zocht en leven.

Een zuivere: karakteristiek voor J.W.
Ooms (1914- 1974). Een rasverteller,
die zijn pen:en zijnpenseelverloor aan
de streek waar hij ter wereld kwam.
Zonder zijn hele leven in de AI
biasserwaard gewoond te hebben, is
vooral zijn jeugd beslissend geweest
voor zijnkarrière als schrijver en wat
minder .bekend is, zijn karriëre als
schilder. Zij romans tekenen het leven
in de Waard van de laatste helft van
de vorige eeuw tot in de jaren twintig
van deze eeuw. Bijnavijftig jaar na het
verschijnen van zijn eerste boek 'De
Korevaars - aan de streek die ik
liefheb' is er heel wat in die streek
veranderd. Maar de figuren, die
Ooms in de Alblasserwaard heeft
g,eergezet, blijven een levende her
mnering. Als een Amsterdammer, die
meende één Neuteboórn te vinden, en
er veertig tegenkwam.
Ooms plaatste mensen in zijn boeken,
die hij als het ware even uit de praktijk
geleend had, om ze vervolgens na de
laatste bladzijde weer terug te zetten
op hun stek. Want zonder hen zou de
Waard de Waard niet zijn. Het is als
in een film, waarin acteurs en actrices
onder een andere naam een rol spelen
waar toch een gedeelte van henzelf in
terug te vinden is. En beslissend
gedeelte.
Ooms mocht de mensen
blasserwàard even lenen.
Overstromingen
Het schrijven . zat de auteur nu
werkelijk in het bloed. Op veertien
jarige leeftijd al publiceerde hij eens
een verhaal in De Rotterdammer; de

Schrijver-schilderJ.W. Ooms spiegelde lach in een traan

2tan de streek die ik liefheb'
GIESSENBURG ...;.. Jaren geleden kwam een Amsterdammer naar de
Alblasserwaard om ene Neuteboom, een hoofdrolspeler uit één van de boeken
van.J.W. Ooms, eens in levendelijvete aanschouwen. Maar hoe hij ook zocht,
Neuteboom vond hij niet. Tot hij de stoute schoenen aantrok en het enkele
plattelanders zelf vroeg. Maar die lachten hem uit en riepen: "Dat je dat toch
niet snapt; dat heeft die Ooms allemaal maar verzonnen hoor!" De man was
teleurgesteld, maar ging met deze nieuwe wetenschap in zijn achterhoofd toch
door met zoeken. En toen hij 's avonds weer in de stad kwam kon hij zijn vrouw
met een gerust hart vertellen: "Ik heb niet één Neuteboom gevonden, maar wel

rti I"vee g. door de redaktie met 'zeer geachte
heer' aangesproken Ooms kreeg
hiervoor toen het. vorstelijke hono
rarium van 37 gulden 50. Na zijn
militaire diensttijd ging hij in Rotter
dam wonen, om als journalist
werkzaam te kunnen zijn bij de
Nieuwe Rotterdamse Courant (later
is deze krant gefuseerd met het
Handelsblad tot het NRC Handels
blad van nu). Maar Q~tleven in de
stad heeft Ooms altijd moeilijk
gevonden. Als geboren en getogen
plattelander ging hij 's aYQl)ds na het
werk vaak nog even naar de havens
om daar weer op verhaal te komen;
om weer eens geen straatstenen, maar
zachte grond onder de voeten te
voelen . . . zoals thuis. De hang naar
zijn geboortestreek bleef. In die tijd
ook schreef hij zijn eerste roman: 'De
Korevaars', die hij opdroeg aan de
streek die hij liefhad. De mensen
boeiden hem mateloos. Het meest
waardeerde hij misschien nog wel het
doorzettingsvermogen van de AI
blasserwaarders, die na elke over
stroming weer de moed vonden om de
zaak weer op te bouwen.
De Waard is in vorige eeuwen 33 keer
overstroomd en dat heeft z'n sporen
dan ook wel degelijk nagelaten in de
mensen. Ooms beschrijft in zijn
boeken dan ook niet alleen de
worsteling van de mens met de
natuur, maar ook de· strijd tegen
wangedachten en bijgeloof. Op in
dringende wijze beschrijft hij het
zoeken van de mensen in de Waard
naar het goede pad, met daarnaast de
enorme zwaarmoedigheid die' daar
mee gepaard ging omdat. het zo vaak
fout ging. Farililie-intriges • baseerde
hij veelal op de standverschillen die er
bestonden tussen rijk en arm. En dat
deed hij op zo'n realistische wijze, dat
zijn vader eens ter ore kwam dat een
boer uit Langerak enorm kwaad op
hem zou zijn, omdat ze hem verteld
hadden dat de hoofdpersoon van één
van de boeken van Ooms wel
verdacht veel weg had van deze man.

in de AI- Ooms vond dat prachtig en fietste op
een mooie dag eens naar Langerak,
om dit .misverstand uit de wereld te
helpen. Maar boer Korevaar reageer
de nogal lakoniek. 'Man, dat is
helemaal niet waar wat de· mensen
vertellen, je .moet zomaar met alles
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