
HISTORISCHE VERENIGING 
AMEIDE EN TIENHOVEN 

Nieuwsblad, jaargang 14, nummer 3 

Aan de !eden van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, 

september 2003, 

U bent gewend om van de vereniging vier keer per jaar een nieuwsblad te ontvangen. De 
eerste twee exemplaren van dit jaar zijn a! bij u in de brievenbus gedeponeerd. Thans 
ontvangt u nummer 3, dit is een bijzonder nummer. 

Wellicht hebt u vemomen dat 2003 is uitgeroepen tot het Jaar van de Boerderij. De laatste tijd 
zijn er vee! activiteiten ontplooid in het kader van het Jaar van de Boerderij. De Stichting 
Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft het initiatief genomen om een 
"boerderijspecial" uit te geven. Aan dit boek hebben bijna aile historische verenigingen uit de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden meegewerkt. Ook onze vereniging heeft een steentje 
bijgedragen aan de totstandkorning van dit boek. Graag will en wij dit hoek aan onze !eden 
presenteren. Op de voorzijde en op bladzijde 13 en 14 kunt u (in beeld en woord) nader 
kennismaken met de boerderij uit Tienhoven (Lekdijk 13/14). Deze boerderij is uitgeroepen 
tot Boerderij van het Jaar in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dit boek bieden wij u 
aan en komt in de plaats van het verenigingsbladjaargang 14, nummer 3. Wij wensen u veel 
lees- en kijkplezier met dit boek. Het bestuur heeft een beperkt aantal extra boeken 
aangekocht. Tijdens de komende Paardenmarkt kunt u in de kraam van de vereniging dit boek 
voor € 4,50 per stuk kopen (zolang de voorraad strekt). 

Ret is een taak van het bestuur om u op de hoogte brengen dat op 13 augustus 2003 Cor den 
Oudsten is overleden. Sinds de oprichting van onze vereniging tot in 2002 is Cor een . 
toegewijd bestuurslid geweest. Om gezondheidsredenen heeft Cor vorig jaar zijn 
bestuursfunctie beeindigd. Als een markante persoon met bijzondere humor en aparte 
benadering van zaken heeft hij zich gedurende vele jaren ingezet voor de vereniging. In het 
bijzonder kan worden genoemd dat hij de presentie van onze vereniging op de jaarlijkse 
Paardenmarkt organiseerde. In de laatste bestuursvergadering hebben we hem in een terugblik 
en in een moment van stilte herdacht. Vanaf deze plaats will en wij de familie sterkte 
toewensen. 

In het vorige nummer van ons verenigingsblad heeft u kort iets kunnen lezen over het 
onderzoek om de begane grond van het Stadhuis op een iets andere manier in te delen. Thans 
kunnen wij meedelen dat er ook gedacht wordt om de zolderverdieping van het Stadhuis beter 
toegankelijk te maken. Het doel daarvan is om de activiteiten van onze vereniging beter te 
kunnen ontplooien. Zodra de plannen voldoende zijn doordacht en uitgewerkt zullen deze 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zederik met het verzoek 
om de (beperkte) bouwtechnische aanpassingen in het Stadhuis te realiseren. Van de 
voortgang van deze plannen zullen we u op de hoogte houden. 

Het bestuur 
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Vader en zoon Bos boeren nog steeds op eeuwenoucJe Tienhovense hofstee 

'Een mooie boerderij, 
zonder al te vee I poespas' 

TIENHOVEN - De boerderij aan de Lekdijk 13-14 in lienhoven waar
op Dirk Bos en zijn zoon Ceert wonen en werken is onlangs door de 
stichting Boerdenj & Erf uitgeroepen tot Boerderij van het Jaar in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het Kontakt ging bij de be
wooers op bezoek. 

Het zal voor de jury geen makkelijke 
keuze geweest zijn. In de regio staan 
nu eenmaal vele monumentale hof
steden, al dan niet gerestaureerd of 
nog in gebruik. Desondanks vielen de 
wijze mannen voor de Tienhovense 
boerderij uit de zeventiende eeuw. 
Met name werd daarbij de 'fraaie 
voorgevel met siermetselwerk' ge· 
noemd. En inderdaad. het is een 
prachtige hofstee die daar aan de Lek
dijk staat. Dirk Bos en zijn vrouw lan
ny wonen er al tientallen jaren met 
veel plezier. Voor zover zij zich kun
nen herinneren is het gebouw altijd in 
be zit geweest van de familie Vermaat, 
waaruit de familie Bos aan de 'vrou
welijke kant' voortkomt. "Zeer waar
schijnl ijk wei", stelt Dirk Bos. "Men 
verwacht dat de boerderij rond 1650 
gebouwd is, al is er nooit een steen 
met een jaartal of iets dergelijks ge
vonden." 
Dirk Bos zelf 'boert' sinds 1965 op de 
Tienhovense hofstee. "lk kom uit Lek
kerkerk, maar ik moet zeggen dat we 
er nooit spijt van hebben gehad dat 
we naar de overkant zijn gegaa~. 
Daar moet ik wei bij zeggen dat we 
wei wat tegenkwamen toen we .hier 
kwamen. Er was aan de boerderij al 
een jaar of vijftig vrijwel geen onder
houd ~epleegd. Voordat we hier kwa
men z•/·n weer al eens door heen ge
wande d en toen zei mijn moeder te
gen me: 'Zou je er wei aan begin
nen?'. De buitenkant hebben we uit
eindelijk helemaal gelaten zoals hij 

. was. Het gebouw staat op de lijst van 
monumentale gebouwen. Het is geen 
rijksmonument, maar je mag er des-

ondanks eigenlijk niets aan verande
ren. Er zinen overigens ook wei voor
delen aan. Zo hebben we voor de 
restauratie van het rieten dak in de ja
ren zeventig subsidie ontvangen." 

Mel ken 
In 1980 verrees een meter of twintig 
achter de boerderij een moderne 
nieuwe stal, ter verval)~ing van de ou
de. De voortdurende u1tbreiding van 
het melkveebedrijf was er de oorzaak 
van. "In de oude schuur konden we 
twintig koeien stallen, terwijl weer 
ondertussen al een stuk of dertig had
den. Nu hebben weer trouwens al 
een kleine vijftig. Een andere aanlei
ding was dater een tanklokaa~ bij 
moest komen. We hebben overwogen 
om daarvoor een ruimte in 0ude stij l 
aan te bouwen, maar dat is uiteinde
l ijk niet gebeurd. Het zou ook afbreuk 
gedaan hebben aan het uiterl ijk van 
de boerderij." 
Boeren in een eeuwenoude boerderij. 
Het brengt voor de familie Bos weinig 
praktische bezwaren met zich mee. 
Dirk Bos maakte in de beginjaren het 
oude handwerk nog mee: Nlk heb 
zelfs nog overwogen om met paard en 
wagen te beginnen, maar op aandrin
gen van mijn zwagers werd er toch 
maar een trekker aangeschaft. Die 
mechanisatie is zo snel gegaan. Mijn 
vader zei vroeger eens: 'Jongens, ik 
beleef. het niet meer, maar het komt 
nog zo ver dat je aileen maar op een 
knopje hoeft te drukken en de koeien 
worden gemolken.' Daar hadden wij 
als kinderen natuurl ijk de grootste 
schik om. Je hield dat niet voor mage-

TEKST EN fOT.O 

GEURT MOUTHAAN 

lijk. En wat blijkt? Het gebeurt nu ge
woon. Hij moet echt een vooruitzien
de blik gehad hebben." 

Poespas 
Oat hun boerderij tot Boerderij van 

het jaar is uitgekozen heeft Dirk en 
Janny verbaasd: " In de regio zijn er 
zoveel mooie hofsteden. Aan de an
dere kant hebben weer zelf altijd wei 
wat in gezien. Een leuke reactie die 
we kregen was 'jullie boerderij is 

mooi, zonder poespas'. Daar waren 
we wijs inee, want dat is ook wat we 
nastreven. We Iaten het zoals het is en 
houden het zo ne~es mogelijk bij. 
Voor poespas hebben we trouwens 
ook nooit tijd gehad." 
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