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Geachte leden. 
·····\ f.~ ...... ~ 

~ '. ·;. ~ . . •• ~~-t, ' . . . , .: 

Bi j dezen wordt u ui tgenodigd tot het b"ijwo~~n
van de jaarl±jke:;e , ~edenvergadering, "di.e '· gehou-den 
zal worden i1 d3 . bovenzaal van "Het" $pant", 
Paramasiebaa~,17 · t _e AI:!le"ide op d~,:i.J;l;~p.,ag 24 april 
1990, aanvang 20.00 uur. '· ~ ,·.,....; · - ·-

Agenda. 
1 ·::. 

1. Opening en we1kom door de voorzitter 
2. De heer J. de Haan, oud-kerkvoogd v~n de · 

Hervormde Kerk te Ameide, komt het een en ~ 
ander verte11en en tonen over de historie 
v;an het gebouw 

3. Pauze 
4. Heropening huishoudelijk gedee1te en meie

de1ingen, o.a. excursie en bena.:ming der 
vereniging 

5. Vers1ag van de 1edenverg~deringvan 7-11~989 
6. Ingekomen stukken 
?. Jaarvers1agen secretaris .en penningmeester 
8. Benoeming kascontrolecommissie1eden voor 

volgend jaar 
9. Vastste11ing der contributie 

10. Voorstelrooster van aftred:ing be~tuursleden 
.11. Inste11ing werkgroepen etc. 
12. Vastste11ing v .an het Statuu,t 

Er wo:rdt een exemp1aar van het antwerp- · 
st~tuut bezorgd, zodat u dit vooraf kunt 
bestude'r.·en. · ,~ 

13. Rondvraag 
14. Sluiting 

. :-·· 

,. ' :··--:; .~ ...... ' ;.''-

.··-...' 

.. ~ 



Verslag van de penningmeester • 
.. . 

De penningmeester is 4-eer verheugd, :dat vele 
ledenbegrip hebben getoond voor ·de moeilijke 
situatie waarin een kersverse vereniging meestai' 
verkeert: geldnood. Door het overmaken van de 
contributies is per 9-3-' 90 een voorlopig saldo 
bereikt van f 929~96. 
Vanzelisprekend tracht het bestuur de onkosten 
zo laag mogelijk te houden en toch ook nOg akti
viteiten te ontplooien, maar· er zijn onvermijde
lijke uitgaven zoals zaalhuur, verzendkosten, 
stencilkosten, de aanmaak van acceptgirikaarten 
en een aardigheidje voor de uitg~nodigde spreker~. 
Het wachten is nu op de aangevra~gde en min of 
meer beloofdesubsidie,omdat on:ze voorloper het 
Comit~ Oud-Ameide ook e.en bedrag van de gemeente 

_ kreeg. 



Op woensdag 28 februari j.l. heeft op uitnodiging 
van de Historische Vereniging de heer 3. van 
Harten, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een lezing 
gehouden over het Waterschap. 
In de lOe ·eeuw is men begonnen met de ontginning 
van de Naard. Ret land lag toen veel hoger dan nu. 
Door ontg.i.nning: en ontwatering zakte het land. 
Dit was niet erg, de waterstand in de rivieren was 
to en ook hog veel lager·. • De bebo·uwing vend plaats 
op terpen en donken. He·t ·' :woord,j·e cop vras de aandui
ding voor stukj es ui tgeg·ev,en · T2md · ·e:t korot nu nog 
als achtervoegsel voor (b:. ~v. Hei:..en Boeicop). 
Iedere eigenaar van zo 'n -'st'uk la·n·d nalil ' z·elf de 
nodige maatregelen on de voeten d:C'oOg; ·te'' houden, 
en allerlei di.jken en dijkjes ; we.rden aangelegd 
rond het eigen bezi t. 0 ,_ . ·'' ' <· 
De vraterspiegel steeg en stijgt + 15 toit '-- 2d cfu'' 
per eeuw. In 1277 kwam men in de-Alblasserwaard ' 
tot inzicht dat overkoepelende dijkzorg nodig was. 
Floris V werd gevraagd centrale dijkzorg in~ te 

s~ellen, zodat de privedij~en werden opgenomen 
in het ·grate geheel. llet land onder de Giessen 
wilde aanvankelijk niet opgaan in dit grote ge
heel, zodat de Noordelijke Giessendijk werd aan
gelegd, een dijk die in het landschap nog steeds 
herkenbaar is. 
Het water stroomt van hoog naar laag, dat is in 
ons land van oost naar west. Om het water, ko,~nd 
uit het oostente keren werd onmiddellijk de " Bazel
en Zouwendijk aangelegd. Kaar bierdoor liep bet 
water van de Vij fheere-nlanden niet meer \vesbvaarts 
we~. - ., ..... 
De Alblasserwaard ontwaterde bij Alblasserdam 
door middel' van eenvoudige sluisjes op de riyier . ~.~u 

bij lage waterstanden.(Trouwens, het gebied · 
Donkersloot behoorde vroeger ook bij de Alblas
serwaard, maar ligt nu aan de andere zijde van de 
Noord) 
Door stijging van de wat~rst~nden ging men bij 
Elshout (Kinderdijk) ontwateren \vant hiet' was:Pi lie 
waterstand bet l§!,agst. Eerst in 1366 de Overw&ard 
via natuurlij.ke stroompjes en bandgegraven water-
lopen, later in 1369 ook de ~ed~rwaard, en dat 
terwijl de kruiwagen nog niet was uitgevonden1 



Zerste jaarverslag over 89/90 der Historische 
Vereniging te Ameide en Tienhoven. 

Bij zo'n vereniging behoren data. Vier maal drie 
moeten er genoemd worden. 
Het is de plaatselijke averheid gelukt het vuur
tje van het comite Oud 'Krneide, dat niet meer voor
stelde dan een waakvlammetje - of nog minder - op
nieuw te doen oplaaien. Ere, wie ere toekomt. 
Bij de gemeentelijke herindeling waren nl. de 
subsidiereservering, de sp~:letjes en kennelijk de 
plannen meeverhuisd naar Meerkerk. Burgemeester 
Den Breejen heeft met zijn medewerkers, de heren 
Van D~.jk e~ Mu1 der hierin niet willen berusten. 
Zij hebben achtereenvol~ens drie bijeenkomsten 
betgd met een aantal belangstellenden uit Ameide 
en Tienhoven in het oude raadhuis van Ameide, en 
wel op 5 april, 9 mei en 11:. juli 1989. Op de 
eerste twee is oak aanwezig geweest de heer D. van 
den Dool van de Historische Kring Hardinxveld
GiesGenburg om het een en ander van zijn club te 
vertellen. 
Dit alles heeft geresulteerd in het instellen· van 
een werkgroep, bestaande uit de heren G.&tre~fkerk, 
C. den Oudsten, ~. Veen, G.A. Verduin en P. ~ill, 
en n~11ens de gemeente Zederik de heren iv. van ,Dijk 
en J.J. Mulder. Deze hebben de draad van het oude 
opgepakt, zijn o.a. drie keer bijeen geweest in 
het gemeentehuis van ~·1eerkerk (5/6, 27/6 en ll/9) 
om de oprichtingsvergadering voor te bereiden, 
alias renaissance van een historische vereniging. 
Deze is gehouden in "Het Spant" op 13 sept~mber. -s> ,, 
Er is dan tevens ingericht een kleine tentoon
stelling, waar diverse kopieen van oude archief
stukken, welwillend afgestaan door de familie 
De Bruyn uit Austerlitz, en etsen en gravures van 
Mevr. ~uilwijk-Van Toor met afbeeldingen van 
Ameide en Tienhoven te bewonderen waren. 
Het resultaat van deze avond was dat zich ruim 
50 leden meldden. 
Vervolgens is.op 7 januari '90 de eerste leden
vergadering gehouden, waarbij 37 leden aanwezig 
waren. Daar ie het bestuur gekozen, verder heeft 

men geinventariseerd wat divers£ werkgroepen 



kunnen gaan oppakken en hoe aan geldmiddelen te 
komen: subsidie-aanvraag + f 25 ,.:- contributie per 
j_ aar. 
Op 28 februari heeft de dijkgraaf van onze regio, 

. , de heer Drs. S. van Harten. voor ons een zeer ge-
. .. ·slaagde avond verzorgd r 'omdom het thema "de water

huishouding en bedijking in de Alblasserwaard/ 
Vi"j fheerenl?-nden~ . . · .. _ 
Intussen }.~ · .het b~J: J.u~r '<lrie maal bij een geweest 
( 7/12 ' · .23/l :en;. ·19/3.) ~ - het he eft "Vianen" op be-

. Z:oek ge.~id . .. :: "';~ zijn elkaars gastlid geword·en -
en de hee~ Verduin blijft voorlopig onze bestuurs-

· adviseur. · 
ij~t is de bedoeling dat er tiu z.s.m. enkele werk
gro.epen ge-f'or.:neerd wo~den ~it de led en' steeds 
aangevu.ld met ~en bestuurslid, ten einde 11 dat 
wat fn het duister slaapt, aan het licht te 
•bre!lgen"! r 
Het goede begin is er , · het halve werk is af , 
n u aan . ons allen de taak de tweede helft op t •e 
pakken ••• · ••• 

Bestuurssamenstelling: 
~ G. Streefkerk, voorzitter 

Paranasiebaan 11 Ameide, tel 01836-1369 
P~ Will, sedretaris . 
Hazelaarlaan 21 Ame~de, tel 01836-2535 
W. Veen, penningmeester 
r ·epenlaan 21, .4.meide, tel ol836-1236 
R.G. Smith, 2e secretaresse 
Nieuwstraat 2.2 Ameide, tel 01836-2127 
J. Stasse, 2e penningmeesteresse 
De Bogerd 19 Ameide, tel 01836~2488 
A.H. den O,dsten, algemeen adjunct 
Kerkweg 29 Tienhovc~1, tel 01836-1249 
C. den Oudsten, technische zal;;en 
Hogewaard 12 Tienhoven,tel 01836-1966 



In tussen bleven de Vij fl :eerenlanden tobben met · 
de afvoer van het water, want bij Gorinchem was 
de rivierstand te noog. Pas in 1810 verleende 
Lodewijk Napoleon het recht tot het graven van 
het Kanaal van Steenenhoek. 
In 14~7 we~d de molen uitgevonden. 
De afwatering geschiedde door middel van een 
twetrapsbemaling, van de lage naar de hoge boezem, 
to tdat ·de ebs(and zodanig \vas, dat afvoeren moge
lijk was. Als~e boezem vol was, ging de molen in 
de kruisstand en 's nachts ging er een lantaarn 
in de wieken. 
Omdat de grond steeds zakte en de waterspiegel 
steeg, mwoest ~w.,~Q. steeds weer grond aankopen om 
spaarbasins iart · te leggen. 
Niet alleenJi~l.j Elshout stonslen 2 keer 8 IJ.ole.ns, 
ook bij Ameide ' Sluis hebben ·11.':13;;tendijks 15 ,.Bf6lens 
gestaan Offit41:l Y:kj fheereni,ca.~pen~f- t~~. on twa teren: '> , . 
In l?g2. ; · ~-~fJ?~<{;~r~9 :. ~f-~~hran'a;~~~~;'-:~*1~~;1:82,6. ~~S~~n " 
de ove;-~~}~-~,.~~sioo;p~ ':;l.q,t verb~na. met de koiD:~t van 
het stoow~em~al op:;,;,_~~~,~-'f •. ''!J' · :~:: :·.. ';·:·-L~~f 
A an het. -~ ei.n• van de· le'Zing vertoonde. de , l'i:e~r . 
Van Har:ten ii6g dia' s. Het was indrukwekke'B';f ;tE{·,• 
z ien hoeveel oeroude tradi ties door het' ~P:P-k1ieem
raadschap in ere wordei1 -~~'~o:uq,~n;~ii~ hoe r~j~ _ fieze 
ins:telling ;is . aan 21eer ';~c.(-al'de.y,o:J.;'1e · hist()l':i.::jqhe 
VOOrWerpen; ;J1:,e~ . h '~~ft Z:'elfs"·: e;~i{ eigen archi~f ffie't 1 

prac~·tige Siiq'e ::~~ocumenten, b~h..'§ingen met oud~> 
z egeis. Bo~ridtl.;~n zetelt men in ·.momJ.meht~~e 'part-
den met e . . .. , ;·.lc!tistorisch verl'~4e.n, ' ·z'6,~~~,. bij-
voor.b.e.eld > ·· • d aan onze Voorstraat,,·;,,,wat nu 

'-,(~ . ;'· '·· .,.;.· · - . ·~· . .' _(,.j :..·.;j· ·' . ·:;.- .;·· . 

echt'er ge~n ·. meer doet. ._,,,, 

Dijkgraaf 
S. van Harten. · 
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