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LEDENVERGADERING 
. r.:---.. •• ' :.-:--'""':.·c- ·. 

·· .• ;.; ·~· ·...: .• t.J .. ; · .. 

In 'Het Sp'ant', Paramasiebaan 17 hoopt _ de 
Historische ~?~ng ~meide en Tienhov~q 8p . 
woensdag 3 oktober te vergaderen. All.e le":.. 
den .·zijtt'·; biJ.· d'ez:e.~ .- van ha.r.;~e. ·-·~ffgenodigd .. ~ .. -·· 

· A~n het b~~in van deze axond, om ·· 
acht uur, heeft het bestuur als officieel 
deel een ledenvergaoering gepland, waar{n 
de pres en ta tie en -de ''. va"ststelling varil he1t 
Statuut. h-et 'hd9£.dg.e.r,echt ,: vorlii.f )..\ '-··- · ::. .:' 

Na 4~ ~ pauze wordt -~ iets hoo~heer
lijks voorgeschot~ld. Hoe en wat precies, 
blijft nog een 'ver'rassing, maar u' moet dit 
(geestelijk) historisch voedsel niet aan 
uw neus voorbij laten gaan. 

De AGENDA ziet er als volgt uit: 

1 Ope~ing door de voorzitter, de he~r Streefkerk 

2 D~ notulen van 24 a~ril jl. 

3 . Ingekomen stukken en mededelingen 

4 Vastst~llen van het Sta~uut ; 

5 Het opstarten van werkgroepen _ 

6 Rondvraag en sluiting huiah. · deel 

7 PAUZE 

8 Expose over ••• 

9 Het gehoorde en geziene in discussie 

10 Slui ting . -·---,~.:..- __ 
,. 

U komt toch ook? 'Het Spant' ~s g~oot genoeg! 

, .. 

TOT ZIE~S OP 3 OKTOBE~; 

HET STATUUT BELEGERD EN ' ONTikT, JA1 

; . 



DE ONTWERPAKTE, alias HET STATUUT 

Tegelijk met dit tweede nieuwsblad ontvangt 
u een exemplaar van de ontwerp-akte, die door 
het bestuur in overleg met bet notariskantoor 
Tromp c.s. is opgesteld. 
Mocht u nu, na bestudering, suggesties ter 
verbetering, nog op~ of aanmerkingen hebben, 
dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en 
ondertekend artikelsgewijs, gemotiveerd en 
'verbeterd' indienen. U kunt ze bezorgen of 
opsturen naar een der secretarissen, te weten 
mevrouw ·R.G; Smith, Nieuwstraat 22, 4233 te 
Ameide of de beer P.Will, Hazelaarlaan 21, 
4233 HN idem. 
Uw reacties moeten binnen zijn v66r zaterdag 
22 september a.s., zodat het bestuur nog in 
de gelegenheid is om met een afgerond voor
stel op de vergadering van 3 oktober te komen. 

Brengt u uw eigen exemplaar mee, 
dan kunnen we zien wat we zeggen en hopelijk 
snel tot een afronding komen, opdat we ons 
als bestuur en le~en op het achte werk van 
een historische 'vereniging kunnen werpen: 
dat is de historie ( het woord historia 
betekent oorspronkelijk 'onderzoek' ) van 
Termei en Tienhoven en contreien bedrijven! 
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Kort VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden 
op dinsdag, 24 aprUin 1 Het Sp~qt' .te Ameide. 

. ' ' • ~ " . ·. . . . . I " '' ' . 

V66r de pauze heeft de heer De Haan, de oud
pr.eside~t~kerkvoogd van Ameide ons op be~wame 
en bo~iend~ , wijze gegidst .door de historoie · 
van ~et - ~e~vormde kerkgebouw en zijn 1 beampten 1

• 

Een uitvoerig relaas hiero~er vi~dt u elders 
in dit ni~~~~blad. 
Na de pau~~ 1 ;het . 1 ~oemkwar.tier • en _tevens moment 
on} wat - ~' ~ris!·: te .bestellen, -volgt ··het \• huishou-
delij~e c, gede~l,.te . de:x;_ ~bij ee.nkoms.t. · · " · ; · 
Aller. eer~t do.et onze voo;I\zitter medede·l ·ingen 
over ·. de geplande ex.c;:ursi·e naar Gouda, o. a. •· 
bver ~ carpooling ( zie •oor nader~ informat~e 
verderop in di t . b·ullet in ) ~ - Vervol gens · spreekt 
hij over de naam der vereniging; voorgesteld 
is deze te noemen: Hist-Qrisch,e. :: Kri·ng Herlaar, 
maar andere suggesti.es zijn welka:ml ·. :1. 

De . notulen van. de vorige le,denver'S'a·d.ering, nl 
.7 november '89 word .en ong.ewijz.igd g"Oedgekeurd. 
. \ . Er .is 6kn ingekomen .stuk, en wel een 
brief. van de ~emeente Zederik; een bevestiging 
dat onze Q.rief ,met-. d .e div.erse .verzoeken >:was 
ontvangen en t~z.t. zal worden beantvoo~d. 
De jaar.verslage.n van ;de ,_sec.re-tari·s en de pen
ningmeester, opgeno11teh i.n· .de· 1earst.e ni"'S.uw.s-brief, 
worden evenee_ns . akkoord .!he-vonden.1.:·· o :: '· · ; :: 
Een kasco~missie die te. beginhen: met volg~ti1d 
verenigingsjaar de boeken gaat controleren, 
word t ingesteld. Spon taan. __ melderi : i 'ich: H. 1e 
Haan; C. Keppel en als .· res.erve J.D.C • . Lar.o,..o. 

Me~t de- -h.o~~te .van het voorges.t 'elde /> 

. contri bur.iebedrag --·namelijk f 25, -:-...;; per jaar, . 
_1 . • I . > • 

-. z.ijrLd~ .; a,anwez~g:eri ; 1 t · een~i Het·) :r:ooste.r va·n · 
· .aftreaing . t. a. v. best uur s :l:'~d;.ep. wordt de volg.ende 

j a a r v_e ·r ,gfi_Pp.r j.? g . ~e p r: e~ ~~t;e!,:.ei <L) D'~_, suggest i .e - ·om 
dan pa~ , die :driejaarlijkse _peri·oden te -:·laten · 1 

in g a a nf/ . wip <;l t . b ij val :. ' ' ' -~ ' i ; ; ~' _; . l ; ; • .• : • : 

In he 't agenda'purtt: instelling, d"er werkgrpepen 

ziet de: yoor'z- i;t :te-~ · ~ 'erede. aa-~lr~l~fng 'o,p .te 
mer ken daf G 1 in ~et nai~ar . aang_~p8~1:"' ~moe t 
worden; Mee-eters best, medebereiders beter! I 



De vaststelling van het Statuut i~ ~niet ~6~ 
gelijk, omdat het notariskantoor :Tromp . te 
Vianen ons de ontwer~akte niet tijdig kdn 
doen toekomen, waardoor di'Sttibut-ie vooraf 
ni .et_ is g~}ukt; , di t punt wordt verdaagd naar 

. de yol:Kend~ le,den\l',ergadering. · ,_,,),' 
Het vragenrondje !evert o.a. op: Wie ' Weet 
r,uimt~:: om . spulle·n: die ons aangeboden worden, 
6~ t~ b~rge~; · . • 
Na .. een ~nte~ressante ;a;vond ··.:...de' thui·sblijvers 
hadden o;<>:k d:i :t keer echt: ohgelijR2. 'dankt de 
voorzi tte .r :allen har:t ·elijk, nogirii:uils heel in 
het bijzonder onze spreker meest~r De .Fiaan, 
wenst ons·· wel thuis ·en een goede ,· vakantie ••• 
en tot de volgende maal. · 

¥ • ~-~ • odO;.:-~ooo-ooo 
- ,, ... ,;_ ) . 

Alg~mene mededelingen.· ·· r··:. · :u•···, "· 
. (:· .:_·, 

Ret is ~eer verheugend, dat dnze nog zo jonge 
vereniging .een stijgehd ledenaan·tal heeft. 
Ha<;idenwe de vorige ledenvergadering eeh'leden
aantal van : +i '50;-,nu is ' dit'aantal inmidde_Is, _IIlet 
15 nieuwe leden toegenomen 't'o'f '65: ' · · · .: ~, . · , .. . 
We hopen .dan;, ook d·at' hee komen-de ~hteZ:se:i,zoe.!l . 
bol,zal staan' van·;: al~erl'Ed histori~,ehE( akt'i:vi- · ·· ·· 
tei:t~n,-; waaraan -· al 'ofize'' leden e'ntilo1113i~~-fzui- .· 
len meewerken, . zodat het lidmaatscli:ap ~a.1· 
resulteren in een·bo~iend~~hobby.- - ~ -
Hoe wil onze vereniging gaan functio~eren? . , ... 
Hoe meer led~n_,_ , :tlo :e "meer fer~dliiileilde iilt~T~-;;-, •:;: 
s es vari historische aard er zull.en zijn.- · · · · ·· 
We willen zoveel mogelijk iedere~n aan z~jn . 
tl!,ekken-,.~at.en .'kom·en•c .•.. •, · ··· · ·· .·: · " · · .. 'F, • ·: · · · ·· 

we·· hop en: da t er; ;werkgro·epen -.·van ,·de grond komen 
op vers-c·hil·lende speur-geb:iederi' ~ waariri .~ensen 
met deze.lfde interesses sanien een' 'stukje' 
historie van Ameide en Tienhoven s-c:hm het ficht 
brengen "<· '•· · 



Bij genoeg belangstelling denken we aan werk
groepen zoals ~· 

- oude Termeise beroepen 
- markante Ameidenaren 
- oude panden 
- het verenigingsleven 
- oude waterlopen en griendcultures 

genealogie (stamboomonderzoek) 
- oude handschriften (zodat archiefstukken die 

Ameide en Tienhoven betreffen ontc~jferd kunnen 
worden) 

- onderwerpen die de leden zelf kunnen aandragen 
In elke werkgroep zal zoveel mogelijk een bestuurs
lid a1s contactpersoon fungeren. In het regel;.. 
mattg te gaan versehijnen krantje kunnen de 
resultaten van de werkgroepen ook wo~den gepu
bliceerd. 
Intussen wordt ook dringend naar een onderkomen 
voor de vereniging gezocht. 
In de toekomst hopen we dat de vereniging oude 
waardevolle spullen zal mogen beheren of bezitten 
en tentoonstellen. 
Zo is ~nmiddels welwillend aan ons afgestaan het 
Notulenboek van de Mandenbreierabond, hetgeen 
natuurlijk een erg leuk begin is. 
Tot.slot wensen we mog een goede naam voor de 
vereniging. Er zijn al geluiden vernomen om onze 
vereniging te noemen 11Historische Kring Herlaar" 
naar het slot dat tussen Ameide en Tienhoven 
was gelegen en waarvan een afbeelding op de voor
kant van dit nummer staat. Maar natuurlijk 
staan we open voor nog betere suggesties, en op 
de ledenvergadering zal de naamgeving vast nog 
aan de orde komenl 

---000---000---000---

Verslag van de lezing van dhr. J.de Haan op 
24 april '90. 

De lezing, gehouden op de ledenvergadering, ging 
over de geschiedenis van de Kerk in Ameide. · 
De gegevens voor deze lezing werden verzameld 
voor de "Kerkepad-route", die ook Ameide en 
Tienhoven zal aandoen. 
Voor een goede documentatie is dhr. De Haan 



in de oude archieven gedoken en heeft hij ons . 
meegenomen op zijn speurtocht naar ouda zaken 
de kerk betreffende, door zijn bevindingen, 
adressen en kontaktpersonen aan onsdoor te 
geven, voor het gev'al er enthousiast . geworden 
leden zelf deze archieven willen raadplegeri. 
Voor zijn toehoorders had dhr. De Haan een 
pakketje fotokopieen uit deze archieven mee
genomen, wat erg interessant was, maar wat 
tevens de wenselijkheid aan het licht bracht, 
dat in onze vereniging mogelijk een werkgroep 
zich gaat verdiepen in het ontcijferen van de 
ogenschijnlijke warboel van oude hanepoten en 
handschrifte·n. · · 
Slechta even werd de Reformatie en de gevolgen 
daarvan aangeroerd en de. eerste predikant van 
het grote predikanteribord ~ern:teld. 
Want niet zozeer de pastorale kerkgeschiedenis 
stond centraal in deze lezing, maar de historie 
van het kerkgebou:w; da t date.ert ui t 1361. 
De oorlogsschade ·van het Rampjaar 1672 eri. het 
herstel daarvan werden genoemd, en de uitge.;;"· _: '' · 
voerde rest'a:uraties en verbeteringen van '1830, 
1837 en 1858 kwamen aan bod. 
Tot slot werd verhaald van de brand; waarbfj 
het archief gelukkig gespaard is gebleven, 
en waarvan J •. 4e Haan zelf ooggetuige is geweest. 
Er werd verteld hoe de herstelwerkzaamheden 
verliepen. 
De betekenis van het gebrandschilderde raam, 
dat bij deze werkzaamheden is aangebracht 
werd nauwkeurig ui'tjtelegd. 
Ret was wel teleurstellend, dat maar zo weinig 
leden deze boeieriqe lezing hebb~n aangehoord. 
Hopelijk heeft . deze .lezl.ng no.g een staartje 
in de vorm van verder ·onderzoek, doordat de 
belangstelling is gewekt en om·dat er vast nog 
veel meer is te,~' vinden op di't ge•bi_ed! 



EXCURSIE!l r ·,-

Ons nieuwe sei~oen gaat van start met ee~ 
(leerzaam) uitstapje. 
Op zaterd~g 22 s .epteml;ler willen we de stad 
Gouda bezoeken. 
Programma_: _ 
- Vertrek om half. ~~n bij Het _Spant 
- Bezoek .. a.an de Sin.t Jan Kerk 
- Gezellig kopje koffie 
- Stadswa.ndeling .onder leidingvan een gids 

van het VVV 

.... . , 

We willen met eigen vervoer, dus neemt u 
indien mogelijk · een auto mee. Bij het Spant 
kijken we wel hoeveel auto's we vol krijgen. 
Iedereen die meerijdt betaalt f5.,-· aan de 
chauffeur van de auto waarin hij/zij meerijdt. 
Ve~der~ onkosten van toegang en rondleiding 
zijn voor d• Historische Vereniging. 

; 

Graag ,aanmelden tot uiterlijk donderdag 20 
september bij bestuurslid A.M. den Oudsten, 
(tel. 1249) bij voorkeur 's avonds rond 7 uur. -,._ 
Bij onvoldoende belangste)..ling kan de excursie .· · 
nietdo.orgaap.. 
Een goed begin is het halve werk! 

·,?: 
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