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Ten geleide. 

Voor U ligt een nummer van een nieuwe jaargang, dus zoals is 
beloofd in een jasje met een andere, frisse kleur. 
Wat ook beloofd was, was het alweer vierde deel van onze 
trouwe schrijver en lid, dhr. P. van Toor uit Haarlem. 
Verder is in dit nummer alles te lezen over het reilen en 
zeilen van onze Vereniging in het afgelopen jaar, en kan 
iedereen konstateren hoe goed het allemaal gaat~ 
De redaktie wenst U veel leesplezier en tot ziens op onze 
a.s. Jaarvergadering. 
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U T 'r N 0 D T G T N G 

H~t do~t ons groo t gP.no~g~n u t~ kunn~n ui tno<'li g~n voor d~ 
T,F.DF.NVF.R(;ADF.RTNG, éli~ g~houd<~ n worclt. op \'>'OF:NSDA(; 12 MRT a.s. 
in h~t 0110 ~ S'rADHUTS van Am~ i <'l~. Aanvang HAT,F ACH'r . 
Dit kP.~r he~ft d e bijP.P.nkomst een bijzon<'l~r tintje, g~zi~n de 
plaats van sam~nkomst, h~t karakt~r ~n d~ spr~ker van de avond 
Dr. Abram Vroon, ons l i <'l ~n OlJd - dorp s genoot ~n ~~n W<'.l r(-: 
l1i s toric:1JS, thans w~t.houà~r van Leusden. 
Ook niet - leàen zijn van harte welkom, wel hetalen zij f ~,~0 . 

De vereniging moet ?.i eh ec:hter wr-~1 aan de regP.l s houà~n, Cl ie 
vast.gP.l ego ?.i jn in het Statuut, Claarom gaan w~ eP.rst. nnoà
zakPol i jkP. Cl i ngen afhandel en . Na di 1~ korte vergadP.réle e l houoen 
we ons met interP.ssantor ?.aken be?.ig, ?.ie ond e r aan de blad?.ij 

De A G F. N D A luidt.: 

1 - Op~ning Cloor Cle voor?.itter, Cle heer G. StreefkP.rk 
?.- Tngekomen stukken, onàer mP.P.r 

- 'DP. Alblasserwaarél' ClQor Drs. C.l •. van Groningen 
- 'He t. Molenhoek' ~---· 
- 'CarP.l Willem PapP.', Clissertatie van A. Vroon 

Divers~ afleveringen van tijàsc:hriften van bevriende 
ver. als Vianen, Rlokland, Binnenwaard en West.-Albl. 
Ari~v~nmap van lP.~rling~n gro~p 7 van dP. Sch. m/d R. 

- M~d~élP.lingen o.a. ov~r d~ gP.mankeP.rde huisv~sting; h~t 

Contract en go~Clk~uring gP.vraagd 
ovP.r h~t voP.tveP.r naar OvP.rlek 

3- VaststP.lling der notulen van Cl~ vorige jaarvergaélering, di~ 
gehmJélP.n is op 11 mei 1gg~ 

4- Jaarv~rslag van de sec:retaris 
5- Vaststelling van à~ jaarrekening van éle p~nningmP.P.ster 

en éle bevindingPon van éle kasc:ontrol~c:ommissie 
Voorstel contribut.iP. 1C)C)4 ~'V~~ 

n- De henoP.mi ng van d~ ni ~uwP. kasc:ontrol ~leden J ~ 
7- F.en kort.e besc:houwing ov~r dP. a.s. ac:tivit.eitP.n (A.M.d.O.) 
8 - De bestuursverkie?.ing (volgP.ns rooster ?.ijn aftre<'lenà en 

h~rki eshaar mP-vrouw .T. Stasse ~n CJP. heer P. Wi ll) 
C) - Rondvraag 

PAU7.R 

10- "AMF.IDF. TN DR HOT,T,ANDSF. OORT,OG ANNO 1 67::>." 
Heette dat. niet. het rampjaar, waarvan we op school vP.rnamP.n 
dat de rP.gering redeloos, het land reàdeloos en het. volk 
radeloos was? 
Of was het toc:h andP.rsom, nou weP.t ik niet 7.0 prec:ies meer wie 
wat. was, maar oc:h wat doet 't er toe. Rram 7.al het. WP.l 
vP.rtellen. Hij heP.ft ons nameljjk geheld dat hij bezig is hP.t 
stof van de arc:hieven af te bla?.en om VP.rvolgens de stof op te 
diepen van wat ons dorp en omgP.ving te verdurP.n heeft gehad. 
Als oud-onderwijzer en rasechtP. gesc:hiedenisman 1 dus goP.d 
vP.rtP.l-1 P.r 1 hel ooft dit een fijne ouwerwetse avon<'.l te worden. 
WP.l aan 1 gesc:hi eden i sgi eri gP.n, trekt. op de t.waal f<'.le van hl oP.i
maand in di.cht.P. drommP.n naar de Dam, éle7.e historische plek! 
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Verslag van de .TAARVBRGADF.RTNG der Hi st. Veren . A/'T', gehouden 
op 1.1 MF.I 1992 in het. Ven~ni gingsgehouw te Ameide. 

F.r zijn 3~ leden aanwezig, die door de voorzitter, d~ heer 
G. Streefkerk van harte verwelkomd worden en hen all en een 
nu1:ti ge en aangename avond toewenst . 

Na het openingswoord van de voorzitter staat als eerste onder
deel op het programma de 1 ed e nvergi'.lderi ng. De not.ul en van de 
vorige jaarvergadering, die van ~ mei l qq1 1 worden ong<~wi j 7.i gd 
akkoord bevonden en vastgesteld. 

Van de Tngekomen Stukken worden -als voorbeeld van wat er 
zoal omgaat in de vereniging- getoond en genoemd: 

- Het ont-.vangen gesl ac:htenhoek van <'Je fami 1 ie Van Bruggen 
- Het ons aangeboden hoekwerk: De St.ede Ni eupoort. 

(N.R. wij zijn wederzijds gastli<'l) 
-Het eveneens gesr.llonken ''russen loek en LingP.', d.i. 

het jubi 1 euroboek van de Natulll~ - en Vogel war.ht. 

Het jaaroverzi c:ht. van het ser.retari a at ] evert ge~n op- of 
aanmerkingen op; evenmin de jaarrekani ng van de penni ngmees
ter. Deze wordt onder dankzegging gedP.c:hargeerd, nadat de 
kasc:ontrol ec:ommi ss ie, bij monde van de heer H. de Haan, ver
klaard heeft alles in goede orde bevonden te hebben. 
Als nieuw 1 id der kasr.ommi ss ie wordt. benoemd de heer ,T . den 
Oudsten, zodat. deze thans bestaat uit. de 1 eden: K . Keppel, 
Nic. Streefkerk en reserve ,T. den Oudst.en. 

Daarna volgt. de Bestuursverki.ezing: de aft.redende A.M. den 
Oud sten wordt bij ac:c:lamatie herbenoemd, terwijl in de vakat.u
re: W. Veen wordt gekozen H. de Hai'.ln (19 stemmen) . Zijn tegen
kandidaat 'T'h . Oevermans verwierf er 1~; er was 1 blanco stem. 

Bestuursmededelingen: 
Verteld wordt een en ander over komende ar.tiviteiten: 

F.xc:ursi es naar Nieuwpoort en Naarden plus een avond aan
gaande Naarden. 

de aankondiging van het boek: 'Ameide en 'T'ienhoven in 
grootmoeders tijd' met de mogelijkheid tot voorintekening; 

leden behoeven voorlopig slechts f ~7,~0 te betalen. 
Over vaste hui svest.i ng kunnen hel é'.las nog geen mededelingen 
verstrekt. worden, maar het hest.uur is in verwachting. 
De contributie blijft gehandhaafd op f ~~,--. Het staat 
leden-postabonnees vrij iets extra's voor portokosten 
neer te t.el1en. 
Werkgroepstimulansen: Gesproken wordt. ovP.r een event.uee l 
breder onderzoek naar de kerkelijke archieven van 'T'. An A. 
De cursus 'Oud-handsr.hrift leren lezen' is door zes leden 
gevolgd: ouoe geschri ft.en kunnen ont_r.i jferd worden. 
Graag zou het. bestuur nieuwe act. i vi t.ei ten ontplooid willen 
zien: bijvoorheel d onderzoek naar panden 1 weg- en wat.erbouw 
van Oud-'T'ermei of st.udie over Herlaar of het veren i gi ngs= 
leven :in de twee-eenheid Ameide en 'T'ienhoven tussen 
1qoo - 1q~o of daaromtrent . 

3 



De Rondvraag 1ever.t geen gespreksstof meer op; onder het genot 
van een tweede kopje koffie of iets frj s wordt gepau7.eerd en 
gaat de intekenlijst voor het boek rond: het r.esul t.aat. 
bedraagt dik vijftig ins~hrijvingen . 

Na de pau7.e ziet ons lid .1. dP.n Oudsten kans met 7.i. jn dia
presentatiP. de aanwe7.igP.n heel a~tief in het getoonde te 
he treklz<~n; rh: 50 1 i ~htlx~el den worden ui t.voer·i g he~ornmenta 

r·i_(~erd en een heel gP.animeerde samP.nsprc-;king volgt·. ciaarop. 

Tn ?.ijn dankwoord bP.trP.kt dP. voor?.it.tP.r dP. hc-;rc-;n 
,l. den OudstP.n P.n W. VP.en in het. bi j?.ondP.r. F.P.rstg<~noP.mciP. voor 
de div<~rse di<:~-voorstP.lling(P.n), VP.r7.orgd in hP.t:. bP.l<:lng van 
on7.P. jongP. vP.rP.ni ging P.n dP. ui t.gavP. V<:ln l1P.t. P.P.rs1:P. hoP.kWP.rk. 
De s~hei ei ende heer W. VeP.n wordt c]<:!nk gebra~ht voor 7.i jn 
hestuurlijk W•"!rk, met. namP. voor 7.i jn 7.nrg orn en voor de~ 

penningP.n dP.r vereniging. 
'T'eg<~n elven f_,lui t~ de voor7.i t:ter df-~ hi jf-~enkomsL en t:erug7.i encie 
op een ?.eer geslaagde avond keert P.en ieder h11i sw<:~<:~rt.s. 

DB AC'T'IVTTET'T'EN VAN HP.'T' VER STREKEN ,lAAR (agendapunt 4) 

WA'T' DE AVONDEN RF.'T'REF'T': 
Vijf 7.ijn er geweP.st: 

op 1]/~ de jaarvergadering met dia-vertoning door Jan den 
Oudsten; dit in verband met hP.t bijna voltooidP. boekwerk: 
'Ameide en Tienhoven in grootmoedP.rs tijd'. 
op 15/q hP.eft de hP.P.r DP. Roos uit Naarden ons een voorproef 
gegeven van dP. ex~ursie naar Naarden die da<1rop is gP.volgd. 
op 11 I 11 opP.nde Drs. C:a thari na T.. van Groningen met. vee 1 
verve in klank P.n kleur vP.ler oren en ogP.n voor de verhorgen 
schoonheid van de Al hl asserwaard monumP.nt.a al P.n min i a tuur. 
op 14/1 voerdP. mP.vr. De Visser- Ameling de a<:~nwe7.igen in 
gedachten t.P.rug naar de ti. jd van dP. pont.jes en voetveren. 
op Qj] een doe-hP.t-7.elf-avond: fotohenoem- en ciia-kijkavond 

WA'T' OVF.RTGF. SAMENSCHOT ,TNGF.N RETREF'T': 
Op 4 jul i was gP.pl and een fi etsto~ht naAr Ni em.;poort .. De 
dP.elnemP.rsploP.g heeft wel slag moeten lP.veren, niet tegen dP. 
Poort.P.rs, ma<1r t.egen de regen. VanwP.gP. hP.1: bar en bo7.e weer 
heeft. mP.n to~h maar voor eP.n goed alternatief gP.ko7.en en is 
P.r door l ec]P.n voor l P.dP.n pP.r auto gP.redP.n. 
1q septP.mbP.r -Het bP.leg van NaardP.n- daarP.ntegen i.s een 
stralendP. dag P.n een dito rondleiding gP.wordP.n. 

- VP.rdP.r was de Hi stori schP. VP.reni ging gastvrouwe op het. Stad 
huis t.i jdens dP. RradP.ri P. (7.at.P.rdag ?.0 juni) P.n met MonumP.n
tendag (1?. septembP.r), t.P.rwijl ?.ij gast was op ciP. morgP.n van 
dP. PaardP.nmarkt (R oktobP.r), toen haar hoP.k offi~iP.el uitge
rP.ikt werd aan ciP. familie Van !=:tolk, ciP. P.erst.e Areleden, 
en hP.t. P.cht.paar DP.n RreejP.n. 

WA'T' HE'T' RF.!i'T'lHJR RF.'T'RF.FT: 
,la, in fP.i tP. heP.ft hP.t bP.stuur mP.t. <1ll P.s de handen vol 

gP.had, maar we hepP.~kP.n.ons tot hP.t noP.mP.n van dP. vergaderdata 
en 7.akP.n die voor de ledP.n vAn belang 7.ijn_ 
Er 7.i jn R hP.s tuursvP.rgadP.ri ngP.n gc~l1oudP.n, respP.ct. i P.Ve 1; jk op 
1/6, ?.4/R, ?.1/Q, 14/10, ]0/11 •q?, P.n op 7/1, 16/?. en /././1 •q]_ 
DP. plaats van samenkomst was of bij een der hestuursl P.dP.n 
t.hui sI of in hP.t l P.egstaandP. Raadhuis van 'T'i P.nhoven of tP.n 
'T'P.rmP.isP. !itadhuize. 
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- Oit deze wisselende vergaderplek kunt u reeds opmaken dat we 
ons een groot. deel van het jaar nog wel een tikkeltje vogel
vn J hebhen gevoeld. Herindeling van gemeenten en wisseling 
van bestuurders heeft. kennelijk nog niet tot. stroomversnelling 
geleid; wat malen die ambtelijke molens t.oc:h traag. TJ hebt. 
wellic:ht wel gehoord over die andere verwisseling, waarhij we 
ons afvroege1i: zou rle gemeente 7.ederik ons t:.oc:h niet. aangezien 
hebhen voor een of ander sc:hoonmaakherlrijf? 
Nu zijn \,;e zeer geïnteresseerè:l in hu\..:el i jkf>l'f~ gi ste:rs en best 
bereid om dozen vol archiefstukken onder l1et. stof vanrlaan t<"! 
halen en op een rij te zet.ten, maar om nu na elke bruiloft op 
het St.arlhui s of verpozing van vreemden rle sc:l1i 11 en, éle rijst 
en de riozen aan onze cl uh te laten, g ·i ng ons i et:=; t<"! ver. We 
zagen de oi rec:te hi stori sc:he waarde daarvan niet. in, vanrlaar 
het vele vergarleren en overleg met gemeente, fracties e.o. 

- Rnkel e hest.uursl eden brac:hten op 7 juni 1 qq?, een bezoek aan 
oe zust.ervereniging West-Alhlasserwaaro om zic:h t.e ori~nteren 
op het. terrein van archivering. 
- Ren handvol best~uurders heeft. acte de prP.sence gegeven op 1 :i 
november in è:le Hervormde kerk te Ni em.:poort. A 1 daar is het. 
standaardwerk van mevr. Van Groningen, 'ne A 1 bl asserwaard' u it. 
de serie 'De Nerlerl andse monumenten van Gesc:hi.edeni s en Kunst 
gepresent.eerd. 
- Op ] maart heeft een bestuursdel egatie het Sc:hi el andshui s 
hezoc:ht.. Op ui tnodi ging van de heer Van Stol k heeft ze daar 
een morgen in 'de Atlas van Van Stolk' g0.neusd. Rij at:las moet 
u niet. denken aan aardrijkskunde; h(~t. is een coll ec:t.i e prenten 
over de vaderlandse gesc:h i edenis. Deze a t.l as, on voors tel baar 
vee] en waardevol, js aanvankelijk opgezet door de Rotterdamse 
hout.hanoel aar Abraham van Stol k ( 1 R1 4-1 Rg()) , eens ambac:htsheer 
van Ameide. Geen wonder dan ook dat onze woonkernen Ameide en 
Tienhoven eveneens vertegenwoorrligd zijn. Knoop in de zakdoek: 
moeten we meer heen! 
- Donderoagmi drlag /.?. april hebhen een paar stoffige hestuurs
leden de zolder van het Starlhuis met bezemen gekeerd. 

DR WRRKGRORPEN: 
Nu het arc:hi ef van 7.ederi k weer toegankelijk is, is een 
onrlerzoeksgroep Kerkzaken aan het werk gegaan. Ze heeft 
reeds enkele besprekingen gevoerd met Drs. Diehels, de 
arc:hivaris van Zederik, en wil de gesc:hiedenis van de kerk 
en zo mogelijk wat van het onderwijs navenant naspeuren en 
wetenswaardigbedend daaruit. op schrift stellen. 
7.i j \JÎ l 1~P.vens daarin hetrP.kken o.a. r.le st.ukken die de heer 
en mevrouw De Rruyn uit. Austerl i t.z en de heer R. ,1. van F.s 
uit 7.eist de vereniging ooit ter besc:l1ikking hehhen gestelrl. 

- Ren groepje is bezig te inventariseren de vernoemi.ngsnamen 
van akkers en kampen. 

- Het nagaan van de loop en het verloop van wegen en watertjes 
heeft lang op zic:h laten wac:hten, als vanwege het ontbreken 
van de ons door de gemeente beloofde kadasterkaart. 

-Ondermeer gehruik maken(] van een enkele aflevering van de 
vooroorlogse 'Ni enwjaarsgroe1~' is een meermansgroep he~d g 
een boekwerkje samen t.e st.ellen, waarin huis aan huis opge 
somd worden alle nerinkjes en hedri jven zo uit. de c:ri sis
jaren '30- '40. 
Dit7.elfde gesc:hiedt met de verenigingen, maar in ruimer ?.in, 
wat. de i nhourl van het begrip bet.reft en de t.i jd. 
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ne fotowerkgroep heeft haar kijk-leesboek '1\meide en 'T'ienho
ven in grootmoeders tijd' voltooid en kan met voldoening 
terug:;d en op de afname. 7.e heeft opnieuw ge7.orgd voor de 
fotonoemavond van q maart en is ooende het heelnarehief uit 
te hreioen. 
De reoac:ti e van ons Ni euwshl ad heeft. ge?:orgd voor vier 
afleveringen en kon best. wat meer kopij en hulp gebrui ken · 

'T'F.N RF.Sl.lJT'T'F.: 
Het aantal leoen bedraagt 100. 
Het hest.uur hl i jft van mening dat er hergen \<:erk verz.et 7.i jn, 
weliswaar ooor een te geringe garoe. 
Beste leoen, beoenkt dat vele hanoen lic:ht werk maken! Ac:h, er 
hl i jft al tijd wat. t.e wensen over: het. hest.uur heP.ft er ec:ht 
behoefte aan ieder te oanken die op welke wij7.e dan ook heeft 

h i. j gedragen a a n het wel s l a ge 11 va 11 o i 1~ veren ·i g ·i n g s j a a r 1 7. m..J el 
1 eden, brengers van foto's en i oeeën als de 7.ederi k-groten. 
Het zal oe historie ingaan als het jaar 1 waarin het eerste 
boekwerk ui t.vl oog en het jaar dat men samen mt=et oe Werel owi n 
kel 7.ich mocht nestelen in het bejoorde 8taohuis van Ameioe . 

'T' E J, T, F. N v A N N u T. 'T' o 'T' H o N D r: R n 

Hoi 1 de 100 bereikt! 
Als honoerdste lid van on7.e vereniging wero binnengehoold 
,Ta, wie? Die puntjes vullen we in op de a.s. jaarvergaoering. 
U wilt dat toch niet missen? 
Het. best.uur wi 1 narnel i j'k oi t geoenkwaaroi ge feit niet. 7.onoer 
meer voor bi j 1 a ten gaan en 7.a l oe ge 1 u kki gt" namens all en op oe 
bedoelde hijeenkomst even in het mei?:nnnet.je zetten. 

Van het opricht.ingsc:omit~ -in maart lgRg samengeroepen op 
initiatief van de heren Den Rreejen, Van Dijk en Mulder der 
go~gemeente 7.ederi k- en van de 7.eventi g 1 eoen oi e 7.Î eh genu
rende de opric:htingsperiooe als zooanig meldden, werd een brok 
i.dealisme en door7.et.ting gevergd. Hun strijd gold in eers-te 
instantie hei·. veroveren van een posit.ie temidden van de vele 
reeos gevestigde verenigingen 1 tevens het. verkrijgen van 
begrip voor en vert.rouwen in de rloelst.ellingen van de c:luh, 
7.oals die verwooro staan in het 8t.at.uut. 

Art.ike1 3 oaarvan luidt.: 
'De vereniging heeft ten ooel de h(~langst.elling 

beoefening van de gesc:hiedenis van oe kernen Ameide 
'T'ienhoven in haar regionale, lokélle en n;ü.ionale 
bevorderen ' . 

voor en 
en 

as pee: ten 

oe 

te 

Hierna volgt een opsomming véln de wij7.en waarop de vereniging 
dit. ooel tracht. te hereiken; oe m·i ddel en 7.ogezego, zeven in 
get.a 1 . 

Op de notaris--akte, oie van de oprichting, staat. vermeld oe 
dat.um van R februari 1 gg1. Dit. is de offi c:i ël e oat.um, maar oe 
eerst.e vergadering met de l eoen is gehouden op november 1 qqo. 
De eerste tijd 7.ijn het vooral financ:i~le tobberijen, wa~rover 
men 7.i eh hP.t. hoofd breekt en de vr~<ig naar rui mt.e, ruimte om 
t.e vergaderen, om wat spullP.t.jes op t.e slaan en t .e gelegener 
een en anoer t.e exposeren. 
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RPi dP. gPvPon t.han~ hP-~1-. wat roo~kl Pllri gpr~ t.P. ?:i P.n: WP. hPbhPn 
P.Pn dak hovP.n onA hoofd, PP.n oP.fti g hurP.au om OP. voP.t.Pn ondP.r 
tP At.PkPn, P.Pn knaap van PP.n t.afP.l om rondom tP. VPrgadP.rP.n P.n 
gP.ldP.lijk gP.7.iPn mogP.n WP bP.sli~t niP.t moppP.rP.n . . . 

F.r i~ PP.n hoP.l WPrk VP.r7.P.t. De mP.P~t. voor de h<HlO liggend e 
taak van iP.oer lid i~ propagandi~t. voor dP. vP.reniging tP. ?:ijn 
in PigP.n kring. 'T'PlkP.nmalP blijkt dat. Pr nog tP vP.lP.n 7. ·ijn, 
met hP.langstelling voor oP hP.emkundP Pn hi~t.oriP, maar 7.i~h 

nog niPt. hPhbPn aange~lot.P.n hij dP. verPniging oie 7.ich ook t.P.n 
hPhoPve van hP.n op velerlP-i wij7.P. inApant. 
VPrdP.r willP.n WP nog mP.er doP.n aan werkvc~rdeling: meldt u zi~h 

:-; . v. p. met i oP.P.~n bi j het tw s 1·.uu r of bi j P.P.n oP.r WP rkgroPpPn. 
(voor groP.p~soorten 7.iP. verdP.r eldPr~ in dit blad hPt artikP.l : 
A~tiviteitP.n van hPt vPrst.rekPn jaar). 

· oan9etegd 

ii ~eJ lwdt : 

14c9f 

van de 
orrnen 

tymerde int 
een en 

îzestlch 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 

Ons lid , dhr. R. Lake r veld zou graag wat aan genealo
gie gaan doen . Maar alleenisook maar zo alleen ! 
Wie doet er mee??? 
Samen naar •t archief, ja gezellig!! 
De Vereniging heeft een handboek ter beschikking, dat 
men kan raadplegen over hoe men te werk kan gaan . 
(Teleaccursus) 
Kom op mensen, speur mee naar je voorvaderen! 
G~geven kan men zich bij de Vereniging (zie bladzij 1) 
of r echtstreeks bij dhr. R . Lakerveld .• 
DOEN !~ r 
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Bank, lopende rekening 
Vaste termijn sparen 

Rente 
Contributie 
Verkoop boekjes 
Activiteiten 
Gastenbijdrage 

Boekjes 
Secretariaat 
Huur 
Kosten 2e penningmeester 
Vergaderkosten 
Representatie 
Honoraria 
Excursies 

Voordelig Saldo 1992 

Bank, lopende rekening 
Vaste termijn 

Beginbalans 
per 1 januari 1992 

2002,58 
5000,--

Vermogen 7002,58 

------,---
7002,58 

===,== 

Resultatenrekening 
1992 

Ontvangsten 

439,72 
2.080,--

15.657,55 
65,50 
12,50 

---------,---
18.255,27 

====,== 

Eindbalans 
per 31 december 1992 

------,---
7002,58 
===,== 

Uitgaven 

11.349,30 
345,06 
538,85 
354,25 

73,--
138,--
100,--
140,--

5.216,81 
---------,---
18.255,27 
---- ------,--

7.219,39 
5.000,--

Vermogen 12.219,39 

------- --- -------- ---, , 
12.219,39 12.219,39 

====,== ====,== 
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De ondergrond van Ameide en Tienhoven (4) 
De bovenkant. 

In de voorga~nde artikelen werd een tip van de sluier 
opgelicht van hetgeen zich in de diepte onder ons bevindt. 
In dit (slot)artikel gaat het om de oppervlaktevormen (zie de 
kaarten A en B met de profielen I en II) .Tiidens de Romeinen 
stroomde er op de plaats waar zich nu de Lek bevindt ·een 
veenstroompje als de Alblas. De Riin stroomde aanvankelijk 
langs Dorestact en later via Klaphek (bi i IJsselstein). Na de 
Romeinen en nog voor de Franken koos de rivier een andere 
bedding. Het werd een brede stroom met grote kronkels 
(meanders) . Daarbii kwam ze langs of over de plaatsen waar nu 
Ameide en Tienhoven liggen. Oeverwallen van de Oer-Lek werden 
weggevaagd, gloednieuwe ontstonden. Er was nocr creen bedijking 
en dus was de rivier vrii in haar doen. De bedding werd vaak 
verlegd. Dit komt naar voren uit kaart A met het bijbehorend 
Oost-West profiel I-I. gemaakt met de gegevens van de 
Topografische kaart 1:10000. Duideliik ziin te zien de halve
maanvormige patronen Westeliik van Ameide en achterin 
Tienhoven, gevormd door de hoogteliinen -1. 0. +1 en +2. In de 
Panda van Dec.1992,pag.6 ziet men dergeliike patronen langs de 
Waal (1620-1830_). 

ff Ho_ye va.ct.rd 

oorr 
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"De Lek stroomde aanvankeliik waar nu de Hogewaard ligt. 
Mogelijk ook waar men on kaart A een tweede voorkomen van 
hogere gronden ziet achte~in Tienhoven. (men kan daar ook wat 
anders bij denken zoals de sporen van een crevasse ontstaan na 
een grote verstoring van het rivierbed. ook is het mogelijk 
dat het gaat om de Noordeliike voortzettincr van een oude 
rivierbedding). Later zakte de rivier af in NO en NW richting 
maar het zandlichaam van de verlaten beddina bleef achter" 

Deze verklaring stemt overeen met die van Vink, Verb~aeck 
en Berendsen maar wiikt wezenliik af van Pellikaan: 

"Het vloedwater kwam naar binnen tt b · · d van het Breekse en ze e lJ e monding water veel slib af. Doordat d d. steeds meer e mon 1ng zich naar het oosten verplaatste becron d f tt· 
eerst bij Tienhoven - e a ze lng en later steeds verder naar het 
tegenwoordige Ameide. Zo was in de loop van misschien 1000 
jaar een hele olaat t t d. . on s aan 1e de grondslag vormde van de 
tegenwoordig hogere g~onden van Tienhoven en Ameide. Het 
vloedwater ging vrii d1ep naar binnen en de daardoor ontstane 
kleiafzettingen ziin tot ver in Broek nog waar te nemen, 
overal langs het oude watertie. Tot omstreeks 1280 de 
bedijkingen kwamen langs de rivieren en het Breekse water werd 
afgedamd liep het bedoelde water via de tegenwoordige 
Prinsengracht naar de Lek". 

Met de bedijkincr volcrde inklinkincr van het omringende veen
en kleipakket. Ook verdween er v~en door oxydatie aan de 
lucht. Het resultaat was verbluffend: wat laag was werd hoog 
(omkering van het relief). 

Op kaart A was de ruimte te klein voor het aangeven van 
alle hoogteliinen~ Daarom werd een beroep gedaan op de 
gemeente ZEDERIK. :ze zonden me een volledige set kaarten van 
het dorp, zowel oude als nieuwe. Bovendien een schitterend 
overzicht van de riolering met daarop aanaecreven in cm de 
hoogtes van de putdeksels. Een fout sluipt hiermee binnen. Wel 
stemmen die putdeksels overeen met de hoogte van de weg ter 
plaatse maar die weg zelf kan onnatuurliik hoog liggen vanwege 
het puin verzameld door de eeuwen heen. Kaart B met 
bijbehorend Noord-Zuid profiel II-II" geeft een idee van het 
oppervlak van de kom van Ameide en de nieuwe wiiken. Wanneer 
men A en B vergeliikt komt men op kleine verschillen. De 
landmeter van de Topografische Dienst koos andere punten in 
het landschap dan de ambtenaar van Openbare Werken. 

"Het dorp aan de rivier" ontleent onder meer zijn bekoring 
aan de hoogteverschillen van het oooervlak. Vanaf de omloop 
van de toren ziet men het niet en evenmin op de luchtfoto"s 
maar tijdens een wandeling valt het op. Eertiids was er het 
Horregat. Liep je dat door dan kwam ie op een paadje tussen de 
hooggelegen akkers. Vanzelf denk ie dan: hoe is dat gekomen? 

Hoger gelegen delen ziin interessant voor het zoeken naar 
bewoningsresten. Het kannetie. genoemd in artikel 1, werd 
oorspronkelijk gevonden bii de Breekse weg. een logische 
plaats, nabij het water en op de hoge oever. 

In de Romeinse tiid was hier een uitgestrekt moerasgebied. 
Maar ook toen woonden er mensen langs het riviertje uit Broek. 
Uiteraard ook langs de Oer-Lek. Mogeliik lieten ze wat achter, 
verstopt in de grond. Men moet dus zoeken langs Broekseweg, 
Prinsengracht en Dam tot aan de diik. Resten van later tijd 
kan men verwachten op de Hogewaard en achterin Tienhoven. 

/0 
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Wat opvalt is dat Slot Herlaer niet op het hoogstgelegen 
punt werd gebouwd. Voor het kiezen van de locatie zullen 
andere zaken belangriik ziin geweest zoals de ligging aan de 
Lek en daarmee de mageliikheid van diepe grachten. De dijk was 
toen geen bezwaar. Deze werd pas geleideliik aan hoger zoals 
men op oude prenten ziet. 

Had Ameide wallen en poorten? Mii niet bekend. Wanneer men 
het stadsplan vergeliikt met dat van Vianen en Nieuwpoort kan 
men gaan denken aan plaatsen als de Achterweg (van Putten
straat). de Brouwerii . (.de . Molenstraatl en de Benedendam. 
De Prinsengracht en · Pa:ramas"iebaan klinken Gouden-eeuw achtig 
en zullen pas na 1650 ~~>: dû.s na de ti id van muren en torens 
aangelegd zijn. :.·· 
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Dijkdoorbraken hebben hun sporen in het landschap nagelaten. 
Ten Westen van de Wiel aan de Zouwendiik ziet men een enkel 
hoger punt op de kaart. Er werden twee liinen van 25 cm om 
getrokken. Mogeliik gaat het hier om een voorkomen van 
overslaggronden. Zoiets moet ie echter in het veld opnemen. 
Schakel (1986) spreekt over een diikdoorbraak bij Ameide in 
Januari 1573 maar geeft geen locatie. Harbers (1981) plaatst 
de doorbraak van 1573 tussn Sluis en Ameide en de doorbraak 
die leidde tot de Wiel aan de Zouwendiik in 1658. 
In het zicht van Ame-ide maar aan de overkant van de Lek worden 
locaties en jaartallen gegeven van-1322. 1611 en 1677 op een 
rijtje ter hoogte van het vroegere veer en idem van 1573 en 
1751 langs de diik naar Jaarsveld. Echte overslaggronden 
worden daarbij hiet aangegeven. 

Gerco den Oudsten heeft me een gesprek toegezegd over de 
ondergrond van Ameide. Hii weet nog heteenenander uit zijn 
"boorverleden" en dankzii de gemeente Zederik beschikken we 
over goede kaarten. Misschien valt uit de ~peenvolging van 
fijn en grof zand iets af te leiden. Het resultaat komt dan in 
dit blad. 

Ter aanvulling en vergeliiking het gebied van kaart A zoals 
dat voorkomt op de Geologische kaart van Tesch 1936 en 
Verbraeek 1970. 

Hopelijk hebben ook ieugdige inwoners 
Tienhoven kennis genomen van de vier artikelen 
en werd hun belangstelling gewekt. 

Haarlem, December 1992. 

bronnen: 

van Ameide en 
(met de platen) 

Peet van Toor 

Gem.werken Zederik.1992. Rioleringskaart kom van Ameide 1:1000 
Topografische kaart. Riiks Topografische Dienst.1:10.000 
Tesch, P.,Geologische kaart Gorinchem 38 II. 1:50.000, 1936 
Verbraeck, A.,1970.Geologische kaart Gorinchem-0.1:50.000 
Poelman,J.N.B.,1973.Bodemkaart 39 West 1:50.000 
Luchtfoto"s Ameide (Woudenberg. Kodak. etc.) 
Pellikaan, G.B.,1973.0nze Streekhistorie.Ameide/Tienhoven 
Berendsen, H,J.A .. 1982. dissertatie:landschap Z.W. Utrecht 
Schakel ,M.W., 1986, 25 eeuwen Alblasserwaard en Vi ifherenlanden 
Harbers, P., 1981.Bodemkaart 38-0. 1981 
Vink ,T, 1926, De Lekstreek 
Panda, December 1992. 
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Verslag van d e l e zing , gehouden op 14- 1 - '93 doo r mevr. M. de Vi sse r 
Ameling . 

Mevr. M. de Visser - Ameling is oprichtster en stuwende drijfkracht 
van de Vereniging "Vrienden van de Voetveren" . 
Voor deze vereniging is een videofilm vervaardigd getiteld: ''Heen en 
weer heen . " welke op deze avond ook werd vertoond . 
Bovengenoemde vere niging zet zich vooral in om bestaande veren in de 
vaart te houden en oude, opgeheven veren weer in de vaart te krijgen. 
Weliicht hierdoor stond de avond een klein beetje in het teken van het 
Tienhovense Veer en werden mogelijkheden besproken om dit veer weer 
terug te krijgen. Het bleek zelfs, dat twee van onze leden zich al 
bezig hielden met deze kwestie, te weten dhr . G. de Vroome en dhr. J. 
Verwolf . 

Het historische aspect van de Veren kwam d e z e avond een klein beetje 
in de verdrukking, maar mevr. De Visser heeft verwezen naar een arti
kel van haar hand, gepubliceerd in "Alblasserwaard en Vijfherenlanden, 
Het Jaarboek over Geschiedenis en Natuur 1986". 
Hieruit zijn onderstaande gegevens dan ook overgenomen. 

AI in de vroege Middeleeuwen ontstonden en een riviergebied als de 
Alblasserwaa rd talrijke overzetveren. Niet alleen sociale belangen 
(familiebezoek e.d.) maar vooral ook vanuit economisch handelsbelang 
zijn (voet)veren onmisbaar indien een vaste oeververbinding öntbreekt . 
De oudste vermelding over een Veerrecht in het Gemeente- archief te 
Gorinchem dateert van 1329/1330! 
Een veerrecht werd verpacht door de landheer, en indien beide oevers 
verschillende landheren toebehoorden, werden deze aan 2 verschillende 
pachters verpacht, zodat er 2 veren naast elkaar voeren! 
Dit vereiste natuurlijk goede afspraken en regels om conflicten te 
voorkomen . 
In 1847 bestond er reeds een provinciaal Verenreglement, maar om het 
veerbedrijf ook een wettelijke basis te geven kwam in 1921 de 
Verenwet. 
Na ongeveer 20 ; jaar na de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan 
de bloeiperiode, die meerdere eeuwen duurde . Snelverkeer en vaste 
oeververbindingen deden vele veren ver~wijnen. 
Alleen al op de Lek verdwenen er tussen Vianen e n Schoonhoven 6 
offic i ële overzetveren, waarvan het Tienhovense Vee r h e t het langst 
uitheild . (Tot jan . 1966) . 

J . Busch 

e ,...,.,.,poul IIU tlt• ,.,.,.,.dam ,,. l'apt'tlllrwÎtl 111 .17td ((;, .," . _·lrdtit-jdit•mt ; Donlr. 1//_} 
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Over de ouderdom van het Tienhovense Veer zijn geen gegevens bekend, 
maar in de 16e eeuw zette men al over. Uit een afbeelding van 1610 
blijkt dat het veer al geschikt was voor wagens. 
Tot het Tienhovense Veer behoorden de volgende bijveren: het Kers
bergse veer, he~ Jaarsveldse veer en het Koekoeksveer, die slechts 
met een roeiboot bediend mochten worden. 

De laatste jaren is er weer een groeiende belangstelling en zorg voor 
de veren. Vooral veren die van belang zijn voor het langzame, vaak 
recreatieve verkeer probeert de Provincie enigszins de hand boven het 
hoofd te houden .~ De oprichting van de vereniging "Vrienden van de 
Voetveren" getuigt van het feit dat ook particulieren geJ:nteresseerd 
zijn in het (voort)bestaan van veren . 

8 F('npont ""'' =•·il nwr dt• I'aprndrrrht.'<' H'ttl in 1[!62 !G<'m. Archit·.ftlit•t~st ; llist .. Tot'· Atlas} 

Het bestuur heeft na nader beraad gemeend elk initiatief om het 
Tienhovense Veer weer in de vaart te krijgen vanzelf hartelijk toe 
te juichen, maar zal hierin geen aktieve roT gaan spelen, aangezien 
we een OUDHEIDKUNDIGE vereniging zijn en we ons uitsluitend met 
verleden zaken willen bezighouden en niet met toekomstplannen •. 
Mocht er echter belangstelling gewekt zijn, dan kan men kontakt op
nemen met dhr. G. de Vroome (tel. 1277) of dhr. J. Verwolf (tel. 
T749). Wellicht kan een aktiegroep worden gevormd. 
Deze aktiegroep zal dus niet een werkgroep zijn van onze Historische 
Vereniging. Slechts een aktiegroep waarin zoveel mogelijk belangen 
zijn vertegenwoordigd zal een kans van slagen hebben. Daarom hopen 
we ook op belangstelling uit alle kringen van de bevolking van 
Ameide en Tienhoven en zelfs van de "Overkant"! 
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