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Woord vooraf
Verenigingsnieuws:
-De filmopnam e
-Een verzoekvan de Vereniging 'Terebint'
-Ledenbest and
-Verslaggeving:
o De herdenkingsavond op 4 mei
o De avondmarkt van 13 juli;
o Tocht naar Buren en Amerongen op 1 sept.
o Tocht naar Asperen en Heukelum op 19 mei
o Open Monumentendag op 8 september
Aankondigingen:
o De paardenmarkt op 11 oktober
o Boottocht met de Kapitein l<ok op 27 oktober
o Historische d ag in het Arsenaa l Nieuwpoort op 24 nov.
o Opzet nieuw boekwerk
A.M. den Oudsten : De excursie op 1 september met Meerkerk
C.J. Neels: Over de kerk van Asperen en het kasteel Heukelum
J.P. Veerman: deel 2
P. Will: De Paardenmarktvereeniging in de gloria
G.W. Groenend ijk: Van de Genealogisc he Werkgroep
P. van Toor: Nog één keer Overlek, oud-Lopik
A.M. den Oudsten: Uit ontvangen tijdschriften
WOORD VOORAF
Zo, het w erkplan voor het komende seizoen is voor de bakker, althans het is grotendeels
voorgebakken.
Zi ezo, de kop is er al af!
Onze eerste 'bestelling' hebben we reed s verzorgd en bezorgd.
We zijn namelijk begonn en met een dagje uit en wel samen met de historie-minnaars van
Meerkerk. En hoe is dat geweest?
Wel, is dat niet een mooie gelegenheid om elkaar in bredere kring te ontmoeten en wat
beter te leren kennen?
En op de Open Monumentendag van 8 september hebben we open huis gehouden op
het Stadhuis en ervaringen uitgewisseld.
Over ontmoete n gesproken: wij hebben opnieuw avonden gepland, de eerste hopen we
in oktober te houden.
Beste lezers, gezien het repertoire, hierboven afgedrukt, is het opnieuw een blad vol
afwisseling geworden.
Wie eens de moeite neemt een paar afleveringen, oudere en jongere, naast elkaar te
leggen, za l het .o pva llen dat er altijd weer iets anders te verhalen en te vermelden va lt.
Wij wensen u in alle opzichten, zowe l via ons blad als in verenigingsverband een heleboel
goede ontmoetin gen toe!
Tenslotte w illen we bedanken de stellers van de artikelen voor deze aflevering en op
voorhand heel veel dank aan u, lezers, voor het kennis nemen van de inhoud van het blad.
En helpt u ons aan oude foto's, zie onder verenigingsnieuws?
HET BESTUUR

HET VERENIG IN GSN IE UWS
VAN DE BESTUURSTAFEL:
Well icht weet u dat Anja van der Grijn-de Groot druk doende is het verenigingsleven,
m.n. op het gebied van sport en cultuur, van Am eide-Ti en hoven op de rolprent vast te
leggen. Zo is onlangs EEN SNAPSHOT gemaakt van onze vereniging, waarin heel in het
kort iets verte ld wordt over de plaatselijke historie, doel en opzet van de vereniging en
m.n. het onderzoek naar fami lieverbanden, de zogenoemde Genealogie.
P.S. De fi lm, waar in een dertig veren igingen hun zegje of iets dergelijks doen, is op de a.s.
Paardenma rkt te verkrijgen.
Van 'TERE BI NT', een vereniging die zich o.a. bezig ho udt met laatste ru stplaatsen,
hebben we het verzoek gekregen haar te doen toekomen een en ander over
mon umentale antieke zerken op de oude begraafplaats van Ameide en over de beide
door ons herstelde knekelhuisjes van Ameide en Tienhoven.
LEDENBESTAND
Overleden :
L. de Jong

Lexmond

Nieuwe leden:
J. den Hartog
L.A. de l<ruijk
M . den Otter
L. Versteegh-de Groot

Ameide
Ameide
Ameide
Hoofddorp

VERSLAGGEVING:
Op DE AVOND VAN DE 4- DE ME I hebben weer velen -jong en oud- de stille tocht
gemaakt naar het monument. Indrukwekkend en zinvol waren zowel de toespraken,
gericht op toen naar nu, al s de bloemenhulde als afslu iting. Met dank aan de leden der
Werkgroep- Herdenkingsmonument, aan all en en in het bij zonder aan Peet van Toor voor
zijn treffend persoonlijk verhaa l.
Op zaterdag 19 mei hebben we een zeer geslaagde excursie m et eigen auto's gemaakt
naar ASPEREN EN H EUI<ELUM. Voor het verdere vers lag zie verderop in dit blad.
Een soortgelijke tocht ondernamen wij met M eerkerk op zaterdag 1 september. Ditmaa l
voerde de TOCHT NAAR BUREN EN AMERONGEN. H et aantal deelnemers betrof
ongevee r het dubbele aa nta l.
Ook dit verslag staat verderop in ons blad.
I ets nieuws was i.p.v. de jaarl ijkse Braderie de AVON DMARI<T op vrijdag 13 juli. Velerlei
act iviteiten en aanbod waren er. A ls vereniging beleefden we daar de première van onze
nieuw uitgebrachte platen map, die behoorl ijk veel belangstelling en aftrek kreeg . Met
deze map en meer waren we ook present op h et Stadhuis t.g.v. de Open Monumenten
dag van 8 september.
AANKOND IGINGEN:
Uiteraard hopen we ook weer present te zijn met heel ons assortiment op de
PAARDENMARI<T van 11 oktober. N ieuw is onze platenmap en dat we dit keer de kraam
w illen delen met de Stichting Streektaal, die ook ach, watbijna-antiekste bieden heeft:
het scala van reg ionale dialecten, vastgelegd in boeken boordevol verhalen en
vragenformuli eren ter invulling.
27 oktober zou u nog wat oud-vertrouwds kunnen opsnuiven en een frisse neus kunnen
halen op de Lek. Dan vaart de rader-sa lonboot I<AP ITEIN 1<01< opn ieuw uit voor een

histori sche tocht vanaf Wijk bij Duursted e naar Schoonhoven . Kosten f 47,50 pjp. Nadere
in lichtingen bij VW-Schoonhoven, t el. 0182-38500-9.
Een maand late r, en wel op 24 november a.s. kunt u uw hart weer ophalen op de DAG
DER H ISTORISCHE VERENIGINGEN, georganiseerd door alle clubs uit de Albla sserwaard
en de Vijfheerenl anden. Weet u nog van het grote succes vorig jaar in de 'Boeren klaas' t e
Brandwijk? De hoofdmoot is, evenals vo rig e keer, speuren naar het voorges lacht: de
genealogie dus.
Dit jaar h eeft dit evenement plaats in het 'Arsenaal' te Nieuwpoort.
En last but not least: onze Werkgroep-publicati es heeft de eerste stappen gezet om te
komen tot de uitgave van een n ieuw boekwerk over onze twee-eenheid AfT. Zij w il
verza melen en afdru kken laten maken van een veertigta l foto's, kiekjes, et cetera van
ouwe hoeken en gaten, straten, hu izen en andere gebouwen. Wie helpt haar mede
daaraan?
Daarnaast worden dan een vee rtig up-t o-date-opnamen gemaakt en zo m oet gebor en
worden een boe k dat een soort naam krijgt als:
'I<IJI< OPANTIEI< EN NIEUWTIENHOVEN-TERME I'.
Voor alle duidelijkheid: het moet een tikje een t ien jaar jonger zusje worden van:
'AMEIDE EN Tl EN HOVEN IN GROOTMOEDERS TIJD'.
·
We l aardig- ma ar voor sommige aanvragers wee r jammer - om te vermelden is dat dit
boek inmiddels compleet is uitverkocht.
VERSLAG VAN EXCURSIE ZATERDAG 1 SEPTEMBER NAAR BUREN EN AMERONGEN.
Dit keer een excursie, die op een wat andere manier tot stand kwam . Onze Meerkerkse
vriend en van de Historisc he Stichting aldaar hebben onder leiding va n ons lid Kees Neels
een excurs ie geregeld, waarbij in een later stadium ter sprake kwam: doen wij hieraa n
mee ? Na ampel e overweging is positi ef besloten om mee t e gaan en daarna te bezie n of
e.e.a. gecontinu eerd wordt.
Zodoe nde togen wij 1 september vanaf de parkeerplaats bij de Ra bobank t e Ameide naar
de parkeerplaats buiten de wall en van Buren, waar onze M eerkerkse vrienden reeds
aangekomen wa ren .
Gezamenlijk optrekkend naar de "Swaen", waarbij over en weer de bekenden elkaar
groetend op de koffie ( met zonder iets, kal e koffie dus) afgingen. Helaas was de
beheerder van het wagenmuseum niet op tijd, zodat dat bezoek niet doorging. Het
Oranj emuseum in het voormalig e Raadhu is van Buren, dat als gebouw reeds in 1554
genoemd wordt en in zijn bestaan vele ma len verbouwd en uitgebreid werd en in de 19e
eeuw zijn huidige vorm kreeg, vergoedde vee l. Het museum heeft een prachtige co llectie
over de Oranjes waa r zij als Historische Vereniging Buren met recht trots op kunnen zijn.
We werd en daar rondgeleid door een enthousiaste medewerker, die ongelofelijk vee l
wist en h et op een boeiende manier wist te brengen, zodat wij ons moesten haasten om
op om tijd bij de lunch te z ijn in de "Swaen". Na de lunch door de Betuwe over het
Amsterdam-Rijnkanaal en met de gierpont over de Rijn kwamen we in Amerongen bij
het kast eel. Dit is geen verdedig ingskasteel meer, dat was de voorganger van h ethuidige
gebouw dat rond 1776 gebouwd is onder leidin g van architect Maurits Post, een zoo n
van Pieter Post, die voor Frederik Hendrik het pa leis Huis t en Bosch bouwde als
buitenverbl ijf voor Amal ia va n Solms.
Het Kunstreisboek van Nederland schrijft over het huis te Am erongen : "een
bu itengewoon statig en voornaam rechthoekig gebouw. Het indrukwekkende aanzic ht
berust geheel op de fraaie verhoudingen en de forse afmeting".
Het is uitgevoerd in een strakke architectuur met alleen bij de omlijsting van de ingang
en het balkon e nig sierwerk. Het inwendige is nog in de oorspronkelijke staat en herbergt
een fraa ie verzame ling interieurstukken, waaronder vele schilderijen van de bezitters va n
het kast eel, de fa mi lies van Reedeen de Bentincks. Een dezer Bentincks is ook als
medewerker va n Wi llem l i l naar Engeland meegegaan. Waarbij hij later als Graaf va n
Athlone door h et leven ging.

Zeer voldaan over het bezoek aan het kasteel nog heerlijk in de zon iets gedronken,
waarna ieder afzonderlijk afreisde naa r huis. Enkelen van ons bezochten nog even de laat
Gotische l<erk, die een rijzige ze ldzaam fraaie toren heeft. Het prachtige 17e eeuwse
meubilair en de indrukwekkende wapenborden maakten het bezoek meer dan
waard .
Al met al een geslaagde dag.
Al den Oudsten
DE REIS VAN 19 MEI NAAR AS PEREN EN H EUKELUM.
Nadat we in een plaatselijke taveerne koffie en gebak hadden genoten, bekeken we de
wa llen van Asperen. Sommigeedelen zij n gerestaureerd, het was zeer de rnoeite. De
wa llen waren vroeger nodig wantAsperen lag in het grensgebied van Holland en
Gelder land. In 1517 deden de Geldersen een inva l en bijna 300 burgers stierven. Een
schildering in de kerk herinnert aan deze gruweldaad.
Verder zagen we in de kerk het monumenta le graf van de heren van de Boetzelaer. In
1896 is de kerk op 4 maart compleet uitgebrand, nadat er brand op de Voorstraat was
ontstaan. De afbeelding doet denken aan de brand van de kerk van Am eide in 1953.
H ierna gebruikten we de lunch in H eukelum en gingen daarna de kerk bezichtigen. Deze
kerk is vroeger veel groter geweest en dat was buiten nog zichtbaa r. In de kerk bevi ndt
zich de herenbank van de baron van h et kasteel; de laatste was R.A. baron van Heeckeren
van Brandsenburg. Op het kerkhof bevindt nog een graftombe van verschillende hoge
heren.
Hierna begaven we ons naar het kasteel Heukelum (Merckenburgh). De eerste heer van
Heukelum was van 1269 -tot 1272 Otto van Arkel, de tweede zoon van Jan van Arke!. In
de 16e eeuw komt het in het bezit van Thomas de Th iennes, graaf van Rumbeke, dat lag
in V laand eren. In 1672 staken de Fransen stad en kasteel in brand, In 1734 worden de
restanten ver kocht aan Jan van der Stel; zijn broer Sirnon bouwt het tegenwoord ige
huis met instandhouding van de poorttoren van het middeleeuwse kasteel. Daarna was
het huis nog in bezit van de fami lie Van Gennep en tens lotte van Baron van Heeckeren
van Brandsenburg. Tegenwoord ig is het in bezit van een antiquai r en via v ia mochten wij
het bezoeken . Het interieur wodt gerestaureerd, maar wat wij zagen was zeer de moeite
waard, vooral de meubels en het schitterende porselein.
Hui s te Heenvliet, de oostzijde. met op de voorgrond de
overblijfselen van de 14de-eeuwse vleugel (pag. 150).

Het 18de-eeuwse kasteel Heul<elom met de ingang in de
poort/oren van het mtddeleeuwse kasttJol (onder).
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ADRIAEN CORNELISZ V EERMAN, VE ERMAN TE TIENHOVEN (2)
Zonneklaar is duidelijk geworden dat Cornel is Ad riaensz en Lenaert Adriaensz broers
wa ren. De laatste was in 1616 we llicht nog minderiarig. Immers hij wordt niet in de
koopacte van 3 juni 1616 genoemd, wèl zijn broer Cornelis Ad ri aensz. Die was m edepa rtij.
Hetzelfde was het geva l in de transactie waarbij 3 morgen land doorverkocht werd aan
Jan Jansz Bernen en diens zoon Jan Jansz als erfkoop.
Aangenomen, dat Cornelis Adri aensz in 1616 r eeds meerd erj arig was, dan za l hij
omstreeks 1593 kunnen zijn geboren. De geboortedatum van zijn vader Adriaen Cornelisz
Veerm an zal dan terugvoeren tot omstreeks 1570 bij een veron derstelde trouwdatum op
23 jarige leeftijd, of ze lfs nog iets vroeger.
Het bovenstaande doet de vraag rijzen of we ll icht Adriaen Cornelis getrouwd was met
een zuster va n Adriaen Lenaertsz smit en of we lliçht Lenaert Adriaensz veerman
vernoemd was naar zijn oom. De naamsovereenkomst kan uiteraard ook toeva l zij n,
maar het is de moeite dit alsnog in gedachten te houden. In elk geval lijkt het aannemelijk
dat deze Leendert Adriaensz iri 1636 de werkzaa mheden aan de Lekdijk te Tienhoven za l
hebben verricht waarmee hij, zoa ls wij gelezen hebben, V gld 10 stu ivers verd iende.
Nadat al de voorgaandeacten de revue gepasseerd waren, kwam de vraag boven waar de
oorsprong lag va n de keten daa ri n beschreventransacties. Steeds komt bij dit soort
speurwerk dat soort nieuwsgierige verlangen naar boven om nog wat verder terug te
gaan in de hoop nog iets verder t e ontdekken. Daartoe werd opnieuw het in het ARA
Den H aag aanwezige Rechterlijke Archi ef Ameide nr 32 toegangsnr 3-03.o8.070 (a lle
desbetreffende reproducties ARA- Den Haag) geraadpleegd. Zo blijkt dat op 3 M ei 1608
Darnet Lauw ri ss Bouwen Wi llemsz opdracht geeft een hem toebehorend huis te
verkopen liggende in Ameide aan de Westzijde van de haven," alwaer ten Norden Jan
W illemsz ende t en Suyden Balthus Sebastiaensz na estgehuyst ende geërft sijn,
uijtstreckende voor vanden haven, achterwaerts ter brantsloot toe ".
Zie voor uw eigen oudschrift leesoefen ing de volgende pagina !
Compareerden Cornelia Lamberts dgr van bele voren weese va n Damet Lauwriss nu
huysvrou w van Jan Bele. Ende heeft uyt eracht van ha er laste procuratie haer verleden
ende gepacht bij den vsz Jan Bele voor burgemeester ende raet der sta dt nimwegen
belooft ende belooftden mits desen Adriaen Cornelisz veerman haeren bruycker va n den
lande te vrijen costeloos ende schadeloos te indempneren van a/su/eken borghtale als hij
Adriaen Corn elisz op hu ij den voor ha er comparante desen huydigen dage betaelt ende
gesch oten daervoren sij comparante hem Pelt in betaelinge getransporteerd h eeft die
twee leste termijnen van coop van een huys.
Jannigj e Gijsberts ende woonende tot Dordt meij XVL h twaalf ende daer tyns schuldich
sa /I worden als bij d'acte van transpor te ende die coopvoorwaarden daervan sijnde
verbyndende sij comparante in de vs qualite - - van de vs borgtale die beterschap van
ha ere lande hij Adriaen Cornelisz veerman van ha er gebruljekende is gelegen alhier onder
desen ger echte van Ameijde ende voorts die promessesijverschoten ende betaelt hebben
ten hande van Bou wen Wiffems op de coop van 't hu ijs van de angele alhier op te dam
soo dat hem de vs Adriaen Corn elisz veerma n in cas va n indemptie te dien dage sa /I
mogen verhaelen met alle cost en vandien na er behooren. Actum ut supra.
(l<opie van de originele tekst va n pag 89, 90 vh. Rechtsarch.)
Uit de erboven staande blijkbaar m islukte, want twee maa l verticaal doorgestreepte,
notitie blijkt dat die datum luidt; 21 Januari 1611.
Enkele maanden later nl. op 12 Ap ril1611, wordt door Cernelia Lambrechts, huisvrou w
van Jan Boele, "tegenwoordich in dienst van sijne majesteijt den l<oninck van
Denemarcken", voor burgemeester en raad van de stad nimwegen opgedragen en
getranspor teerd aan Jann igje Gijsberts burger t ot Dordt, zekere huijsinge staende en
gelegen aa n de Westzijde van de haven alwaar noordwaarts Jan Will emsz en zuidwaarts
"die wese van wijlen Ba lthus Sebastiaensz naestgehuijst is ten brantsloot toe. "
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De geslachtslijst kan nu als volgt worden neergeschreven:
1.

2a.

Adriaen Cornelis
veerman onder Tien hoven,
- gemoemd in cedulle Middelbroek 1592,
-genoemd in cedulle Middelbroek 1616,
Ao 1609 en 1623 in lidmatenregister gereformeerde kerk Ameide(Tienhoven,
waarschijnlijk gestorven tussen 1636 en 1650.
[x]
.... Lenaertszdochter, zuster van Adriaen Lenaertz smit.
Deze laatste stelde zich in 1616 borg voor het arrest dat Adriaen Cornelisz veerman
deed tbv zijn zoon Lenaert Adriaens.
Uit dit huwelijk:
1. Annigje, volgt 2a.
2. Cornelis, -volgt 2b.
J. Leendert, volgt 2c.
Annigje Adriaens

[x]
Sebastiaen Melch iorsz Poos,
visser in 1636,
financiert een deel van de koopsom van het huis van Adriaen Cornelis (3a)
2b.

2c.

Cornelis Adriaensz Veerman alias Veerman,
Ao 1655 ouderling wonend in Tienhoven
[x] genoemd als gehuwd 1625
Gerrige Aelten t 1670
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen, volgt 3a
2. Leendert, volgt 3b
Leendert Adriaens, werkt in 1632 als Leendert de Veerman aan een dijkslag te
Tienhoven

3a.

Adriaen Cormelis Veerman,
koopt huis in Ameide (1656),
wordt nog genoemd in juridische kwestie (1671)
[x] 1651
Grietje Goris Blomdochter + 1631
Uit dit huwelijk:
1. Leendert, volgt 4a
2 . Cornelis, gedoopt 7-1-1664
J. Aelst, gedoopt 11-3-1666
4. Aeldert, gedoopt 28-02-1668
s. Gougje, gedoopt 20-02-1670

3b.

Leendert Cornelis Veerman,
t vóór 1663
[x]
Jannigje Teunis,
hertrouwt in 1663

4à.

Leendert Adriaens de Veerman,
gedoopt 7-01-1664, jonkman van Ameide

[x]
Grietje Jans de Bode, 16-11-1679

/'
Wat de motieven van Cornelia Lambrechts voor deze transactie geweest zijn is voor ons
niet van belang. In elk geval blijkt daarbij dat Adriaen Cornelisz veerman zijn
pachtvrouwe geholpen heeft met zijn borgstelling bij deze aangelegenheid. Er werd over
en weer vertrouwen geschonken. Zo lag de relatie dus al toen hij later samen met zijn
zoon grond van haar kocht, voor de koopsom waarvan hij zich weer borg stelde voor de
goede naleving van het contract.

tI

Zo is toch aan het licht gekomen
-dat Adriaen Cornelisz veerman in 1608 al"bruijcker", dat is pachter, was van het land
van Cornelia, Lambert
-dat zijn pachtvrouwe hu ijsvrouw was van Jan Bele, die in dienst was van
de koning van Denemarken.
-dat hij voor haar een borgtocht stelde van 200 Carolusguldens
-dat hij later 11 morgen land kocht van haar
- dat hij daarvan 3 morgen doorverkocht aan Jan Bernen
-dat hij een garantie afgeeft voor de beta ling van de hoofdsom met de resterende 8
morgen als onderpand in 1616.
-dat hij een actie voert tegen iemand die zijn zoon Lenaert in arreste wilde doen nemen
door die persoon zelf met arrest te dreigen tenzij ....
-dat hij daartoe door anderen een borgtocht moest doen stellen
-dat hij als dekking daarvoor zich weer met zijn persoon en goederen in Tienhoven
garant moest stellen jegens de borgen.
Altemaal onverwachte feitelijkheden voor iemand die als veerman van het veer te
Tienhoven wordt aangemerkt. Overigens, absolute zekerheid daaromtrent is nog steeds
niet verkregen, maar wie weet komt daarover ooit in de toekomst nog een keer
zekerhe id . .
In 1592 reeds heeft hij onder de naam Adriaen Corn elisz Veerman grond uit zijn land
gestoken en er een molenwerf mee verhoogd. Hij en zijn zonen Cornelis Adraensz en
Leendert Adriaensz hebben dan ook zeker de bouwvallen van het kastee l Herlaer nog
gezien en zullen over de geschiedenis ervan hebben gehoord.
Het ligt in de rede te veronderstellen dat in oorsprong vanuit het Huis Herlaer
initiatieven zijn gekomen om een veerverbinding met de overzijde tot stand te brengen,
maar zoa ls eerder verme ld, hebben wij geen retro-acten kunnen vinden die dat
bevestigen, laat staan namen van hen die dat veer toen bedienden.
We moeten ons maar tevreden stellen met wat er nog wel te vinden, was en dat
vastleggen in een tentatieve aangepaste vroege geslachtslijst, welke op de volgende
bladzijde wordt afgedrukt.
Merkwaardig is eigenlijk toch wel dat de naam Leendert tot op de huidige dag in de
familie voorkomt, terwij l de namen Adriaen en Cornelis later nauwelijks meer in de lijst
van fa milienamen voorkomen. Uit de acten van 1616 kunnen we nu vaststellen wanneer
en op we lke wijze de naam Leendert is ingevoerd in de familie en sindsdien steeds in
zwang is gebleven.
J.P. Veerman
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DE PAARDENMARKT-VEREENIGING GLORIEERT DIT JAAR
Het lij kt ons gepast de 'Vereen igin g tot Instandhouding van de Ameidesche
Paardenmarkt' geluk te wensen met haar verjaardag. Die sch - en dubbele ee wijst op
hogere ouderdom, van vóór de spel lingvereenvoud iging van 1934. Dat klopt: ze viert
haar 75-jarig bestaan. Toen de aanvoer van paarden was teruggelopen tot twee, moeten
in 1926 boeren en burgers binnen Ame ide en Tienhoven de koppen bij mekaar gestoken
hebben om zich te beraden hoe dit belangrijke gebeuren en toebehoren in ere en in leven
te houden. Enkele namen van bestuursleden van h et eerst e uur vonde n we terug: Gert de
Bie Sr., Piet Peter se enGerrit Terlouw. Wie weet de anderen te melden ?
Op de eerste vergadering werd daarop besloten een veulen aan te kopen en dat te
verloten onder de aanvoerd ers en de kopers der paarden. Zo w ilde men weer meer
levende have en leven in de Brouwerij krijgen.
Die Paardenmarkt zelf heeft immers reeds een respectabele leeftijd bereikt en krachtens
haar geboorte een eeuwige jeugd over zich en het lag in haar aa rd om elkjaar actief bezig
te zijn om man en paard, m et moe en opoe, kroost en nakroost ter Termeise mart te
tronen. Het is me daar dan een drukte van belang: paarden aan de lijn, andere
handelswaar bij de v leet, kerm isachtige attracties en ander vermaak, van alles loopt,
draaft, rent of r ijdt erh een en rond; viervoeters zetten hun beste beentje voor . Overigens
is er echt marten van paarden amper meer bij, wel treffe n mens en dier zich nog 's
morgens bij de keuri ngen en 's middags met demonstraties op het Burgemeester
Wesselsve ld en de ringrijderij op de Prin se n gracht.
Het past een Historisch blad eveneens ietwat op te rakelen over de geschieden is van h et
petekind dezer Ve reeniging.
Later, 11 oktober 1982, is deze veren iging omgezet in een Stichting en wordt deze geleid
door de zogenoemde Paardenmarktcommissie.
·
Er was, zoals uit de afgebeelde Ordonnantie blijkt, kenne lijk al iet wat vafl .een markt,
voordat dè Paarden- en Beestenmarkt er kwam. Daarmee is een start gemaakt, toen o ns
Stadhuis nog pril was ofwel slechts dertien lentes telde. U weet toch va n die edele hand,
toebehorende aan ene Hendryk van Bredero, die in 1644 de eerste steen lei. Di ezelfde
hand moet anno 1657 ondertekend hebben het stuk om 'in desestede eenjaerlixe
peerden - ende beestenrnarekt va n twee daghen, naest den anderen te houden,
gedurende dewelcl<e allejaer sa / wesen op Dynsdaechs naer Baemisse naerden ouden
stijl'.
Opm. Dat Baemisse komt van Baafmis, is verkort u it St-Bavomis, die bij de l<atholieken
gecelebreerd werd op 1 oktober.
Alleman kon 'vrijelijck ende onbecommert' z ijn vee drie dagen voor de start der markt
naar Termei transporterèn. Na afloop kreeg je ook weer drie dagen de t ijd om je
viervoeters en goederen naar huis te vervoeren. Deze rechten golden weliswaa r enkel
lieden die niets op hun kerfstok hadden.
Wanneer en waa rom dezejaarmarkt verzet is van een dinsdag naa r de tweede
donderdag van oktober, vermelden de an nalen niet. H et bleef in ieder geva l zo begin
oktober. Zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat h et vroeger voora l een
handelsmarkt was voor werkpaarden, die in het najaar na beëindiging va n de
seizoenarbeid weer gem ist konden worden en ter verkoop aangeboden werden?
Anno 1699 komen we opnieuw een wijzig ing tegen. Zo'n V ianese Souveraine met
etcetera 's moest m e toch haar ganzenveer herhaa lde ma len indopen aleer ze haar naam
en ellen lange waardigheden onder of boven een ordonnantie had gezet.
Wat eveneens direct opval t - naast vrij vee l Franse woorden- is dat Gravinne Amelia
handelt namens staat en kerk. Die twee waren destijds nauw met elkaar verweven. En
wat doet deze ordon nanteuse te wete n ? We l, er is niets nieuws onder de zon: de kerk
zat krap. Dat wij om te subvenieeren ( = tegemoet komen) aan de geringheid der
inkomsten van de Pastoryeten behoeve van het gezeide Pastoriefonds - wat vandaag
l<erkvoogd ij heet - voortaan voor ieder aangevoerd paard een hele stuiver en een hal ve
voor een veulen m oet worden betaa ld, de 'lnwoonders' zijn daarvan v rij gesteld.
Lees het stuk en let ook op de functie van de collecteurs. Deze werden aangesteld door de
kerkm eesters, die de drie tollen m et slagboom aa n de toevoerwegen verpachtten. Dit

