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Lezers, de naam Douwes Dekker kent u wei, odie van de koffie! Wist u trouwens dat die 
behalve de Max Havelaareen hele ceel/deen heeft geschreven? Nu vermoeden we dat de 
Zederikse bestuurders een zo'n Idee boven hun bureaus hebben hangen. 
En wei nummer 178, die luidt: 
1 II< vind bouwen aangenamer werl< dan afbreken. Maar a/s 1t afbreken vereist wordt... 
Wie durft beweren dat arbeid met den troffel nodiger is dan arbeid met In houweel? 
Maar 't is aangenamer werken met den troffeC en ge zyt dank schuldig aan iemand die 
uit gevoel van plicht It houweel ter hand neemt. 
Gy die noch afbreel<t noch bouwt, scheldt hem niet uit. I 

Doen we ook niet, na wonden likken hoogstens ho, ach, aha of ziezo roepen en u wijzen 
op een paar stukjes in dit blad waar sprake is van afbreken en bouwen: de kaalslag van de 
loswal, de uitbouw van het carillon en het herstel der knekelhuisjes. 
Verder vindt u vertrouwde items: verslagen en aankondigingen. De vorsers Veerman en 
Van Toor hebben weerom hun blik gericht op Tienhovense veer en Overlek. De 
Diepenhorst-eigens en de berichten uit Schoonhoven e . .Q. anno 1900 kregen hun vervolg. 
Met het oog op deze mei-editie plaatsen we ook een fragment uit een oorlogsboek, 
waarin Tienhoven even wordt aangestipt. Eveneens een stukje geslachtsregister van de 
familie Meijer, tot mei '43 vertrouwde figuren in onze dorpsgemeenschap. 
AI metal volop variatie, stof te over tot bel even en lezen . 
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'T LOT VAN D' OUWE LOSWAL DOOR DE SLOOP DER STEIGERS BESLECHT 

Ei laas, Ameide zit en met pijn en met een mond vol tanden, nu het moet aankijken tegen 
een tandenloze loswal. 
Toch geen gezicht, van we ike kant je dit mummelstukje grond nou ook bekijkt, vanaf d'n 
Dijk of de Lek. 
Was nou echt dat gebit, alias die aanlegsteigers, zo rot dat dit te voorziene ge-urrum van 
het uittrekken de oplossing was? 
En tegen welke prijs? Verlies van een tastbare herinnering aan het verleden en afbraak 
van een uitnodigend dorpsgezicht. Had de bruggenb(eh)ouwersgroep-Westerhout in sa
menwerking met ons na hun bezoek aan de Commissie Bezwaar- en Beroepssschriften 
nog wei zo hun best gedaan. Nota bene op advies van de vrz. der genoemde Commissie 
hadden deze 'pontonniers' begrotingen door deskundige steigertechnici Iaten opstellen! 
En die kwamen met berekeningen waa ruit warempel bleek dat totaal herstel ervan aan
zienlijk voordeliger zou uitpakken dan finaal ruimen. 
En wat doet Zederik: niks heroverweg'en, enkel veel uitgeven! Vort met de boel en de te
leurgestelden per brief bel oven - wat rijmt op verdoven - dat zij a/s wens een nieuwe stei- . 
ger voor de komende begroting zal neerleggen en indien deze in de gemeenteraad geho
noreerd wordt, wij daar nader van zullen vernemen .... 
'Vee! be/oven en weinig geven . .. ', u kent dat spreekwoord wei, en is 't zo gek dat de 
vreugd er in Termei niet bij is? 
Jammer, enne ... zal een nieuwe landingsbrug niet een brug te ver betekenen? 

HET CARILLON 

Een veel blijer bericht is de uitbreiding van het st adhuiscarillon van de vijf klokken die er 
a I waren tot twaalf speelklokken en een luidklok nu. Een echte beiaard met tenminste 
dertig klokken en een stokkenklavier is het natuurlijk niet geworden, dat kan ook niet in 
zo'n klein en fragiel torentje. Maar mensen, wat een attractie heeft Termei erbij gekre
gen, toch? Als je zo al die onderscheiden rammels hoort, -bij gunstige wind tot zelfs in 
Lopik -,dan besef je niet die allemaal zijn opgeslagen in een chipkaart (voor de computer
freaks onder ons: m idi-formaat). En zoals een hedendaagse horlogemaker tegenwoordig 
meestentijds een uurwerk weer aan het !open weet te brengen: oude batterijtje eruit, 
nieuwe batterijtje erin, zo verwisselt de moderne klokkenist al naar hoogtijdag de me
morycard in de interface. Als het advent wordt kiest hij, middelerwijl dankzeggend aan 
Petit & Fritsen - Aarle-Rixtel, de kerstkaart. 
Mocht u wellicht in de toekomst nog eens een bijeenkomst van onze vereniging bijwo
nen, schroom dan niet, maar haast u direct naar het keukentje en verbaas u over de nie
tigheid van het wandkastje dat het geheel aanstuurt! 

JOODS LEVEN IN DEWAARD EN ... IN DE WAAGSCHAAL 

Op 22 februari hield drs. B. Wallet in de voile bovenzaal van ons onderkomen een boeien
de lezing over de Joodse Nederlanders. Van verre tijden af woonden zij onder ons en we 
hoorden over hun vestigingsplaatsen, hun wijze van Ieven en geloven, hun Ioven en bie
den, hun feesten, omgang onder elkaar en de gojim. Niet aileen de inleiding omvatte in
teressante gegevens over de sores en mazzel van vele Nathans en Roosjes, maar ook de 
vragen na de koffiepauze leverden levendige gespreksstof op. Zelfs vernamen we aanvul
lende gegevens over het transport van de twee oudjes uit ons midden weggevoerd, als 
schapen ter slachting geleid: Joppie Meijer met zijn vrouw Anna. 
Een avond ter lering voor ons levenden, en ter gedachtenis aan de tailozen die de gruwel 
niet overleefd hebben. 



DE JAARVERGADERING 

Op woensdag 4 april kwamen we, 24 !eden en 7 bestuursleden, bijeen in de bovenzaal van 
"t Wapen van Ameide'; een ongekend grate opkomst voor onze twaalfde jaarvergade
ring. De agendapunten, waaronder de verkiezing van J. Maatkamp tot bestuurslid in de 
langdurige vacature R. Smith, werden vlot afgewerkt. Na de pauze kloiterde onze secre
taris, gestimuleerd diverse adhesiebetuigingen vanuit het enthousiaste publiek, het een 
en ander bij elkaar uit het locale taaltuintje en wees ons op enige minder gelukkige ABN
varianten op het Termeis. 

WE ON1VINGEN: 

<. Een bietensnijmachine van de fam Van Middelkoop-Weeda 
v Een timmermansgereedschapskist, eens eigendom van Dhr. C. de Jong, die met Leen 

Diepenhorst een timmerbedrijf runde. 
Een model hooiwagentje, ooit op schaal gemaakt door wagenmaker Visser van de 
Prinsengracht. 

(> Een gift van f 25,--, ontvangen van de fam. J van Nobelen. 
r:-· Een ingelijste kopie van een gravure van Ameide en Tienhoven omstreeks 1750, van de 

familie T. van den Broek. 
: Een lakstempel van de heer H.W. van de Poel (bruikleen). 

Hartelijk dank voor deze schenkingen. 
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EEN VADERLANDS BERJCHT 

Vandaag kreeg ik enkele bladzijden onder ogen uit het boek van WOLTER NOORDMAN: 
"GEVANGEN OP DE VELUWE, de ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op 
de NoordoostVeluwe 1944-1945, ISBN 90 2971603 7". 
Volgens de auteur gaat het om de verhalen van de mensen zelf! Het boek is gebaseerd 
op interviews, manuscripten en correspondentie. Met is bijzonder dat AMEIDE genoemd 
wordt op bladzijde 168 en het doet me genoegen dat GOOF SPEK met naam en 
woonplaats op dezelfde bladzijde voorkomt. Het boek heb ik niet, het is momenteel 
uitverkocht maar een herdruk komt. Wanneer het beschikbaar is hoop ik er iets meer 
overteschrijven. · 

Haarlem, 31-01 -01. Peter van Toor 

~· ~' 
'-' ~· Gevan3en ··op 

de Veluwe 
~ erv.:lri113en -van ollder~k.en ~-ellieerde 
mihltdren op de ~ordoost-Velu:we 19.4.4-1945 

[ ... ]schare voor het huis verzameld had. De mensen dachten dat de Tommies inm1ddels waren 
gearriveerd. 

Tenslotte lukte het ons toch om weg te komen. In de stad veranderden we echter van rkhting en 
namen niet de weg naar Meerkerk. Even buiten de stad 'ontdeden' we ons van de twee politieagenten, die 
op de treeplank van de auto stonden, en reden direct door naar huis. Later hoorden we dat een 
vrachtwagen met Duitse soldaten achter ons aan gestuurd was, richting Meerkerk.' 

'De volgcns morgen, het was zondag 6 mei, ging ik weer naar Molenaarsgraaf. Nu gingen er geruchten 
dater geallieerde troepen in Dordrecht waren gearriveerd. Falkowski w ilde er heen. lk denk dat de groep 
uit dezelfde mensen bestond als de vorige dag. We brachten een bezoek aan Jim Wilson, die sa men met AI 
Knowlton in Sliedrecht zat, en we vroegen hen mee te gaan. Zo dicht bij de bevrijding wilden zij geen enkel 
risico meer lopen. lk herinner me dat we in Papendrecht aankwamen, dat aan de rivier tegenover Dordrecht 
ligt. Daar vertelden de mcnsen ons, dater in Dordrecht nog geen geallieerden waren en we reden maar 
weer terug naar huis. · 

'Op maandag leek het er eerst op dat Falkowski zijn pogingen wilde staken; maar hij kwam plotseling 
met het voorstel voor een fietstochtje door het buitengebied. Hij wilde zien of er nieuwe ontwikkelingen 
waren. Voorzover ik me herinner, waren we die dag met zijn zessen: Falkowski; Olszewski; Hailer; l<ilgore; 
Mallison en ik. We brachten die dag een bezoek aan Goof Spek, een boer in Ameide, en dronken bij hem een 
glas melk. Falkowski washier eerder geweest met mij. Op de terugweg, in Tienhoven, daar waar de dijk een 
bocht maakt rond de kleine kerk, haalde een Duitse vrachtwagen ons in. We realiseerden ons op tijd dat de 
vrachtwagen waarschijnlijk na de bocht zou stoppen om ons op te wachten. lk gaf mijn geallieerde 
gezelschap opdracht terug te gaan naar het ad res waar wij vandaan gekomen waren. lk fietste daarna 
aileen verder en eenmaal door de bocht werd ik inderdaad door de Duitsers uit die vrachtwagen staande 
gehouden. Een van hen bleek er twee dagen geleden in de Ortskommandatur bij te zijn geweest, toen wij 
daar met ons verzoek kwamen. Hij zei zojuist Falkowski herkend te hebben aan zijn snor. Het gesprek liep 
niet al te moeilijk en ik ontkende ook maar iets met de ondergrondse, geallieerden of de gebeurtenissen in 
Gorinchem van afgelopen zaterdag van doen te hebben gehad.' 

'lk werd meegenomen naar de brigadegeneraal in Meerkerk. 

Deze weigerde echter met mij te praten en wekte de indruk dronken te ZiJn. lk zag in zijn kamer wat 
van de wapens terug, die we zaterdags bij de Ortskommandant hadden moeten achterlaten. Toen werd ik 
naar een ander huis gebracht en had daar een gesprek met een Duitse officier, in het Engels. Daarna werd 
ik teruggebracht naar Ameide. Dichtbij waar ik gevangen genomen was, werd ik wcervrijgelaten. Toen ik 
thuiskwam, op de boerderij van l<laas Heijboer in Groot-Ammers, waren daar de geallieerden ondertussen 
ook gearrivcerd.' 

168 



DE FAMILIE MEYER 

In dit artikel wordt de fragment genealogie van de familie Meyer beschreven. 
De genealogische gegevens over deze Joodse familie zijn indertijd verzameld door 
de heer G. den Oudsten, de oudste broer van onze voorzitter. 
Aanleiding om dit artikel over deze familie in ons verenigingsblad te plaatsen is de 
lezing die op 22 februari 2001 is verzorgd door drs. Bart Wallet uit Amsterdam 
over het Joodse Ieven in de Alblasserwaard. Tijdens deze lezing zijn herinneringen 
opgehaald aan de familie Meyer die in Ameide heeft gewoond. Uit onderstaande 
genealogie kunt u lezen dat Jakob Meyer en zijn vrouw Anna Wolf in Sobibor 
(Polen) om het Ieven zijn gekomen. 
In het eerste gedeelte leest u over de familie Meyer. Aan het einde van dit artikel 
worden de ouders van Johanna Wallich nog nader beschreven. 

Eerste Generatie 

1. Jakob Jozef Meyer geb. circa 1780, trouwde Saartje Alexander, geb. circa 1780, overl. 
na 1858, wonende 1858, Woubrugge. Jakob overleed voor 1858. 

Kinderen: 
+ 2. Juda Meyer geb. 01-12.-1832. 

Tweede Generatie 

2. Juda Meyer (1.Jakob1) geb. 01-12.-1832, Aalsmeer, beroep vleeschhouwer, trouwde 
26-01-1858, te Ameide, Johanna Wallich, alias: Jo geb. 10-03-1829, Woerden, 
(dochter van Benjamin Abraham Wallich en Felsje van Gelderen). Vleeschhouwers 
knecht te Woubrugge. Hij komt vermoedelijk bij zijn huwelijk in Ameide, Hij gaat op 
16-04-1902 naar 's-Gravenhage. Hij heeft gewoond Molenstraat 19, later Molen 
straat 48, later Prinsegracht Oostzijde 34, later 38 genummerd. Johanna: Gaat op 
16-04-1902 met Juda Meyer naar 's-Gravenhage. 

Kinderen: 
3. Elsje Meyer geb. 02-11-1858, Ameide, trouwde 04-09-1895, te Ameide, 

Harzog Theemans, geb. 1841, Dalfsen, (zoon van Jakob Themans en 
Rebecca Harzog Vos) beroep behangerjstoffeerder. Elsje overleed 
28-08-1937, Ameide, begraven Leerdam. Harzog: Hij was weduwnaar 
van Rebecca l<oopman. Vertrekken op 05-09-1895 naar Doetinchem. 

+ 4. ii Jakob Meyer geb. 10-11-1859. 
5. iii Saartje M eyer geb. 04-02-1862, Ameide, trouwde 01-12.-1 896, te Amei 

de, Isaak Meyer, geb. circa 1854, Aalsmeer, (zoon van Mozes Meyer en 
Hanna Hochheimer) beroep slager. Isaak: Zij vertrekken op 05-12.-1896 
naar Aalsmeer. 

6. iv Jetje Meyer geb. 31-10-1863, Ameide, overl. 27-08-1885, Ameide, be
graven Vianen. 

7. v Benjamin Meyer geb. 30-09-1865, Ameide. Vertrekt op 22-11-1887 naar 
Oudewater. 

8. vi Vrouwtje Meyer geb. 15-07-1868, Ameide. Vertrekt op 16-04-1902 naar 
's-Gravenhage. 

9. vii David Meyer geb. 01-03-1871, Ameide. Vertrekt op 11-03-1902 naar 's
Gravenhage. 

Derde Generatie 

4. Jakob Meyer alias : bekend als: Joppie de Jood (2.Juda2, 1.Jakob1) geb. 10-11-1859, 
Ameide, trouwde (1) ??-03-1884, Fronika Hakkert, geb. 30-05-1859, Capelle (NBr.), 
(dochter van Hijman Hakkert en Aaltje van Leeuwen) overl. 12.-11-1918, Ameide, 
trouwde (2) 23-06-1920, Anna Wolf, geb. 14-12.-1869, Tiel, overl. 14-05-1943, Sobibor 
(Polen). Jakob overleed 14-05-1943, Sobibor (Polen). Fronika: Zij komt op 
13-03-1884 naar Ameide. Anna: Zij komt op 24-07-1920 van Rotterdam naar Ameide. 

Kinderen van Fronika Hakkert: 
10. i Hanna Meyer geb. 17-10-1884, Ameide, trouwde 21-01-1914, te Ameide, 

----------------------------------------------------~--~----~-------=~----~--



11. ii 

+ 12. iii 
13. iv 
14. v 

Samuel Abraham Campignon, geb. 1882, Rotterdam, (zoon van Abra
ham Samuel Campignon en Beletje van Trommel) . Vertrekt op 
21-10-1910 naar 's-Gravenhage, op o8-o8-1911 naar Ameide, op 
25-11-1911 naar 's-Gravenhage, op 11-04-1913 naar Ameide, op 
20-11-1913 naar Rotterdam, op 03-01-1914 naar Ameide, op 23-01-1914 
naar Rotterdam. 
Alida Meyer geb. 26-02-1887, Ameide. Vertrekt op 21-04-1894 naar Ca
pelle (NBr.), komt op 27-12-1894 vanuit Capelle (NBr.) naar Ameide, 
komt op 12-10-1907 vanuit Rotterdam naar Ameide, vertrekt op 
17-05-1915 naar Rotterdam. 
Juda Meyer geb. 13-oo-1888. 
Hijman Meyer geb. 16-02-1890, Ameide, overl. 15-07-1891, Ameide. 
Jetje Meyer geb. 24-06-1 892, Ameide, trouwde 05-01-1916, te Ameide, 
Samuel Kaufman, geb. 1892, Nijmegen, (zoon van David Kaufman en 
Betti Bertha Meyer). Vertrekt op 09-02-1916 Rotterdam. 

Vierde Generatie 

12. Juda Meyer (4.Jakob3, 2.Juda2, 1.Jakob1) geb. 13-06-1888, Ameide, trouwde 
02-10-1919, te Rotterdam, Naatje van Daelen, geb. 15-01-1894, Rotterdam, overl. 
30-09-1942, Auswitsch. Juda overleed 30-09-1942, Auswitsch. Vertrekt op 
11-04-1899 naar Doetinchem, komt op 20-06-1901 naar Ameide, vertrekt op 
23-06-1917 naar Rotterdam. 

Kinderen: 
15. i Jacob Meyer geb. 29-11-1920, overl. 30-09-1942, Auswitsch. 

1. Benjamin Abraham Wallich geb. 18-11-1795, Leerdam, beroep vleeschhouwer, 
trouwde Felsje van Gelderen, geb. circa 18oo, overl. na 1858. Benjamin overleed na 
1865. Komt in 1865 voor op de lijst van ingezetene van Ameide die stemgerechtigd 
waren voor zowel de gemeenteraad als de Tweede Kamer. Voor de gemeenteraad 
meer dan 16 gulden en voor de Tweede Kamer meer dan 32 gulden directe belas
ting. 

Kinderen: 
+ 2. Johanna Wallich geb. 10-03-1829. 



ADRIAEN CORNELISZ., VEERMAN TE TIENHOVEN. 

Adriaen Cornelisz wordt als veerman genoemd in 1609 en 1623 in het register van lidma
ten van de Gereformeerde l<erk van Ameide en Tienhoven. 

Een poging om via het oude archief van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard 
te Gorinchem gegevens over het veer te Tienhoven te ontdekken, leverde helaas niet 
rechtstreeks iets op. Evenwel gaf de oudst aanwezige kaart een beeld van de Lek bij 
Ameijde en Tienhoven daterende van ca. 1582-1583. Daarover ging het in De Lek voor 
Tienhoven. 

Echter van de gelegenheid gebruikmakend een aantal16e en 17e eeuwse kosten en baten
lijsten van de polder Middelbroek ten zuiden van Tienhoven gelegen, terzelfdertijd op de 
naam Veerman door te nemen, kwam er toch nog iets aardigs tevoorschijn uit register nr 
455. In transcriptie lezen we op de 7 de post van onderstaande cedulle uit 1592. 

Scheijdinghe Cedulle van den jaere XY twee en tnegentich om geslagen drie ende 
tnegentich tusschen die van der Ameijde ende den Polder Middelbroeck ende)s ge
maeckt in guldens van XL grooten als stuyvers ende halve stuyvers naer onder
houdt. 

Arbeytsloon. 

Adria en Cornelisz Veerman compt voor vijfthalff schaften Aerden vuijt sijn Iandt ge
steecken daermee den vriese molenwerff mede verhoogt heeft + schaft drie stuyver 
XIII St viii penningen 

Vijfthalf betekent viereneenhalt pas dan klopt de telling ook. Een schaft of schacht is een 
vlaktemaat, een eenheid van grondwerken; deze beslaat een oppervlakte van 1 roede bij 1 
roede bij 1 voet diepte. Dat is 144 kubieke Rijlandse voet, ofwel 4,5 kubieke meter. 

Wie voor zichzelf ooit een kubieke meter grond verzet heeft, moet wei zeggen dat het 
verzetten van 4,5 maal 4,5 kubieke meter = 20,25 kubieke meter grond voorwaar een 
heel karwei is. De beloning van 3 stuyvers per schaft lijkt dan ook niet al te veel. l<ennelijk 
was dit echter het normale tarief in die dagen, want twee posities verderop on dezelfde 
opsomming krijgt iemand voor twee schaften aerden uyt sijn land gesteecken VI St. 

In "De molens van de Alblasserwaard" (1993) treffen we de volgende voormolens in de 
polder Middelbroek aan: 

" Stijve molen 
v- Overtochtse molen 
v Rode molen 
-;. Noordsewegse molen 

bouwjaar Haverslootse molen 
1665 
? 
? 
? 



Deze molens liggen aile tussen Noordeloos en Meerkerk in aan de Zuidkant van de polder 
Middelbroek op de grootst mogelijke afstand binnen de polder van Tienhoven af. Zie 
kaartje nrs 101 tjm 105. 
Helaas ontbreekt daarin de Vriese molen. Daardoor kunnen we ook niet ten naaste bij 
vaststellen waar het land van Adriaen Cornelisz Veerman heeft gelegen. lmmers de gele
verde hoeveelheid aarde doet vermoeden dat zijn land niet zo heel veraf van de Vriese 
molenwerf zal hebben gelegen. Mogelijk vormt dit gegeven later nog weer eens een aan
knopingspunt. 

Vervolgens lezen we in de "Vaststelli.ng van de omslag van Middelbroek" in 1616, re.nr. 
265 biz 5: 

Adriaen de Veerman compt van dat 't jaer vergeten was om te s/aen twee gulden 
tien stuyvers. 

In dito Jacobi 1632 reg.nr. 267-276 in de "Omslach cedulle van de polder Broecl< ge
daen Jacobi 1632 van aile der oncosten sulcx die in de Neerwaert geval/en sijn in aile 
't gunt wij aldaer te fasten hebben als hier volgt:" 

Comt Leendert de Veerman voor het maken van 't slachdijck in Thien hoven 
V gld 10 stuyvers 

Merkwaardig dat hier in 1616 en 1632 de Veerman geschreven wordt, een schrijfwijze, die 
we tot dusverre pas in 1679 bij Leendert Adriaensz de Veerman, jonkman van Ameide, 
aantroffen. Zo sluit een en ander toch wei aardig aan, wat namen betreft. Het roept ech
ter tezelfder tijd weer andere vragen op. Want stel dat Adriaen Cornelisz, gehuwd met 
Grietje Goris Blomdr. in 1652 circa 22 jaar oud was, dan valt zijn geboortejaar in 1630. Dat 
kan stroken met zijn vader Cornel is Adriaensz alias Veerman, ouderling in 1655 in Tienho
ven, die naar aangenomen wordt in het Veermannenboek circa 1655 is overleden. Cornelis 
zou in die gedachte omstreeks 1608 of eerder zijn geboren. Maar een Leendert de Veer
man, die in 1632 aan de Lekdijk te Tienhoven werkte kan in elk geval niet de Leendert Cor
nelisz Veerman, de broer van Adriaen Cornelisz Veerman geweest zijn, die beiden zoom
streeks 1630 zullen zijn geboren. Wat nu? 

Bij een nader bezoek aan het ARA te Den Haag de schepenboeken van Ameide-Tienhoven 
raadplegend, kwamen nogal enige zakelijke activiteiten van Adriaen Cornelisz Veerman 
aan het Iicht waarvan de laatste in deze reeks een oplosslng voor het raadsel brengt. 

In een tekst van 11 mei 1614 lezen we dat Adriaen Cornelisz Veerman borg staat voor een 
arrest dat Dird Dames aan Adriaen Petersz Luns gedaan heeft op de penningen compete
rende Jan Bele, getrouwd met het weeskind van Damet Lambrechts en hij heeft dit ge
daan op verzoek van Jan Bele en zijn huisvrouw, waarbij hij verklaarde "als woonachtig in 
Tienhoven onder de heerlijkheid met zijn persoon en goederen justiciabel en executa bet' 
te zijn m.a.w. hij stelde zichzelf en zijn goederen als zekerheid voor zijn borgstelling. · 
Aanvangende op pag. 204 van hetzelfde Schepenboek volgt een "scripsi extract" met een 
nogal ingewikkelde notariele omschrijving. 

Op 3 juni 1616 verklaren Aernt van Honthorst Drost en Schout, Willem Jansz Necten en 
Goosen Jansz, burgemeester en scheperen dat Jan Andries Bele met Cornelia Lam
brechtsdochter zijn huisvrouw voor hen verschenen en zij leggen vast dat zij aan Adriaen 
Cornelisz veerman in Tienhoven 8 morgen 1,5 hont land overdragen met aile beteelinge 
ende bepotinge daeropstaende, a lies tot behoef ende profijt van Adriaen Cornelisz veer
man voornoemd vader als in de coopcedulle bij Cornel is Adriaensz de voorschreven veer
mans zoon met haar comparanten binnen deser stege gordwm gemaakt in dato den VX 
marty 1614. De comparanten in voorschreven hoedanigheid beloven de twee partijen 
land te zullen vrijen en waren ten einden de last van veertien stuivers jaarlijks die de kerk 
van Tienhoven heeft uit de afscheiding van weeren van de voorschreven elf morgen land. 



We worden precies geinformeerd waar deze stukken land liggen, namelijk onder het ge
recht van Ameide op de polder Aexterveld alwaar we twee weren vinden, namelijk het 
meeste en grootste weer van elf morgen en opverdeeld met Claes Jansz Bernetz die op
strekken voor, van de halve Broeksteeg, tot achter, over in de Aextersteeg en de kleine 
wetering tot in het Tienhovense land aan, alwaar ten Noorden Claes Jansz Bernetz en ten 
Zuiden de kerk van Tienhoven met haar consorten naastgeland zijn. Het kleinste deel of 
weer is gelegen in de hoef, van ouds genaamd het smalle weer, dat opstrekt voor van de
zelfde aextersteeg tegenover de kleine wetering, tot het Tienhovense land alwaar ter 
weerszijden zijne Exc. van Brederode naastgeland is. 
Aansluitend op het bovenstaande wordt financiele afhandeling uit de doeken gedaan: 

Adriaen Cornelisz veerman wonend in Tienhoven, bekent voor hem, zijn erven en nakom
elingen deugdelijk schuldig te zijn met consent van Jan Andriesz Bele en Cornelia zijn 
huisvrouw, Lambrecht Dametsdochter vijfhonderdvijftig Carolusguldens, te zullen beta
len Maandag eerstkomende anno 1617. 

Hij verbindt als zekerheid daarvoor 8 morgen en 1,5 hont land waarvan hij heden de ei
gendom verkregen heeft zoals per heden in de eigendomsbriefis vastgesteld, zodanig dat 
de voorschreven Lambrecht zich daarop zal mogen verhalen voorzover de voorschreven 
550 gulden voor de koop van genoemde Ianden nog resterende gelijke som van 550 Ca
rolusguldens, welke som interest zal dragen en door comparant zullen worden betaald 
totdat de voorschreven henricken die nog onmondig is 20 jaar geworden zal zijn of intus
sen getrouwd zal zijn. De interest zal tegens den Penninck sestien gaan. 

Uit pag 206 van het Schepenboek volgt dan dat Adriaen Cornelisz veerman met Cornelis 
Adriaensz zijn zoon 3 morgen land opdragen en overgeven aan Jan Jansz Bernen en zijn 
zoon Jan Jansz als erfkoop. Deze 3 morgen, zijnde het smalle weer met de zelfde om
schrijving van ligging als hier boven eerder genoemd wordt per dezelfde datum doorver
kocht aan Jan Jansz Bernen, ter aanvulling van hetland dat deze daar vlakbij reeds bezat. 

Dan volgt op 8 Juni 1616 oude stijl dat Adriaen Cornelisz veerman, wonende in Tienho
ven, als vader en voogd van Lenaert Adriaensz zijn zoon arrest heeft doen nemen Dirk 
Gerritsz de Leeuwe om te bereiken dat die zijn actie ven Januari die de Leeuw preten
deert op Leendert Adriaens te hebben, te rechtvaardigen of ervan af te zien naar hem 
goeddunkt. Actum voor Willem Jansz en Goosen Jansz Schepenen. 

Adriaen Cornelisz wilde kennelijk duidelijkheid hebben en wendde daartoe het in arreste 
nemen aan. 

Daarvoor moest hij echter ook weer borg staan. l<ennelijk omdat hij zijn persoon en goe
deren al voor de eerder vermelde zaken had ingezet, was zijn solvabiliteit niet voldoende 
meer. Daar wist hij raad op want hij vond twee andere mannen bereid borg te staan in 
zijn plaats. 

lmmers Andries Hendriks Brouwer en Adriaen Lenaertsz smit stelden zich borg voor het 
arrest dat Adriaen Cornelisz veermen als vader en voogd van Lenaert zijn zoon op de per
soon van Dirk de Leeuw heeft gedaen met recht van verdediging van de Leeuwen hij be
Iooft zijn borgen vrij kosteloos en schadeloos te stellen en bij de Leeuw deze kosten en 
schaden en interesten te zullen claimen. 

(wordt vervolgd) 

J.P. Veerman 



Oude kaart:en en prenten van ornliggende plaatsen (3) 

Allereerst de kaarr van Ku}'per van de gemeente Lopik (circa 1860) met daarop aangegcven enkele locaties in 
de tekst genoemd Links bovenaan eeo detail uit de kaan van Berend sen ( 1982) met de huidige Lek en de 
variaties daarop in de jongste geschiedenis Wanneer Le'lllond aan de orde komt wordt hierop nader ingegaan. 
Door het zich verleggen van de rivierloop is bet aanemelijk dat in het verleden zuid- en noordoever \l.isseldert 
dit alles uiteraard voor het tijdstip van de bedijking (circa 1100) (pi 1 met bijkaanje) 

Lopik-Ameide-Jaarsveld 
met de oude beddingen 
van de Lek 
Berendsen 1982 

Plaat 2 
(met bijkaartje) 

Huis Snellen burg I 715 
A Schoemaker 

Zeevliet 

j 

Plaat 1 
/ (met bijkaartje) 

./ 



Plaat 4 

. i 

Plaat 6 

De prenten 4, 5 en 6 zijn dorpsgezichten van Lopik, Lopikerkapel en Cabauw uit de 18-e eeuw. 



--. 
·~· ..... 

·Slot Veldenstein 1594 
Arend van Buchell 

Plaat 8 

De prenten 7 en 8 geven weer hoe het Slot Veldenstein bij Jaarsveld er uit zag in de 16-e eeuw en wat daarvan 
heden rest Aileen het grondplan is te herkennen. De gracbten omringden eens een trots kasteel, dater al in 1484 
kwam te staan: een "Huse, die Henrie van Vianen tot Jaarsvelt selve getimmert heeft dat VELDENSTEIN 
gheheten is." De macbt van de heren op het kasteel. onder wie een tijd ook !eden van het Oranjehuis. en het feit 
DAT Jaarsveld een heerlijk.heid was met een eigen gerecht en een eigen drost maakten het belangrijk. Het kleine 
Jaarsveld had vee! macht en dat verklaart de grote kerk en de belangstelling van belangrijke mensen uit de 
histone. Op een tekerung van Will em van de Vel de ( 1651) ziet men een groot schip met op de spiegel"DE 
JAARSVELT"met een afbeelding van slot Veldestein (waarover ik helaas nu niet beschik) 
Prent 7 is van de hand van Arend van Buchell uit Utrecht. Hij maakte deze schets tijdens een pleiziertochtje over 
de Lek. 

Haarlem, 23 Maart 2001 Peter van T oor 

Plaat 7 



OPNIEUW GEDOKEN IN DE DIEPENHORST-PAPIEREN 

We hebben weerom een diepe duik genomen in de eigens der Diep(en)horsten, Pomp
straat, alhier, maar af en toe een luchtje geschept om enig contact te houden met een 
ietwat jonger veri eden dat nog niet compleet voorbij is. 
Zo kregen we aan het slot van deel1 bijv. de Meskerre in het vizier. We zitten dan mid
den in de Franse tijd. 0. i. vermeldenswaard is dat Ds. Van Heijnsbergen in het doopboek 
de ouders Johannes en Maagje heeft omgedoopt tot Hannes Mesker en Merrigje de 
Hoop. Dit geschiedde bij de doop van hun eersteling Jannigje in 1801. Elf jaar later komt 
er dan een stamhouder ter wereld: Johannis Mesker. 
Even tussendoor: in datzelfde jaar wordt er, ook in de Nieuwstraat, een tweede dochter 
geboren in het gezin van Ferdinant Fontane, oud-armee-officier (6o j.) en Elizabeth 
Fontane-l<loos (30 j.), Elizabethje is van 1805 en haar zusje heet Heleentje. Waarom ver
melden we dit? Wei, In haar geboorteaangifte ondertekent buurtgenoot Johannes M., 
getuige, op 5 mei ten stadhuize van Ameide zelf met: Hannes Mesker! Op deze wijze 
kwamen we meer van die vertrouwde overopa's-namen tegen. Welke oudere lezers on
der ons kunnen zich niet iets voorstellen bij het horen van namen als; Bo(o)de van Es, 
Hermanus of Frederik Diepenhorst, Cornelis van Es, Daniel de Jongh, Pieter G.J. de Jong 
en Piet Peterse? 

We zijn nu halverwege onze speurtocht. 
4· Het omvangrijkste stuk uit de collectie is een afschrift van het Proces-verbaal d.d. 20-27 

juli 1861, opgesteld door opnieuw notaris G. Bodde, inhoudende de voorlopige en de
finitieve toewijzing van onroerende goederen, ditmaal staande en gelegen in de ge
meente Ameide en Lexmond, behoord hebbende a an de heer Cornel is van den Andel. 
Het klapstuk vormt een Bewijs van Eigendom voor Hendrik van der Poel, burgemees
ter van Ameide en Tienhoven. 
Het omvat niet minder dan 21 transacties: 

Nummer 1 gaat over een heerenhuis met koetshuis, stal en erf gelegen aan de 
Voorstraat, strekkende west aan tot halven Nieuwstraat nr. 156; ten noorden be
lend het Waardhuis en ten zuiden den eigendom van Mejuffrouw Kloos. 
Genoemde heer Vander Poe I koopt dit voor zijn zoon voor de prijs van f 3200,--. 

- Nummer 2 gaat over twee woningen met pakhuis en schuur, (nr. 162 en 162a en 
162b), eveneens aan de Voorstraat gelegen, strel<kende westwaarts tot den eigen
dom van Frederik Diepenhorst Hermanuszoon, geb.1799, aanpalend ten noorden 
den Lekdijk en ten Zuiden muur en huis van opgeme/den Frederik. 
Heer H van der Poe! mijnt dit eveneens uit voor zijn zoon tegen f 2100,--
Daarop volgt als derde: eene schuur met erf en tuin, nr. 162b, zuidelijk grenzend 
aan het eigendom van Krijn Vuurens en Bastiaan Schippers. Het trekgeld ten bed ra
ge van 
f s,-- is voor Pieter Peterse. Deze wordt eerst eigenaar, maar in tweede instantie 
komen 2 en 3 in combinatie in handen van Frederik Diepenhorst. 
Bij de vierde in de reeks is niet aileen sprake van twee woonhuizen, maar ook van 
een paardenstal plus koetshuis, (nrs 124, 124 a en 125), met tuin en erf gelegen aan 
de Nieuwstraat strekkende vandaar gedeeltelijk behorende tot den eigendom van 
den heer Daniel de Jongh en gedee/telijl< tot halven brands/oat be/end ten noorden 
den eigendom van den heer Joh. E. van den Andel en ten zuiden reeds in bezit van 
voormelden D. de Jongh. lnzetter is voor f 2100,-- smid Anthonie van der Linden. 
Uiteindelijk wordt weerom - het verhaal wordt eentonig, maar wei voorspelbaar, 
dhr. VanderPoel voor f 2400,-- de eigenaar. 
Bij 5 komt een derde weg in zicht: een ruime steenen sta/ met hooiberg en -erf, 
staande en gelegen aan den Achterweg, strel<kende van den weg en de westmuur 
van het perceel tot halverwege de brands/oat. Ten noorden lag een perceel van 
Warnardus Cornel is Mathilde Begram en ten zuiden dat van Gerrit van Dam. Het is 
ingezet door Arie l<ouwenhoven voor f 16oo,--. Van deze Ameidese arbeider staat 
opgetekend dat hij verl<laard heeft niet te l<unnen schrijven of zijnen naam te teel<e
nen wegens ongeletterdheid. 
Voor f 2ooo,-- komt deze boerendoening in handen van Cornel is van Es, bouwman 
( = landbouwer) te Tienhoven, voor de somma van f 2000,--. 



c De nummers 7 tjm 17 en 19 tjm 21 betreffen percelen wei-, hooi-, bouw- en griend
land, respectievelijk in Aaksterveld, strekkende van den rijweg op den zanddijk de 
Broeksteeg, of in Achthoven gelegen. 
Bij 16 is sprake van een Achthovens bouwwoonhuis met schuur, hooiberg en boom
gaard, tuin en erf benevens twee akkers, strekkende van de waards/oot buitendijks 
tot halverwege de wetering. Door alreeds gemelde heer Begram ingezet voor 
f 5100,- en ten slotte voor die somma verkregen. 

Tussenopmerking: Achthoven 45 heet nog altUd 'Begramshoeve' van fam. Bikker. 

Nummero 18 is de eendenkooi op Achthoven met kooihuisje, schermen, netten, lol<
vogels en overig toebehoren, tevens griendland met daarop twee- en driejarig rijs
gewas. Ene Minnekus Versluis is de inzetter voor f 61oo,--. Het gaat zijn neus echter 
voorbij; een schoolmeester die niet bij zijn lessenaar blijft, steekt 'mer in. Deze Lex
mondse bovenmeester, l<orstiaan van der Heiden, blijkt gemachtigd te zijn door 
Mr. Pieter Theodorus Constantijn van den Bergh, heer van Lexmond, woonachtig te 
Amsterdam. Genoemde broodheer krijgt de kooi met alles-d'r-op-en-d'r-an plus de 
perceelnummers 16, 17 en 19. 
10 en 11 gaan over naar Johannes Christoffel van Eeten, medicinea doctor in de 
Domstad, terwijl Van der Poel Sr. twee percelen griendland (de nummers 20 en 21) 
verwerft wederom ten behoeve van diens zoon Joh. D. vjd P. 
Zoals uit het bovenstaande reeds naar voren komt, was het gebruikelijk dat de per
celen na eerste mijning een provisionele kooper kenden, vervolgens werden er ge
woonlijk combinatien gemaakt en definitieve ofwel finale koopers aangewezen. De 
totale op-brengst bedroeg maar liefst f 59.850,--. 

s. Verder bevindt zich nog in de stapel een Bewijs van Eigendom voor den heer Mr. J.D. 
van der Poel, die op 7 maart 1878 een tuinperceel, kadastraal Sectie B no. 78 en 79, uit 
publieke veiling heeft aangekocht van de erven van vrouwe Berdje van Tienhoven. Zij 
is blijkens de papieren de weduwe van Daniel de Jongh Cz. 

Opm. I) U vindt op de oude begraafplaats van Ameide een kolossale steen, waarop de namen van 
beide echtelieden vermeld staan. 
Opm.ll) Twee lakstempels behoren eveneens bij de collectie. Op de ene staan, heel fraai ineenge
vlochten, de initialen JDvdP. 

6. Op diezelfde datum is bij koop in publieke veiling 'aangekomen' van diezelfde erven bij 
Pieter Gerardus Johannes de Jong te Ameide een woonhuis, verdeeld in drie wonin
gen, erf en steeg en een woonhuis, verdeeld over drie woningen, met erf en steeg a an 
de Nieuwstraat tegen beta ling van f 3910,--. 
Van het perceel staat vermeld, dat het vrij regt heeft van overpad als weg naar de 

Nieuwstraat en den vrijen toegang tot de waterpomp staande op het tweede perceel. 
Deze pomp komt voor gemeenschappelijl<e rekening. Deze is in huur bij Pieter de 
l<ruijk Gerritzoon, die so ct per week verschuldigd is. Als overige huurders worden in 
dit document genoemd Johannes Mesker, Antje Willemse, weduwe van Hermanus 
Woudenberg en Willem de Vos. 
In een stuk uit datzelfde jaar 1878, d.d. 2 november, blijkt dat nr. 937 a I reeds gedeelte
lijk eigendom van Mr. J.D. vanderPoel was. Ach, foutje moet kunnen, zelfs in notariele 
acten blijken onnauwkeurigheden in te sluipen. Wei doet P.G.J. de Jong, sigarenfabri 
kant alhier, de nummers 938, 939 en 940 ondertussen over aan dhr. Van der Poel. De 
koopsom bedraagt f 4600,--. 
Zuidelijk van 76 worden als aanpalend aangegeven de eigendommen van resp. Leen
dert H. Diepenhorst en Merrigje van Limburg, weduwe van Jacobus l<riellaart. 

Opm. 3) Vast de ouders van de bekende zusters Leentje en Suzanne l<riellaart. 



7. Het Bewijs van Eigendom voor Fr. Diepenhorst van eenige woonhuizen e.a. in de 
Nieuwstraat te Ameide, !<ad. 5ectie B nrs. 71, 72, 73. 1273, 79, 78, 1272 etc., groat 17.11 
aren. Aangel<ocht in pub/ieke veiling van de erven Mr. J.D. van der Poe/ en Mevr. A.M.A 
Kerkhoven, D. d. 8 en 15 september 1898 via notariskantoor B.J. Bodde te Meerkerk. 
Allereerst paraderen in het stuk een stoet gevolmachtigden. De lezer treft aan een 
Poelenkom boordevol en een stroom Kerkhovens te hoop gelopen. Zekere C.J.E.M. van 
der Poe/, Arnhems notaris, voor mevrouw Henriette Antoinette, voor Dirk Hendrik, 
l<apitein der Artillerie te Breda en Margaretha Carolina Ernestina. Ene Augustus Octa
vus, fabrikant te Ape/doom vertegenwoordigt weer een andere tal<. Daarbij represen
teert ene Prof Dr. Joh. Bosscha, gehuwd met een Kerkhoven, een directeur der Acade
mie voor Beeldende kunsten, een inspecteur van politie, etc. 
Arme klerken, zij schrijven schier vier stugge foliovellen vol, aleer de lieden tot zaken 
komen. De afslag volgt na inzet van f s8oo,-- plus opbod f 200,- en om te eindigen 
met f 6400,--. 

34. De werkplaats van G.H . Dicpenhorst in de Pompstraat. Pie t van Kekem komt buurten, hij zit op he t 
bankje quasi met cen boor in zijn handen, daamaast staat Freek Dicpenhorst. Op de achtergrond is nog ceo 
langgatboorrnachine zichtbaar. In deze timmermanswerkplaats is later de kruiwagenproduktie voortgezet 
d ie aanvanke lijk gcschiedde in de schuur tussen bakker Pellikaan (zie 39 het pand links) en het woonhuis van 
Gerrit D iepenhorst, maar na het ovcrl ijden van oom Freerik werd dit in de Pompstraat voorLgezet door 
Gerrit en zijn zonen, zijndc Freek en Piet. 

8. We besluiten met dat van 11 augustus 1919. Dit Bewijs van Eigendom is bestemd voor 
den heer Gerrit Hendrik Diepenhorst en handelt over woonhuis, timmermanswerk
plaats, erf, halve steeg en tuin, groat 7.53 aren, gelegen aan de Nieuwstraat. De akte is 
verleden voor notaris P. Sichterman te Meerkerk. (Zie afbeelding vorig blad). Dever
koper is Frederik Diepenhorst Dirkzoon (bijgenaamd: Lange Freerik, geb.1855) en de 
koop bedroeg f 7000,--.. 
We komen nu op bekender terrein en de jongere tijd. Dan wordt de heer G.H. Diepen
horst, de vader van Freek, Piet en Marie, eigenaar. 
In 1977 hebben genoemde zonen hun schaven en zagen aan de wand gehangen en is 

aan dit laatste bedrijf als aan zovele andere in Ameide een einde gekomen. 

Slotopmerking: Met dank aan Piet G. Diepenhorst en aan de samenstellers van het krani
ge boek "Op zoek naar 't Fortuin', waarop ik nu en dan kon dobberen op momenten dat 
ik in de papierenzee dreigde te verdrinken. 



Op dit blad zie 16 aug. de festiviteiten m.b.t. de installatie van 
burgemeester van Eeten, ook 20 aug., 11 sept. de beide begrotingen van 
onze dorpen, dit zijn nog overzichtelijke bedragen. Dan 1 okt. onderwijzer 
de Bie door de Engelsen verdreven uit Transvaal, dit t.g.v. de Boeren
oorlog, zie ook 9 feb. 

•A.incid e en T ienh o1'en ,, 1G Aug. 
Een ecbl volksfeesl werd in ooze g.emeenl~n 
gevierd bij gelegenheid van de mslallahe 
van den EdeL<\.cblba.ren Heer H. van Eele?, 
den pas benoemden bw·gc1neester. Dr1e 
eerepoorlen, waarvan ecn .Uij den ingang 
van de kom van Amcide, een bij ~e sluis 
eo eeo te Tienlto,·en, eeo nelte muz1eklent, 
stingers, groen en bloemen mel lampio~s, 
doorgelrok.ken tot bet burgemeeslersbUJs, 
gaven met de vele vlag~eu en particuliere 
ver.sieringen een feeslellJk aaoZJen aan de 
gemeenlen. Om 12 uur werd Z.E.A. begroel 
doox de feestcommissic op den grens d~_r 
gemeenlen Ameide en Meerkerk, lerwiJl 
eeu lange, fraaie stoel opges~eld stond. ou1 
hem te begeleiden. De voorz1llc~ der 1eesl· 
conunissie beetle hem namens de wgezelenen 
welkom in de gemeeolen en verklaarde 
namens allen, dat de nageduchlerus aan den 
vorigcn burgemeesler niet was vergelen, 
maar dat de hulde, den lleer , .. Eeten ge· 
bracht, dieos persoon gold, een persooo, 
die men kende en in "·iens banden men de 

·belanaen van de gemeenteu veilig rekemle. 
Daanfa vertolkte bet zaugkoot· . hunstliel'de 
en Vrieudscbap" dezelfde gevoelens iu eeu 
lied. Na de barlelijke en welwillende dank· 
be~g van den burgemeesler en nadal 
de f.:tnfare·vereeuigiug "Unie" een opgewekt 
stuk had ten beste gegeven nam ieder zijn 
plaals weer in den stoel in:. de burgemees
ler bij president en secrelar1s fan de feesl· 
commissie, voorafgegaan en gev_olgd doo~ den 
overige ledcn der feestcomrnlSSle, ru1ters, 
rijtuigen, versierde rijwielen en wagens, ~en 
versierde eu opgeluigde boot euz. Te Ametde 
en ~ Tieuhoven w'(ml Z.E.A. respectievelijk 
toegesprokeu door de . oudsle wethouders 
J. L. de Jongu en D. ue Jongh. De locht 
naar de raadhuizeu en doot· de gerneenleuliep 
zeer ordelijk e.n feeslelijk af eu de ~loel 
Jeverde een zeer fraai schouwspel op. 

Des a vonds 6.30 gal' de faufare·vereeniging 
Uoie'', direcleur de beer !ll. van Bonzel eu 
~m 7.30 de Cbristelijke faufare·vereenigiug, 
direcleur de beer Blok, cene uitvoering. l:!eide 
uilvoeringen slaagJen naar wenscb· 

Den verderen a,·ond werd feeslelijk in de 
besle stemming doorgebrachl. 

De feeslcommissie bleek ceo dankbare 
laak te hebben venicht: ooze rueuwe bur· 
gemeesler begint zijn arbeid in ome ge.rneen
ten onder geluk!Jge voorteekeneu. 

•Tienbo Ycn, 17 Aug. De gemeente
rekening over 1899 w\jsl aan in ontvang 
f 2330.92·>, in uilgaaf f 20H,U05; bnlig saldo 
f 288,32. : ·- · 

- Onder hd rundvee r.:n de varkens van 
den landbouwer J. C. van Zomeren alllier 
is mood· en klauwzeer uitgebroken. 

"..lme ldc. ";J Sept. lJc•dcu·;,n•nidclng te eu 
ttlet naukorncu de•· Culcmborg~che sto~nJ!J~~l 
oen, nls gewoou11·1·k 1 ·c 1 • k · .. . 11 r, vee mcnsclwn en 
~o eentgc •·ul•ugcu op . drn hoogc~ntlijk slo;,. 
2 el,llzagl men op drn Ticnhovenschrn dijk 

• 10 ent e .Pilnrdcn voor CCII llocrcnw~ r•n' 
!le een w•c.t mist<', JHtlll<omPnd; gclt,Jki; 

t etrdol.n zr II:OOI' den :r.ongrnanu~tlrn htwkH 
o s nnn gPIJi"lcl•t· 1 " · h d · · · ' o wngt•n wns "''S "l'· 

haven de p:tnJ·dcn hadllt•n wciuig lr!s~l · 
J el thlec,;.. tl~t zc hc•huOJ"dt'n nnn tlt•n ,.,.,.;. d~ 
b. 6 hll'dn >ovl'n Cll 7.0IItlc•r V()CI'IIHIII tiC 

eenen a lieu opgcuonwu. 

• A.m eltle, S!O Aug. Jl. Vrijdag werden 
de lt>erlingen der beida scbolen alhier voor 
r ekening van den burgeme~ter, den beer 
Van Eelen, ontbaald; onbekrompeu konden 
de kiuderen zich tc gvetl doen, boveodien 
k.reeg ietler kind een geschenk mee naar 
huis; de muzick tier faofarekorpsen luis· 
let·deu bel feast op. Enn en ander verschafte 
den kioderen een hlijtlen dag. 

- Hetlen·namiddug lrok len zuiden langs 
deze gemecnte een on weder; de bliksem 
lrof 4- boo.rnen aao den Broekscben dijk en 
bracht duaraan groote schade toe. De land· 
bouwer v. 0. uit Tieohoven, die in de 
nabijbeid zat te melken werd door ·de koe, 
die erg scbrok, omvergcworpen en aan bet 
hoofd verwoud. ~ 

• .\mci•lt.• B Sept. Mej. A. E. Verbeij · 
ulliiet· i~ llc•;oemd tot onderwijzt:res aan oon 
uij~ .. !>~bool lu Ter Aar.. . 

· .-\.mc hl<', It Srpl. De hi'~I'OOiing clC7.1:1' 
gcmcculc voor 190 I, ~oonls 7.\J den rn.noJ IS 
anngehodc11, bNiran~t 10 on I ,·nng en 111lgnaf 
( 9307 ,2!). .. . . ll 

\Vcg('IIS CPO br\:tngq)k kiPIIII'I' hallg $11 0 

en mind••n· ophrt>ug;;l tlrr opcl'nlcn "P .. d" 
personl'l'lC hclnRI i ng 111ocl de ITonftlchJkC 
om!'lng r lOH 11oog1•r wonlcn voorgc(lragen. 

•]'lc nho\'('11, 11 Sept. De den g!!mcen
lcr:uul unugchodcn gcmccnlc-hcgr?ol•n.g van 
1!101 hc•loupl in onlvnng eu m 111lg:1nf 
f 2351-,7(if•. 

Dank zij lwl rnillll'l' unlig snldo k:ITI de 
hoot'tlclijkc ontRlng f 100 lager worden voor· 
gedragcn. 

• ,1nac ltl c, 13 Sllpl. Voot· Je lichUng 190 l 
zijn in dcz.u gcmccnlc ingc::.cltreven 18 lote· 
lingcn; Cl!ll hunncr hevimll zich in vrij· 
willtgen Jiuusl, -1- \'crua•cucn rccht op vrij· 
!>lclliug lc hcL!Jen. 

•A.mc iclc cu 'J' le uhonm, J3 Sept. 
Aau de jungclictlun in uc.ec gctncenlen, die 
zic!J hadclcu uuugcmelJ 0111 ded le uemen 
nan ht!l voorbct·citlcnd milituit· oudetricht. 
is de gclcgculteid uungebodcn, uil le Lopik 
bij te woncn. Gccu hunuer hecn echter 
lust. tlanrvan gebruik le maken. 

'l l~ wei jammes· dnt m· zich hier niet 
[(Cnoeg ltcLhcn aangemchl, vooral voor hen 
die de oel'cningen reeds ecn winter hadden 
meege~nakl. 

•Amoltl e , I Ocl. De hees· J. C. de Bic I 
nlhie•·, door de Engclschen vcnlrevcn ontler· 
wijz.or uil 'Trn.nsvn:ll, i!\ hcnocmtl lot onder· 
w\jzcr nnn de hij1.. school Lc Vonlcu. 

• A.mclcl c e n 'J' iouhol·cn , I Oct. De 
uitkomslcn dcr r.:tlm vi!\scher(j, 1.00 met de 
kanlzegcn als mel clc flriJfncllen en slckcn 
zijn ook hic r nllcrlrcungst. De visschcr 
voor zijn gcnoegcn, die lellwns en telkcns 
weder ecn lcdig nol oph:tall. wordl leo 
slottr mis111oedig, en werpl hel want neder; 
hoe moel de visschcr zich dnn wei gevoelen, 
die hel vool· den broorle doel en dagen 
nchlcrcon vm·gl'l'fschc p•1gingcn nnnwcndl 

·om wnt lc hcmachligen '! 



DE OPKNAP DER BAARHUISJES, DEEL 2 

In ons vorige lijfblad hadden we in ons knekelhuisjesverhaal initialen gebruikt. Opletten
de lezers hadden vast weinig moeite te raden wie achter die G.W. teA. schuilging. Jawel, 
een voorvader van een inmiddels koninklijk metselaarsgeslacht: Gijs Woudenberg. Die 
heeft het knekelhuisje in Ameide gebouwd volgens het bestek voor de som van zevehon
dert en twintig gulden, 

En na zo'n 11;4 eeuw is zo'n geval echt aan een opknapbeurt toe. De werkgroep onder 
aanvoering van onze Gerrit Streefkerk heeft deze klus voorbeeldig geklaard. Petje af voor 
hen! 

Uit het plan van aanpak kunnnen we opmaken dater in Tienhoven meer te verhapsche
ren was dan in Termei, bijv. het vernieuwen van de daksparren voor het dakgeraamte, 
delen muurplaat, aan de voorgevel de overstek en achter de winddekveren. Eveneens 
nieuwe gefigureerde vogelschroten aan de zijgevels en panlatten op de dakschilden aan
brengen. Idem het pannendak plus de dakvorsten aan de binnenzijde aanstrijken. Ten 
slotte werden goten met afvoer aangelegd en een schelpenpaadje rondom het bouw
werk. 

In Ameide zijn eerst de vlierstruiken flink teruggesnoeid, daarna de houten overstekken 
hersteld en de deurstijlen aangescherft, het sluitwerk aan de toegangsdeur aangebracht 
en deze sluitend gemaakt. Trasramen ( = waterdicht metselwerk) en fundatie gedeeltelijk 
gesloopt en vervangen. Losse stucwerken van de buitengevel verwijderd en vernieuwd. 
Idem een schelppaadje aangelegd en het gehandhaafde en nieuwe houtwerk geschilderd, 
dakpannen aan de binnenzijde aangestreken om insneeuwen tegen te gaan. Tot slot dak
goten en afvoeren gemaakt. 



Boek met genealogische fragmenten over families in Ameide en Tienhoven. 

Tijdens de jaarvergadering, op 4 april 2001, is het boek van de Genealogische Werkgroep 
met genealogische fragmenten over families in Ameide en Tienhoven overhandigd aan de 
voorzitter van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven. In dit boek is het eerste 
resultaat van de Werkgroep gebundeld. 

Het boek bevat 186 bladzijden en daarin zijn genealogische gegevens opgenomen van een 
aantal families die wonen of gewoond hebben in Ameide en Tienhoven. De door de 
Werkgroep in het afgelopen jaar verzamelde genealogieen van families in Ameide en 
Tienhoven zijn in dit boek opgenomen. De gegevens in dit boek zijn ontleend aan: 
artikelen in tijdschriften en periodieken, publicaties in boeken, familiedossier die in het 
bezit zijn van de Historische Vereniging, publicaties op het internet, uitwisselingen van 
gegevens met andere genea log en, enzovoort. 

De families die in het boek zijn beschreven zijn: Van Bruggen, Vander Grijn, De Groot, 
Vander Ham, Den Hartog, Van den Heuvel, De Kiefte, l<ouwenhoven, Van Lomwel, 
Mesker, Meyer, Van Someren, Van Toor, Verheij en Versluis. 

Benadrukt wordt dat de genealogieen in dit boek nog lang niet compleet zijn, daarvoor is 
nog veel meer onderzoek nodig. De opgenomen genealogieen zijn opgebouwd uit 
"aangeleverde" gegevens, dus archiefonderzoek heeft (nog) niet plaats gevonden. De 
omvang van de beschikbare gegevens is echter al dermate groat dat, rekening houdend 
met de gemaakte voorbehouden, een eerste bundeling zeker op z'n plaats is. 

Ook moet nog de stelling worden geopperd dat een genealogisch onderzoek naar een 
familie eigenlijk nooit af is. Door voortschrijding van de tijd worden er kinderen geboren, 
mensen gaan trouwen en er overlijden mensen. Ook zullen bij vasthoudend onderzoek 
naar verre voorouders steeds weer nieuwe aanvullingen ontdekt worden. 

Wanneer echter gewacht zou worden met een publicatie tot het moment dat de 
genealogie helemaal compleet is, dan bestaat het gevaar dat het er nooit van komt. 
Daarom beter een boek met een niet complete genealogie waarmee verder gewerkt kan 
worden, dan geen boek. 

Het doel van dit boek is verder: 
• Het rubriceren en vastleggen van de thans bekende gegevens. 
• Het met anderen kunnen delen van deze informatie. 
• Anderen in de gelegenheid stellen om aanvullingen en verbeteringen door te geven. 

Lezers van dit boek worden van harte uitgenodigd genealogische bijdragen te leveren 
aan de Werkgroep. Wanneer u als lezer ge'interesseerd bent of uw steentje wil bijdragen 
aan de activiteiten van de Werkgroep, schroom dan niet en neem contact op met de 
Genealogische Werkgroep. 

Het beschreven boek is te koop bij de Genealogische Werkgroep voor f2o,-- exclusief 
eventuele verzendkosten. Voor een reactie, of om het boek te kopen, kunt u contact 
opnemen met Gert Groenendijk, telefoon: 0183 601886 of Email 
gert.groenendijk@planet.nl 



H ierbij de bijdrage van de rubriek : on tvangen tijdschriften van onze 
zusterverenigingen in de Alblasserwaard en de Vijflterenlanden en landelijk 
verschijnende bladen op bet gebied van de bistorie. 

Hist. Ver. Arkel en Rietveld: 
uitg. jan.200 1 met art. over: Boerderij Duinkerkerken in de Rietveldese polder en het 
onderwijs in Arkel vanaf 1625. 

Kwartaalblad van Hist.Ver. Binnenwaard Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, 
Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden. 
uitg .. jan. 2001 met art. over: Genealogie fam. Lopik, de School, de Meester en het 
onderwijs. Het verhaal van Ary Barentse Baartman en z'n nakomelingen. 

De Kroniek, kwartaalblad van de Geschiedkundige Vereniging 
Giessenburg en Schelluinen: 

uitg sept maart 2001 met art. over: Woonterp Neerpolderseweg "Den Blijenhoek" 
div. stukjes uit Gorinchernse Courant van 1901, en het Ouwkerkse meisje in de grote 
stad en een art. over 700 jaar Hoogheemraadschapszaken. 

Oud-Gorcum varia, tijdschrift Hist. Ver. "Oud-Gorcum" 
uitg. jan. 2001 met art. over: De Stadsomroeper, de klokken van de kerk in de 
Wijnkoperstr. Gorinchernse kaasmarkt van 1852-1856. Oesch. van deN H Gemeente. 
De timmerman en schrijnwerkers van het St Jozefsgelde 1710-1793.Maatregelen in 
vroeger tijd bij dreigende dijkdoorbraak.Opgravingen te ScheiJuinen. 

''Grondig bekeken" Lek en Merwestraak, arch.werkgem. Nederland. 
uitg .maart 2001 met art. over: jaarverslagen van div. werkgroepen. 

Stad en Graafschap Leerdam, orgaan van Hist.Ver. Vrienden van Oud Leerdarn. 
uitg. feb. 2001 met art. over: Apothekers in Leerdam Monumentenborden bij 
straatnamen. Leerdam in de 20e eeuw. Franse tijd. 

Lek en Huibert Kroniek, periodiek van de Ver.Historisch Lexmond en Hei- en 
Boeicop. 
uitg. feb. 200 1 met art. over: De watergang De Huibert. ber. uit de Leerdarnse 
Courant van 1931. Napoleon was bijna in Lexmond. De hagelstorm en onweersbui van 
zondag 2 juli 1905. 

"De Stamboom" uitg. van de Werkgroep Genealogie Sliedrecht. 
uitg.maart 2001 met art. over: de fam Volker. van de Kon. Volker Stevingroep. 



Kwartaalblad, Hist. Ver. West-Alblasseerwaard. 
uitg. jan. 2001 met art. over: Genealogie fam Ruselaar. Het 700 jarig bestaan van 
Alblasserdam. De kapiteins van Comelis Smit. 

Heemschut, tijdschrift van de Bond Heemschut, bescherming cultuurmonurnenten. 
uitg feb. 2001 met art. over: Kasteel "De Haar" . De architectuur van St. Eustatius. 
ver restauraticber. uit geheel Nederland. 

Alledaagse Dingen, nieuwsblad voor Volkscultuur. 
uitg. jan 200 I met art. over wat zij alzo do en aan tentoonstellingen en uitgaven 
over streekculturen. 

Hotel ,'t Forfuin.'' .\ ~lEfDE 

30 ... Op zoek naar 't Fonuin", zo heet veelzeggend het onlangs verschenen boekwerk handclend over het 
geslacht Otepenhorst, dat sinds het begin van de zeventiende eeuw de scepter voerdc over hetlogement met 
koctshUIS. Op de foto uit het begin van deze eeuw staan enkele Diepenhorstcn: Jan (de vader van onder 
andercn Leen en de gezusters) met een dochtertje. lets oaar links dienstbode Maaruc van Zijl met nog twee 
DiepenhorSlJCS. Vcrder is een enkcle koets zichtbaar, die achter het hotel gcstald kon worden, evcnals de 
paardcn. U ztet nu nog achtcrom de muurringeo waaraan de paarden wcrden vastgcmaakt. Boven dit koets
huis bcvond ztch ccn grote zaal. ,Op de zaal bij Diepenhorst" zijn onnoemcliJk vee I bijccnkomstcn belcgd, 
rcceptics gchuudcn en bruiloftcn gevierd. 



Ingebruikneming klokkenspel (12) stadhuis van Ameide 
dinsdag 20 februari 2001 

De stadhuisklok van Ameide strooit "bijtijds" zijn liedjes uit! 

Door burgemeester T. den Breejen is een voorslag melodie gemaakt - die gerelateerd is aan 
het Stedelied van Ameide: "eeuwen zag men schepen varen ..... !" 
Deze voorslag is opgebouwd uit 4 muziek-maten die per kwartier een maat groeit! 

1/y 
nr 

" 

n +·+ - -

De kwartlhalf/uurslagen komen van de historische slagklok die in 1740 werd gegoten door: 
Johannes la Fortuit Middelburg. 

Het klokkenspel is gemaakt door de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen B.V.
Anno 1660 - Aarle Rixtel. De volgende klokken zijn geplaatst. 

No. Toon Diameter Gewicht 
1 C3 418mm 54 kg 
2 D3 388mm 44 kg 
3 E3 363mm 37 kg 
4 F3 353mm 34 kg 
5 G3 330mm 28 kg 
6 A3 305mm 24 kg 
7 Ais 3 285mm 22 kg 
8 B3 280mm 20 kg 
9 C4 270mm 18 kg 

10 D4 253mm 16 kg 
11 E4 240mm 15 kg 
12 F4 235mm 14.5 kg 

Totaal 326.5 kg 

Ameide (gemeente Zederik), 20 februari 2001. 
T. den Breejen. 
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