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TEN GELEIDE

De laatste aflevering van jaargang 1999 !eggen we op tafel, en - vvonderlijke gewaarwording - tegelijk de laatste van deze eeuw.
Sinds ons vorige nummer is er wei enig nieuws te vertellen.
Op glorieuze wijze heeft de club haar tweede lustrum gevierd.
De Expo-werkgroep had in de compleet hernieuwde bovenzaal 'In 't Wapen van Ameide' op 28 en 29 september een tentoonstelling ingericht. Bezichtigd kon worden : tien
jaar actief bezig zijn met recherchewerk, e.d. in vogelvlucht. Te weten het resultaat van
het naspeuren en verzamelen van gegevens, het schiften , kopieren en/of op schrift vastleggen van tal van bevindingen . En niet te verwaarlozen het conserveren van verkregen
of aangeschafte paperassen, gebruiksvoorwerpen en zo voort.
Op de jubileumavond heeft onze voorzitter een overzicht gegeven van de groei en lotgevallen van het feestverreke. Het loont de moeite er kennis van te nemen (zie biz. 2 en 3) .
De heer Daniels heeft de film vertoond, opgenomen op 4 mei j.l.
Voorwaar, een waardig slot van deze druk bezochte bijeenkomst.
Op zaterdag 9 oktober was een bestuursdelegatie te gast in de Grote kerk van Vianen,
waar de Johan Wolfert van Brederode- tentoonstelling werd geopend door de Prinz zur
Lippe, wiens voorvaderen, geparenteerd aan de Bredero's, eenmaal Heeren waren van
Vianen, Ameide, enz. Hem is ons presentje ter hand gesteld. Zie zijn reactie(s) op biz. 10
en op de achterflap.
Het Brederode-tekst op biz. 10, is overgenomen uit het R.D.
Donderdag 14 oktober was op de markt de Werkgroep-PaMa al weer vroeg aan het uiten aanpakken . Als presentje kreeg onze vereniging nl. een film over Ameide aangeboden (zie biz. 8).
Dringend zit de vereniging verlegen om stamboomplukkers; verder vindt u het sluitstuk
van de Bredero-historie alvorens de nazaten tot de Vijf Heeren gerekend konden worden. Vervolgens Ameide ontvangt een eeuw terug zangers/feestgangers
Tot slot vervolgen we het pad dat krijgsgevangene, korporaal Teunis Versluis had af te
leggen aleer hij vanuit een Duits kamp weer het Breeje Pad, gelegen in Tienhoven, betrad.
DE REDACTIE

ONZE VERENIGING TIEN JAREN JONG

Paging tot weergave der woorden, gesproken door de voorzitter op de Jubileumavond in
't Wapen van Ameide' op 29 sept. 1999.
Zo'n overzicht is best interessante /ectuur, waarom we ·er hier de hootdzaken van doorgeven.
Men kan zich afvragen wat een vereniging bezielt, en dan nog wei een oudheidkundige
vereniging als de onze. Heeft het zin dit feit feestelijk te vieren, want wat is nu tien jaar
gezien tegen het Iicht van 'eeuwen historie'?
Of kan het zijn dat we inmiddels de kinderschoenen ontwassen en uitgegroeid zijn tot
een volwassen, volwaardige vereniging? Laten we 't voorlopig daar maar op houden.
Voordat wij in 1989 tot oprichting overgingen, was er al enkele jaren een kleine groep
mensen in deze geest bezig geweest onder de naam 'Oud-Ameide'.
Deze timmerde nauwelijks aan de weg en had als zodanig
geringe bekendheid. Daar deze ploeg op papier tot 1992 bleef bestaan, zijn er in eerste
instantie wei contacten gezocht om wat ervaring op te kunnen doen.
Bovendien hadden deze initiatiefnemers indertijd van de gemeente Ameide voor dit doel
een subsidie ontvangen van
f 5000,--. Dit bedrag was wei inmiddels onder auspicien van de gemeente Zederik op
de Rabobank gedeponeerd. Na behoorlijk veel ambtelijk geharrewar is dit geldbedrag
onze vereniging toegekend en kon die een stootje velen. lets wat bij een jonge vereni ging als de onze heel welkom was.
In 1989 begon ze met een dertigtal !eden. Omdat we geen vast onderkomen hadden
vergaderde het bestuur bij de !eden thuis en werden de avonden in het Spant of het
Verenigingsgebouw gehouden.
Onze eerste doelstelling was gericht op het onderzoeken van de recentere historie van
Ameide en Tienhoven. Dit als aanvulling op bestaande gegevens omtrent ons voorgeslacht, want wil men de geschiedenis inhoud geven, dan is elke generatie verplicht hieraan haar steentje bij te dragen.
Voor het resultaat verwees de voorzitter vervolgens naar de lijst van verschenen publicaties, zoals die is opgenomen in ons Jubileumnummer, pagina 8. En wat de avonden
aangaat, en niet te vergeten de vijf door ons georganiseerde tentoonstellingen: herlees
en spel de bladzijden 6 en 7.
En wat wij misschien wei als kroon opal het werk mogen
beschouwen, is dat er in dit jubileumjaar 1999 een herdenkingsmonument is opgericht,
dankzij de inspanningen van een werkgroep uit onze vereniging en dankzij de geldelijke steun van heel veel plaatsgenoten, enz. Een waardig gedenkteken, herinnerend aan
de tien oorlogsslachtoffers uit onze dorpsgemeenschap Ameide-Tienhoven.
Naarmate het ledental aImaar toenam, steeg de behoefte aan een vast onderkomen
voor het houden van vergaderingen, avondbijeenkomsten, tentoonstellingen en archiefruimte, enz.
Gelukkig kregen we in 1992 van de gemeente Zederik een gedeelte van het monumentale Ameidese Raadhuis kosteloos ter beschikking en naar het zich laat aanzien, zal dit
voorrecht wei blijvend zijn.
Als beheerder hebben we in de loop der jaren al behoorlijk veel gezelschappen in dit

fraaie gebouw ontvangen .
Verder om onze drang naar en kennis van geschiedenis levendig te houden, organiseren we regelmatig excursies naar diverse historische plaatsen.
Wei een beetje jammer dat de animo om deel te nemen wat matig
blijft.
Oak krijgt de vereniging van verschillende kanten aangeboden oude, zelfs antieke voorwerpen en werktuigen, maar vanwege ruimtegebrek moeten we zo'n aanbod meer dan
eens op de lange baan schuiven vanwege gebrek aan opslagruimte . Vandaar dat de
ruimte-werkgroep nog steeds naarstig op zoek is naar een
geschikt onderkomen hiervoor.
AI met al zijn we van een vereniging, die began met z'n dertigen uitgegroeid tot een
bloeiende vereniging van 170 !eden .
Voorwaar: meer dan de moeite waard om dit alles feestelijk te herdenken : wat dan ook
op gepaste wijze thans geschiedt 'In 't Wapen van Ameide' te midden van de tentoongestelde spulletjes:
'Tien-jaren-oogst Historische vereniging Ameide en Tienhoven' .
Een waardig feest, op deze plek, geeft meed en vertrouwen voor de toekomst. Proficiat!

LEDENBESTAND

Nieuwe !eden vanaf februari laatstleden:
Mevr. F. Leijdsman, Ameide
Fam . G. van Ochten , Ameide
Dhr. H.J . Rijneveld , Leerbroek
Dhr. G.J. Woudenberg , Ameide
Fam . A. Streefkerk, Ameide
Dhr. J.A.A. den Hartog, Sliedrecht
Fam . A. de Jong, Ameide
Mevr. J.M.C. deRidder-van der Lee, Tienhoven
Mevr. H. Streefkerk-Tukker, Ameide
Mevr .N. Waarts-Roodhorst, Ameide
Fam . T. de Groot, Ameide
Bedankt hebben;
Fam . A.M. de Jonge, verhuisd naar Vianen
Dhr. B.J. van Es te Breda

EEN BEZOEK AAN DE BREDERO-TENTOONSTELLING

Wie voelt ervoor met een groep !eden deze tentoonstelling in het Stedelijk Museum Vianen te bezoeken op zaterdagmiddag
8 januari 2000. Meldt u zich voor 24 december bij A.M. den Oudsten (tel. 0183-601249)
Doen tech, de eersten hebben we al!

HERDENKINGSMONUMENT

Op basis van de talrijke ontvangen complimenten en dankbetuigingen, zijn wij als
"Commissie Oprichting Herdenkingsmonument" van mening, dat de Stille Tocht en de
Dodenherdenking in de komende jaren een gepast vervolg dienen te hebben en zij
hoopt en verwacht dan ook, dat jong en oud in groten getale blijven deelnemen.
Teneinde dit voornemen te realiseren, hebben wij inmiddels met de directeuren van
onze beide scholen atgesproken om de leerlingen van de hoogste groepen intensiet
hierbij te betrekken. Kort v66r 4 mei zullen de scholen b. v. uitgebreid aandacht schenken aan de verhalenbundel
"Toen en nu" (zie ons Nieuwsblad 1oe jaargang, nr. 2): Ameide en Tienhoven gedurende de jaren 1939 - 1949. Het een en ander wordt ondersteund door een vijttigtal dia's.
Periodiek zal een van ons met een vijttal leerlingen bepaalde werkzaamheden rondom
het monument verrichten (zie toto), waarbij tevens voorlichting zal worden gegeven over
o.a. "oorlog" in het algemeen.
De komende 4 mei-herdenkingen zullen worden ge·lntegreerd in de 5 mei-viering van de
Oranjevereniging Beatrix. Hierbij zal de huidige commissie de daadwerkelijke organisatie uitvoeren. Ter bevordering van de co6rdinatie zal een van de bestuursleden van de
Oranjevereniging zitting nemen in onze commissie.
Tot slot bedankt de commissie het gemeentebestuur voor zijn medewerking en aile
sponsors en overige gevers voor hun guile bijdrage.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een batig saldo van ca f 4.000,- !
Geen noodzaak dus voor de penningmeester van de Historische Vereniging om een
aanvankelijk gevreesd tinancieel debacle te moeten dekken. Zij kan dus van nu at aan
weer rustig slapen!
Namens de commissie, H.P.Daniels.

Werkgroep Genealogie (in oprichting)
Door de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven is de wens uitgesproken om te komen tot de oprichting van een
Genealogische Werkgroep. Op de bestuursvergadering van 24 augustus j.l. hebben we daarover gediscussieerd en op de
jubileumtentoonstelling van 27, 28 en 29 september 1999 is er genealogisch materiaal tentoongesteld. De doelstellingen
voor de Werkgroep die in het bestuur zijn besproken zouden als volgt kunnen worden samengevat:
• het bevorderen en onder de aandacht brengen van genealogisch onderzoek bij de !eden van onze Vereniging en
bij de inwoners van Ameide en Tienhoven.
•
meer te weten komen over de inwoners van Ameide en Tienhoven in vroeger tijden.
• de geschiedenis van Ameide en Tienhoven in samenhang te brengen met de inwoners van die tijden.
Naar aanleiding van de gehouden jubileumtentoonstelling hebben we mogen constateren dat er binnen Ameide en
Tienhoven interesse bestaat voor genealogisch onderzoek. Uit gesprekken die tijdens de tentoonstelling zijn gevoerd is
gebleken dater naast het genealogisch materiaal datal in het bezit van de Historische Vereniging, er bij mensen nog veel
meer genealogische gegevens aanwezig is. Ook is gebleken dat de wens bestaat om zelf (verder) te werken aan het
opzetten van een stamboom van de eigen farnilie.
Om deze wensen vorm te kunnen gaan gegeven zal binnenkort een keer een informatieve bijeenkomst worden
georganiseerd voor gei:nteresseerden in genealogie. U wordt uitgenodigd om uw interesse kenbaar te maken. De mensen
die zich hiervoor aanmelden zullen dan worden uitgenodigd voor een te houden informatieve avond over genealogie.
Omdat het uitvoeren van genealogisch onderzoek veel tijd vraagt is het nodig dat de Werkgroep Genealogie eerst een plan
van aanpak opstelt. Hier volgen enkele onderwerpen die zouden kunnen worden opgepakt:
• de Burgerlijk Stand vanaf 1812 tot en met hetjaar dat deze openbaar zijn inventariseren. Aan de hand hiervan
komen we te weten wie er allemaal in Ameide en Tienhoven hebben gewoond en gewerkt. Ook leren we dan hoe
de farnilierelaties in elkaar zitten, we weten dan welke beroepen men uitoefende en waar men woonde in die tijd.
Natuurlijk is een dergelijk onderzoek omvangrijk, doch het geeft veel informatie over de gescltiedenis van
Ameide en Tienhoven en haar bewoners.
• Kerkelijke archieven inventariseren: Aan de hand van de kerkelijke archieven zijn gegevens te achterhalen vanaf
ongeveer 1660, dus veel ouder dan die van de Burgerlijke Stand. Hoewel de kerkelijke archieven over het
algemeen minder gedetailleerde informatie bevatten dan de Burgerlijke Stand geven deze archieven ook een schat
aan informatie over de toenmalige inwoners van Ameide en Tienhoven.
• Onderzoek naar de Notariele archieven, Rechterlijke archieven, Weeskamer archieven, enzovoort.
• Ret optekenen van recente geschiedenis die bekend is bij de huidige inwoners van Ameide en Tienhoven.
•
Gebruik maken van genealogische prive collecties die in het bezit zijn van inwoners Ameide en Tienhoven.
•
Gebruik maken van reeds in gedrukte vorm verschenen genealogieen.
• Inventarisatie van grafstenen in de kerken en op de begraafplaatsen.
• De mogelijkheden van het Internet gebruiken bij genealogisch onderzoek.
Uit de bladen van collega Historische Verenigingen van omringende dorpen blijkt dater daar ook Werkgroepen voor
genealogisch onderzoek zijn ingesteld. Van een aantal gemeenten zijn de gegevens de Burgerlijke Stand gei:nventariseerd
en opgenomen in een elektronische database (computer). Een te starten Werkgroep in Ameide en Tienhoven zou natuurlijk
bij de Werkgroepen in andere plaatsen kunnen informeren hoe men bet onderzoek daar aanpakt. Ook zijn er
buurverenigingen die genealogiscbe cursussen of excursies naar archieven organiseren.
Op de volgende bladzijden wordt een voorbeeld gegeven van een stukje genealogie van mensen die in Ameide woonden.
Tbans wonen nog veel nakomelingen van de genoemde personen in Ameide en Tienhoven. De onderstaande gegevens zijn
verzameld bij het genealogiscb onderzoek naar de familie Den Hartog. De genealogiscbe tekst is automatisch
samengesteld door een genealogiscb computerprogramma.
Van de te organiseren informatieve bijeenkomst voor gei:nteresseerden in genealogie wordt verwacht dat we ervaringen en
verwachtingen uitwisselen. Ook hopen we mensen te treffen die bereid zijn om mee te werken aan genealogisch
onderzoek. Als bet lukt om een aantal mensen te vinden die zicb op de een of andere manier will en inzetten voor
dergelijke werkzaamheden kan de Historiscbe Vereniging overgaan tot het installeren van een Werkgroep Genealogie.
Indien u gei:nteresseerd bent in en/of bereid bent tot:
• genealogisch onderzoek naar uw familie.
•
in de geschiedenis van Ameide en Tienhoven.
•
het delen van uw ervaringen met de op te ricbten Werkgroep
•
bet uitlenen of ter beschikking stellen van publicaties aan de op te ricbten Werkgroep.
Dan vragen wij u om contact op te nemen met Paul Will tel. 0 183 60253 5 of Gert Groenendijk, tel. 0183 601886.
U wordt dan uitgenodigd voor een te beleggen informatieve avond, waarna wordt bekeken of er een Werkgroep
Genealogie van de Historiscbe Vereniging Ameide en Tienhoven kan worden opgericht.

l.

2.

Eerste Generatie
Abraham den Hartog gedoopt 09-10-1774, Schoonrewoerd, (zoon van Jan den Hertog en Rijkje den Braven)
beroep koopman, bouwman, trouwde (1) 11-03-1797, te Asperen, ondertrouw 17-02-1797, Asperen, Stijntje van
Someren, trouwde (2) 12-01-1827, te Asperen, Adriana Maria Gerdessen, geb. circa 1798, Noorde1oos, (dochter
van Jan Lodewijk Gerdessen en Arnolda Koster) beroep winke1ier, overl. 28-01-1894, Hei- en Boeicop.
Abraham over1eed 31-03-1850, Hei- en Boeicop.
Kinderen van Stijntje van Someren:
+ 2.
Janus den Hartog geb. 18-01-1798.
3.
11
Hendrik den Hartog geb. 17-05-1800, Asperen.
4.
m Lydia den Hartog geb. 02-10-1801 , Asperen.
Kinderen van Adriana Maria Gerdessen:
5.
iv Jan den Hartog geb. 19-10-1827, Asperen, beroep onderwijzer, overl. 21-12-1848, Hei- en Boeicop.
Jan Lodewijk den Hartog geb. 01-08-1829, Asperen, overl. 01-01-1855, Hei- en Boeicop.
6.
v
VI Cat·olina Regina den Hatiog geb. 06-07-183 t, Asperen, overl. 07-07-1831 , Asperen.
7.
+ 8.
vii Reginus den Hartog geb. 28-09-1832.
+ 9.
viii Arnoldus den Hartog geb. 02-04-1835.
+ 10.
ix Dirk Janse den Hartog geb. 05-02-1838.
11 .
x
levenloos kind den Hartog geb. 25-07-1840, Asperen, overl. 25-07-1840, Asperen.
12.
xi Adrianus Abraham den Hartog geb. 11-02-1844. Asperen, overl. 14-05-1855, Hei- en Boeicop.
Tweede Generatie
Janus den Hartog geb. 18-0 1-1798, Asperen, beroep koopman, win.kelier, trouwde Stephania Prijs.
Kinderen:
13.
Stephanus den Hartog geb. 07-01-1842, Heuke1um.
14.
ii
Geertruij den Hutog geb. 30-01-1844, Heuke1um.

8.

Reginus den Hatiog geb. 28-09-1832, Asperen. beroep bouwman. trouwde 03-08-1860, te Ameide, Maria
Versluis, geb. circa 1839, Lexmond, (dochter van Dirk Versluis en Willempje van Zessen) beroep bouwvrouw.
overl. 24-03-1924, Ameide. Reginus overleed 09-04-1873 , Ameide.
Kinderen:
+ 15.
Abraham den Hatiog geb. 13-10-1860.
16.
11
Willempje den Hatiog geb. 07-11-1862, Hei- en Boeicop, trouwde 02-02-1883 , te Ameide, Gerrit
de Groot, geb. 1860, Lexmond, (zoon van Teunis de Groot en Aat·tje Willemse) beroep arbeider,
wonende 1893, Ameide.
17.
iii Jan Lodewijk den Hartog geb. 11-07-1864, Hei- en Boeicop, overl. 31-07-1866, Ameide.
18.
Iv Dirkje den Hartog geb. 12-08-1866, Ameide, trouwde 07-10-1887, te Ameide, Jacobus Jan van
Lomwel, geb. circa 1860, Tienhoven (ZH), (zoon van Guwa1therus Marinus Jan van Lomwel en
Cornelia Wilhelmina Jacoba van Es).
+ 19.
v
Jan Lodewijk den Hartog geb. 02-12-1868.
+ 20.
vi Peter den Hartog geb. 20-10-1870.
21.
vii Dirk den Hartog geb. 16-11-1872, Ameide, overl. 18-03-1873, Ameide.
22.
viii Reginus den Hartog geb. 16-11-1872, Ameide, overl. 02-07-1873 , Ameide.

9.

Arnoldus den Hatiog geb. 02-04-1835 , Asperen, beroep bouwman, trouwde 23-04-1863 , te Hei- en Boeicop,
Hermina de Gans. geb. circa 1843, Lexmond, (dochter van Cornelis de Gansen Lijsje den Braven).
Kinderen:
+ 23.
Abraham den Hartog geb. 07-03-1864.
24.
ii
Cornelis den Hartog geb. 06-07-1865, Hei- en Boeicop.
25.
111
Adrianus den Hartog geb. 21-04-1869, Hei- en Boeicop.
26.
IV Jan Lodewijk den Hartog geb. 23-09-1872, Hei- en Boeicop.
+ 27.
v
Het·man den Hartog geb. 21-03-1875.
28.
vi Adriana Maria den Hartog geb. 22-06-1878. Hei- en Boeicop.
29.
VII Lijsje den Hartog geb. 06-04-1881 , Hei- en Boeicop.
30.
vm Carolina Frederika den Hartog geb. 05-08-1883. Hei- en Boeicop.

10.

Dirk Janse den Hartog geb. 05-02-1838, Asperen, beroep bouwman, trouwde 12-09-1872. te Hei- en Boeicop,
Elisabeth de Jong. geb. circa 1839, Hei- en Boeicop. (dochter van Jacob de Jong en Maaike Boogaard) overl. 0811-1894. Hei- en Boeicop.
J.:inderen:
31.
Maaike den Hatiog geb. 05-10-1873. Hei- en Boeicop, overl. 20-05-1889, Hei- en Boeicop.
ii
Adriana Maria den Hartog geb. 28-05-1876, Hei- en Boeicop, trouwde 27-02- 1903, te Hei- en
32.
Boeicop, Aart Bikker. geb. circa 1882, Meerkerk. (zoon van Jacob Bikker en Eigje van Wi_jk)
beroep bouwman. wonende 1903, Meerkerk.
33
HI
Jacob den Hartog geb. 11-08-1878. Hei- en Boeicop

15.

Derde Generatie
Abraham den Hartog geb. 13-10-1860, Ameide, beroep arbeider, trouwde 10-08-1889, te Ameide, Pleuntje van
der Ham, geb. circa 1869, Ameide, (dochter van Jan van der Ham en Janna Vroon) over!. voor 05-06-1939.
Abraham overleed 05-06-1939, Ameide.
Kinderen:
34.
Reginus den Hartog geb. 25-09-1889, Ameide.
11
Janna den Hartog geb. 31-01-1892, Ameide.
35.
36.
iii Jan den Hartog geb. 09-09-1894, Ameide, beroep mandenmaker, over!. 08-08-1913, Ameide.
1v Jan Lodewijk den Hartog geb. 04-07-1897, Ameide.
37.
Dirk den Hartoggeb. 08-12-1899, Ameide, over!. 09-05-1915, Ameide.
38.
v

19.

Jan Lodewijk den Hartog geb. 02-12-1868, Ameide, beroep arbeider, mandenmaker, trouwde 12-05-1893, te
Ameide, Merrigje de Lange, geb. 23-11-1870, Lexmond, (dochter van Cors Daniel de Lange en Gerrigje Vroon)
over!. 15-11-1937, Ameide. Jan overleed 11-07-1942, Ameide.
Kinderen:
Maria den Hartog geb. 05-08-1893, Ameide, trouwde A. Blokland. Maria overleed 05-07-1954,
39.
Heerlen.
Johanna den Hartog geb. 23-05-1895, Ameide, trouwde te Ameide, A. de Groot.
40.
11
Marinus den Hartog geb. 20-08-1897, Ameide, trouwde 28-11-1930, Mezina Herberta den
41.
Ill
Hartog, geb. 09-02-1907, Beesd, (dochter van Arie den Hartog en Herbertje Hendrika de Leeuw)
over!. 23-02-1979, Utrecht. Marin us over1eed ??-03-1982, Ameide.
Cors Daniel den Hartog geb. 07-01-1900, Ameide, trouwde Antonia Romijn, geb. 26-08-1902,
42.
IV
over!. 27-02-1994, begraven Ameide. Cors overleed 28-12-1980, begraven Ameide.
Abraham den Hartog geb. 17-12-1901, Ameide, trouwde W. de Zeeuw.
43 .
v
vi Johannes den Hartog geb. 14-07-1903, Arne ide, trouwde Geertruida Johanna Burggraaff, geb.
44.
28-12-1907, over!. 19-11-1990, begr. Ameide. Johannes overleed 04-02-1978, begr. Ameide.
45.
vii Jan Lodewijk den Hartog geb. 02-04-1905, Ameide, beroep mandenmaker, trouwde Mijnsje de
Bruin, geb. 04-01-1906, over!. 26-06-1990, begraven Ameide. Jan overleed 0 l -02-1967, begraven
Ameide.
46.
viii Gerrigje den Hartog geb. 23-08-1907, Ameide.
IX
Peter den Hatiog geb. 06-05-1910, Ameide, trouwde te Ameide, Huibertje Schotman, geb. 01-0447.
1911, over!. 06-04-1991 , begraven Ameide. Peter overleed 14-01-1993, begraven Ameide.
Dirk den Hartog geb. 10-04-1913, Ameide.
48.
X
Willempje den Hartog geb. 15-07-1914, Ameide, trouwde 21-04-1939, te Ameide, Matthijs
49 .
XI
Diepenborst, geb. 29-10-1915, Ameide, (zoon van Willem Diepenhorst en Martijna Hak) overl.
08-07-1974, Rotterdam. Willempje overleed 19-10-1977, Langerak.

20.

Pete•· den Hartog geb. 20-10-1870, Ameide, beroep arbeider, trouwde 16-08-1895, te Ameide, Willempje van
Dijk, over!. na 1938. Peter overleed 04-12-1938, Ameide.
Kinderen:
50.
Pauline den Harto~eb. 11-12-1895, Ameide.
51 .
n
Maria den Hartog geb. 09-05-1897, Ameide, over!. 16-05-1898, Ameide.
52.
111
Maria den Hartog geb. 10-09-1898, Ameide, trouwde Adrianus de Jong, geb. 27-10-1902, over!.
21-09-1961 , begraven Lexmond. Maria overleed 12-08-1996, begraven Lexmond.
53.
IV
Willem1>.ie den Hartog geb. 27-01-1901 , Ameide.
54.
v
Willem den Hartog geb. circa 10-1917, Ameide, over!. 16-02-1919, Ameide.

23.

Abraham den Hartog geb. 07-03-1864, Hei- en Boeicop, trouwde 15-04-1887, te Hei- en Boeicop, Engelina
Broere, geb. circa 1862, Leerdam, (dochter van Pieter Broere en Neeltje Woudenberg).
Kinderen:
55.
Hermina den Hartog geb. 31-10-1887, Hei- en Boeicop.
56.
ii
Neeltje den Hartog geb. 21-11-1888. Hei- en Boeicop.

27.

Herman den Hartog geb. 21-03-1875, Hei- en Boeicop, beroep koopman, trouwde Adriaantje den Besten.
Kinderen:
57.
Jan Lodewijk den Hartog geb. ??-03-1906, Ottoland. over!. 10-12-1908, Gorinchem.
n
Adriana Maria den Hartog geb. ??-09-1902, Ottoland. over!. ??-12-1908, Gorinchem.
58.
59.
w Baligje den Hartog geb. 1909, overl. 20-11-1912, Gorinchem.

IETWAT OVER TENTOONSTELLING EN PAARDENMARKT, VOORAL DE
UITSLAGEN VAN DE PUZZEL EN DE RAADSPELLET JES
Hoewel in 'Het Kontakt' de hoofdmoot van het onderstaande bericht reeds heeft
gestaan, melden we ten overvloede - zeker wat onze belangstellende leden-lezers
betreft -, het volgende.
Op de tentoonstelling ter ere van de tiende verjaardag van de Historische Vereniging
A-T. waren er behalve een menigte bezienswaardige en kijkwaardige zaken oak een jubileumpuzzel op te lassen. Evenzo het raden van naam en functie van oud gereedschap, etc.
Ditzelfde was oak gewoontegetrouw het geval 14 oktober in de kraam op de Paardenmarkt, waar tevens met goed resultaat een nieuwe serie oude ansichten van Ameide en
Tienhoven in premiere ging.
De puzzel was ontworpen door dhr. Machel Haag uit Elst (Gid.) Het past ons op deze
plaats een woord van grate dank uit te spreken jegens deze Oud-Tienhovenaar, die wei
een ver maar trouw meelevend verenigingslid is.
Van jong tot grijs is er gepuzzeld om de verlossende zin te vinden. Deze luidde: 'Oud
nieuws steeds boeiend'.
Na loting zijn de prijswinnaars geworden de dames: 1) Hannie Streefkerk te Ameide; 2)
E. Blokland te Lexmond en 3) T. de Roos-den Hartog te Tienhoven.
De voorwerpen van het raadspelletje op de Jubeltentoonstelling waren resp . een hooihaak, een broekveer, een draadstripper, een varkensringtang en een pekschrapper.
Na met ons denkbeeldig werktuigje de antwoorden gefileerd te hebben, zijn als winnaars de pan uitgerezen :
1) dhr. R.G. van Bruggen; 2) mevr. G . Blokland-Boom-, beiden uit Ameide en 3) dhr. H.J
Rijneveld uit Leerbroek.
De te raden zaken in de marktkraam waren resp. een tomaten- of uiensnijder, een patroonvuller, een koeienring die om de staken ging, een hakselmes voor zult en een metaalbandspanner.
De knapste raders hiervan waren: de heren C. Slob te Nieuwpoort, 2) L. Rijneveld te Ottoland en J. Verkaik te Gouderak.
Genoemde nummers 1 krijgen een waardebon van f 25,--; de nummers 2 een van f 15,- en de nummers 3 eentje van f 10,--.
Als het goed is, zijn deze inmiddels op hun plek bezorgd.

Om 9 uur, werd
op de markt
deze prille film
over Ameide en
Tienhoven aangeboden door
de maker, Anja
van der Grijn.
Deze toto is gemaakt door Rik
den Besten van
'het Kontakt'.

Expositie in Vianen maaht fohan Wolfert van Brederode onvergetelijh

Edelman tussen Nassau en Oranje

an Wolfert van Brederode wachtte

·i zijn gehoorte in 1599 cen ol1d.ergeikte militaire loopbaan. Het hep
ers. Door onvoon:ienc sterf- -allen en machtige familierelatics
- m Johan Wolfert op tot de hoogste
· ·tairt! mng die buiten de Oranjes
reikbaar was. Vianen eert zijn
eer' met een biogntfische tentoon.lliug.

r G. Ugtenberg
et 1tes hlcht Van Brcdcrode behoorde
Jc' o udstc en amnienlijksk geslach\·a n Holland. Lcdcn e rv8n bebben

, de t:cuwcn hecn ccn vooraJnstaan·
'hwts in de: l·kdcrlandse geschicdcnis
_.:nomen. 7.e spce \d e n biJ vnorbeeld
behulgrijke ro\ in de H oeksc en Ka 1a nwse tw i:>!C'n en in de Nedcr\andse
, tand tcg<·n Sp<~n i c .
ct Steddijk 1\ lu :;cu m v;m \ ' ian c n
:ft m~eu a;J.nkidin~ va n de 400<" ge·
>rtn Ll" van johan Wolfert va n Bre.r~>ck (''·~·, tcntonnstdling a;m diens le·
~ 11 gr:wi jd. Bovendien b es t;1al de
sttirisc h(• Vercniging "[Jet Lmd van
. cJ cro dc" clil jaar pn:cies vijltig jaar.

_Jo han Wolfnt hcdt. sL1and in de
Je adc l.liikc tmdities, pral gaand op
• 11 ;1f$temming uit hct cerste grafelijkc
uis) gcdrc ven di e naar van zijn land,
d jarig beoef'cnaar van de modern<'

. jjgskunst en tevcns bcvordcrH<H van
;1~ t en culluur, rijn sta nd van huge
d nwn al.le en bcwaen", schrijft
·n? !t tcr Adrienne]. lvl. Koenhcin van
1Estorisdw Vcrc ni ging "1-let Land
·,. tlrnh:rmk'' in \i iane n in hct .~':;,k
nh ~1 n VVolft·n \':JI\ ilredcrudc i :·,'7"::' , 55 . Een Hollands" c:dchn<lll lu-,·;en
.lS<all en Oranic", dat bi.i d e tcntoun-

.

d lin g is \' t.: rs·~· hcnen.

t\ls Ee rs te Edclc n<un Jolwn Wolf(~ rt
onder HJClcr d<: ccd af van nicuw;: sla!cnkden. Ook Johan de Wi tt legde hi,i 1.i in
aantrcden ah; n1adpensionaris in 1650 in
h~rHkn de ccd aL Bij ofGcicle otH ''Jn~stcn e n andere plechtigbcd en kid de hij de conunissic van sratmleden Jic

<"laartoe

\Vi1S

<l<tnge\·vezcn. Zo venvel··

komde hij in 16:-lil Moria de Medici , ko ningin rnotdcr van f'r;mkrijk, hij h;~ar
bczoek :1:m de Rep ubi iek.
lolwn Wo lf-en aarzciJe ook ni et per
soonlijk ''!' tc ln·dt>n als hij dal nodig
onrckcldc. tvk vrouw KOt'I\h e im vcrtell:
,.Hij schro<llnde dan niet 01n zijn ont ugwe.kketHI prestige als vddma;rrsrhalk
te gcbruike!l 0111 zak. :n naar zijn hand
le z.etten. TotTI hij in I 651 bij ccn drl'i~cnd oproer in Dordrecht a;m !wt hoofd
van cen sLJtencommiss ic in die sLvi
arr iveerdc, p<lkte hij, na cen goed
gL1s gednmken tc hebbt' ll, bulderend t<>
gen de nnrustswkcrs llit, dal cr in
Dordt, de S!dJWlpl aats van hout , ge noeg
hout te vindcn w u zijn om een ga lg tc
timmcren, w:tara;Jn :lilc llluit - en woel -

vogcls

opgebangen

kondcn

erste Edele

1:\ '0 r tkn . ''

lkhah·c lut hecr <..'; l!l Vianen, !\nteide,

In 161'! ti·ou·.vtk de jonge Jo han Wolfcrt mel Anna Johan ll <l van Nassau-Sicgell, ccn h,J[(l.llst<:> r van Johan Maurits
d(' Flr<1zilinan. Na lwar dood hertrouwdc
hij in 1638 met Louise Christine van

11 1 u~~tcr

h~ UtTc<.:ht , go uverneur van 's lle rtogcobo:;ch en vcld n.Ja:!rsck1 lk
h1 ·(

Sl·aat~:c·

v::n

kgs.:·r \ ;1!1 \ 642 l'ol

<l<.Ul ?!_P)

·lt ".,d ·m \(\> 5 l )our ;_iin n!lo1nsl , rijk·
in ru en 1u~tc1\1. :~ in k gcr l'l1 p<.diti('k
-~p ,: ddc hi_j CCi~ vonl :·l:Jn~.;t~lt\lldC rol li jdc ns h•:' l he siuur VJil de s t ;ldho udcr~
Frcck rik l kllllrik . ~ n \Vi.Uen1 !I en :wn
hl'l begin n n lwt l'.cn;tc St;1dhouderlozc
tiiclpcrk.

derode, gcschildcrd door ./ail vnn Ros,;cm.
i:iij:coiJiicr ;,: dnt hij gceu 111i/itnir unifimn
maar kostlmrc /mrgNkloling dmagt.

7ijn

zi e k <:~

-.loonkloo •; c·tc hr;1ch1 lo\Jan Wolfert
hd lo t l'.cn;tt: Fdck van Holbnd. crf·
burgt~ra<Jfvan Utrecht, proosl van Oud·

el Ee11 ponrct van Johan Wolfi'rl van Bre·

Soltns, wster van Amalia van Sohns, de
ccbtgeno\c van stadhoudcr Frederik
!kndrik. )o han vVo lfert bewoog 1.ich
dns in de boogs te kt·inge n van zijn tijd.
lh l bliikt <>ok wei uit hct bt dal [oh:ln
Wn!(crt in 164! ded uilmaaktc van de
ambassade naar Engeland, die het hu-

wdiik

ll"~(·n

prins Willcm II en tvfary

Stuarl rcgdde, Verder wcrd hij door De·
ncmarken met de p restigieuze Orde van

de Olifant onderscheiden. Dczc onderschciding is te :-.ic.n op een prachtig
sc hilderi.i v;ut hn \'a n Ho sse m, Joh;m
\Y oikrr zi t in fra<1i. burgerkostutun tf
paard en dra agl on1 zijn nek de Orde
\'a n d<: OliCwt.
!Joewd nit Juhan Wolfe rts iwee huwclijken twintig kindercn werdcn gcboren,
s tic' rf het gcsbchl Van Bred erode uit in
l!i 79, toen d t! laatstc manndiJke nako mding - ook ccn Wolfert· overlccd.
De goederen van Bedcrode t'n Viancn
raakten door de huwdijkCIJ va n Johan
\Votferls dochtcrs Ul door vercrvin g in
hand c n van de Duitse brnilies Solms,
Dohna en Lippe. Va nda <H dat prins Armin l.ur Lippe werd gcvr;wgd d<:> ten
toon :; tdling ofilcicd tc openen.

voorwerpen di e bctre kking lwbb cn
de fanrilic Van Rrederodc weer vnor
publiek te zicn.
Het hoek "Johan \Vol(erl van Brede
ck 1599-1655"' gec>ft ved men achi
grondinformatie o ver hff !even nlll
in vcrgc tdheid geraakte eddman. ,
komst, bezittin gen, politieke CIJ rnilit
re carriere passern1 op helderc en m ·
?ichtelijke wijze de revue. Ook ck .,
portretten dk de farnilie Br(>derodc !
maken, de huwdijkcn , de con nect
met de Oranjes rn d e tragischc nccrga
van de Brederodes krijg,?n ruim aa
dacht. Bovcndien wor(1t aandacht t
schonken aan de tuinarchiteduu r ,.
kasl<'el Batcstein in Vianen en de bt>u·
activi te iten van Jacob van Calllpl'IJ
Via neil . Het bock is ook n o~ ee ns scc h
terend gdllustrecrd. Vee! rnatcl'ia,tl ,.,
de tcntoonstelling is in al zij n klemi
heid opgenorncn.

Expositic

en

hoek makcn

van )ohan \Volf(:rt V<clll Br-e.·

d c rod c ecn onvergelclijkc

Omzwervingen

personnlijkhcid.

Ondanks de vck ornzwnvingen en
onrlogc n is (·e n aan tal ohjcctcn uit her
bczit Yan d ~ !3rcderocks b•:waa rd gehlevc:n. Mcvrouw Koenhein h ccft veel
spe urwerk moeten V<:' rrichlen om dit
materiaal n~<H Vianen tc kunnenlnkn.
Jlchal w arch .iv;dia h ebhen vonral gc schildcrde portretl'en ck tand des lijd s
goc d d oo rstaan. H ct o ve rgrot:e dcel
hi e rva u bcvind t zich in Duitsl<lnd en
Polen. \'nor hct ce rst s ind s mecr dan
dri c cc uwcn ziin schildcrijen, wals rui tcrportr<" tt e n uit l>uitcutmd se prive .. colledics, uilectdupenck do c uol c'tHen c'J1

De lentoonsteHing "fnhaa
Wolfert van BrcJewde 15991655. Fen Hollands cddman
tuss<.~n Nassau en Oranjc" is
dagelijks te :den in het Stedelijk
Museum Vianen vnn 13.30 to!
17.00 uur. Op zatenlag van
12.00 tot l6.(Hl unr. De
tentnonstrUing loopl tot en nwt.
l5 januad 2000. Bij <k e:<po~itic
is ecn hoek rnct gdiJknanligc!itd verschenen; uitg, Walburg
Pers, Zutphen; f 39,50.
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Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven
Hazelaariaan 21
NL - 4233 HN Ameide

Sehr geehrter Herr

Pr~sident ,

fur die schbne Landkarte DEN ALBLASSER WAARD mit den

L~nderei -

en , die einst auch einmal meinen Vorfahren gehort haben, und an
die noch heute die Wappen von Vianen und Ameide in meinem gra Ben Wappenschild erinnern, danke ich Ihnen sehr herzlich.
Bei meinem Aufenthalt in Vianen hatte ich gern noch elnen Ab stecher nach Ameide gemacht. Aber die Prinzessin und ich hatten
es eilig zuruckzufahren,

da die Geburt unseres 3. Enkelkindes

ln Detmold unmittelbar bevorstand. Prinz Wilhelm zur Lippe ist
am 12. Oktober zur Welt gekommen.
Ich wurde mich sehr freuen ,

Ihre Historische Vereinigung bei

passender Gelegenheit im Detmolder SchloB begruBen zu kbnnen .
Mit besten GruBen

1/!rv·

/

,_

/f/1~

····---·-·-·-

Wederom in wnnict mel d e
Van Arkels - d e Hocl<se e n
Kabeljauwse twisten waren
weer opgelaaid- sneuvelck hij
aa n de zijde van het Iege r van
l:tco ba van Beieren , de cloch tcr Vein graa( Willem Vl , op 1
dece mber 1417 bij Gnrcum
\V;Llr ook junker \Vill e m van
Arkel het Ieven crbij inschool.
Hij liet twee minderjarige
zoo ns, Cijsbrecht en Reinout,
na . De opvolging van de Bredero Jc s kDmt dan \'oo rlopig
in h..tnden van J e vongd va n
b e ide voornoemde zoons,
Willem van Brederode.

····-·-···-·-·---,
Sdwonlwul'r!, et•etll'I'IIS
Hoehsgezind, lci!ade de
tweede zijde I 'll II de tJestingsdrieJwelz in
l!et graafsdwp llollun,/
(APB 195/109).

-''

. ..

~.... !:-.. (-[ , , " ~~
~:::J,L., .• .... ,..

gondie, was echter in aantocht
Zij twk zich terug en bij de daaropvolgende tweede slag van
Alphen op 30 april wist haar Ieger
wederom te winnen. Willem van
Brederode had het de burgerij van
Haarlem inmiddels - door het
bdeg van de stad - onmogelijl<
gemaakt zich bij de poorters van
Leiden te voegen.
Op 8 mei I 426 worclt het belcg
echter opgeheven. De bevelhebber van Haarlem, Jacob van Caesbeek, u weet wei , degene die Jan
van Brederode enige jaren in
gevangensd1ap hidd, en Willem
van Brederode tekenen hierover
een verdrag. Er doen zich uit die
tijd geruchten voor dat kort voor
het beleg Brederode, Heem.1tede en
Assendelft vervvoest zouden zijn
door de Haarlemmers. In toenmal ige oorkonden komt eerder
het tegendeel naar voren, zoals
blijkt uit de belofte van Willem

Willem van Brederode
Deze Willem was een fe rvent
Janhanger van de Hoekse partij , dus van ),1coba van Lleiere n
in de strijd tegen haar oo m
Jan va n Beiere n . In 1420
Gouda , rlut de Hoehse partij l!l<l S w~gedaii n ,
onJernJm hij mel o.a. )<Ill van
uormdc een be/,mgn;hc pijler vall de
I kemstede enkele tochten
vesting>dnelweli (I'Ll 3UO).
m et hel doe! enige kastekn op
de vijancl te verovercn De positie van Jacoha bl ee f precair, ondanks de
haar trouw gebleven stcden Gouda, Schoonhovcn en Oudcwater die het
haar mogelijk maakten d e ce ntrale vcstingsdriehoek in het graafschap te
verstevigen.
Met de slag hij Alphen aan den Rijn in 1425 werd met de verbonden edelen, onder wic ook Willem vnn Brederode, een gevoelige tik uitgedeeld aan
haM vijanden. Zij vnnd dat nu het Kabeljauwse bolwerk llaarlem aan de
beun was om tot overgave gedwongen te worden. In 1426 was bet zo ver:
"O pten vierden dach van Aprille in 't zclve jaer 114261 vergaderde Vrou
lacoba een groot heyr [Ieger! van volck wtter stadt Utrecht, v;mder Goude,
Schoonhoven ende Oud ewa ter, en is met schepen gheuaren tnt Heemsted e by llaerlem, ende van daer opten zelucn daghe quam al dat heyr voor
Ha erlem ende beleyden die stede"
Vanuit kasteeli3redcrode voegci e Willem zich met de Kenncmers en de i\lkmaarse burgerij hii h.1ar Ieger. De vij.1nd , he1 kger van Philips va n Hour/I

12

..

Otulett•awr shtit cle rijr11
.

in de Pestingsdridwdi tier
Hoeben (Al'H 1.95j JU5).

-·-· - ·- · ··- ------~- ---

;f'r;:;-..7~
Cv..w.~.:..ff>o..

d.lt hij ilt·t lmi, Hr,•,/cr,>,/i· "l'..:stigc11, I'JSllllakcnnocll hulwcr,k,·n l'll sel '' c'li
ui1 h t: t fe it dJt tu ~sc n 13 en 2<l j1di 1-126 EvcrkL·n de b o d e (ttit ILJ.Hiem).
"mit lni cv, J•I:Ickact \(>t llrcdnud l' •>pt e n huysc" gczondtT• wr_;Jdt . H<J,)gu it Zllil V.lll pftJI) ,Jl'fillgCII S fHili\L · kttl111t:ll zijn .
\V,·crs Jl .lillli gc 1\ e llill'lllcr~ . du s ll <•l'k\gcz i11J en, wcrdocll c r ,·v..:nwd 11iL'l
v.1n lvccriJc•uJ t: n in di e tijd <'l ligt· J,. Jstcl cii tc vc rwncstcn t: Jl ill't k.lc; tt·cl v.m
t\ lcd cinblik CC II tijdi.JJlg tl' bd cgc rc n Tt~ch is hct waars, hijnlijl; d.11 in deLe
cni -rl't:r<'lllk tij,! o <JI; ll(' t k.1 :, tc..: l Brc,/, ·r, ,, /, · grundig \Tnvoest is gcw.-·cs t. Dit
z.J I dan wc lll chh c ll Illncten I,J,l ;lt ~g rijp e n na I cJ2G. I li t:ruvc l z ijn cci1t cr tnt
nu tu c gcr11 gc~ciH..:ve JI l> c ri cll! c n te .!cllll'rh.dt:n.

brccht van Brederode zijn waardigheid van domproost niet ontnomcn
werd. Hij werd zelfs in 14S9 raad. kastdein en rcntmeester v;m Ahcoude
voor bisschop David.
In 1'-164 werd door henog Filips een verzoek van Reinout tot erft)pvolging
in de vruuwelijke lijn, bij gemis aan mannclijke opvolgers, gehonoreerd
Filips gaf hierbij blijk van zijn wens dat Brederode weer hersteld e n sc hul d envnj gemaakt zou worden . Van ilerstdwerkzaamheden is dan ook sprake na 1464 .
Kuiperijen tegen de Brederodes bl even hardnekkig de Imp opsteken. Op
v.tgc bcschuldigingcn werd in 1'-1 70
Reinoutll door zijn vijanden, de bis schop van Utrecht en zijn volgelin gen, op h et kastcel van Wijk bij
D11urstede gevangen genomen . Zijn
broer Cijsbrecht we rd diezelfde dag
ouk naar het slot gevankelijk weggevoe rd . Niet eercler dan in 1472 kreeg
Rei nout de kans gehoord te worden
door de Ridders van het Gulden
Vlics. Bij die gelegcnheid werd hij
vrijgesproken van de aanklachten
f lij heeft nog tot aan zijn vergiftigingsdood op 16 oktobcr 1473 te
Vianen v.n1 zijn vrijheiJ kunnen
genieten. Cijsbrecht moest bet nog
twe e j:nen Ianger volhouden tot hij
op I 5 augustus I '174 verbannen
werd . Ook zijn vrijheid was nag
m aa r van kortc duur, hij sticrf in
1475 te Breda.

Hcinnut II v;Jn Hrt' dnode
f! czc 1-:: lg_. Ji.:: iii die' tiid 11ug 11ict ·k 111'-YrdciJ:Irigc lccltijd l> cz.tt . IV.ts 1\CII n~..- llj k llit:i in s ta c~t 1\l·,fcr o ph<HI\\. van BI .:rlen•de tc r hand tt:: ne mcn ! kt ~ ~
Il l<:! vuu r l1c1 c n~ t d ,11 de L11llili c, ge .·onfrontee rd met d e huge kust..:11 v.l!'l
.J,· "' •rlu gvn c:ring. z ich /l.liiWt: lijk ~ lill.Hl cicel hct huufd h<ll'f'i'l \V,l [,·r J<,,n
li< >ud c n . l)iJ,HllJJ SI z;,g,·n \\'t: Li .ll l~<: t ~ lot llllf t'.ll?ill hij Vi ;JJil'll ku n 11.1 I -11 ·-1
h,:i h• •l'•t'dd,) lllt: in I'Cll'lllLk v,IJ J de 1\r<:'dCnJLIC~ . \\',t<Hdoo r d l' l•c h,wlt c tot
Jl:, l,lLJI.Ilic V.lll Bl t'.i,-r,'<fc z. ich lllil l< lcr d<' ctl ge vLJekn
J),· n ,1.1mg.:vet v ~111 lkino 11t II . grU•I li'J tkr Rci110UL Inn BrL'dc:IOdl', h.icl
dnur hlll\'l' iijk d e iH'I 'ilijUJt' i,J Cc nn L-"p iii d e hmiil<' gcilJMht In 1 ~1.13
1111->Ciit lk inulll II ;; ich 11ug Ji'> I k cr \'.til C:cnnep uitgeve n D e IH.xrliJ idJ..:id
werd cc htct· in da t ja ar aan 1\lcei' v,· ql,111d , ging d.1ardoor definiticl VOI)l de
famil1.: \'Cri <lre n c11 L1Jt z1cn ho ..: zorgelijk de fin a nciele midddcn L'IVOor
sto ii <kll Tt) r h hJd Rcinout . z..-,,, Js m en d at uitdntkt , z ich d o< 11 huwclijk
Vl'l/'l'k l' ltf V;\11 l'E' Il t;n cdr r;mij ffij lrOUWd E' !lift ck fll'TIL'gllli\V~l' )oJantf c
,k l.a l.t i11g. ll.t,n v,l ,kr \\ 'illeiii w.1s va n I .J.JO - I 4 ·1 ~1 stddh o 11 ck r nn ! lui !Jnd I'Otlr dt:' Buurgundische h ecr
l~e i!l tll ll ;: el( stund tu cn nog i11 hollg .Lm z icn ; hij we rd tut Ridder in het
Culckn \ 'li es gcs lagen up het kJpittel va n Cent in I :J,J'l Dcze .1cllling van
de l"l Ollrgu ndi sche h c n oge n sloeg lllll in vij .llldsch ,lp zoJra z ijn hroc r Cijsbrcch t, dnm[Jroost v;1n lltr ec ht , o p 7 .tpril 145 5 tot bissch op gckozen
wc rd Filips 1'.1 11 flowgo nd if ha d deze zct el nam e lijk bes te md \'Oor zijn
natJIIJrlijl,e :-: non Da vid
Cc 1nt rigen in d ezc l<ringc11 w.1s lltt::t o ngcbruikelijk Up .3 1 oktobcr lcJ 55
kwam .:e n k<~J'ifl c l \',Ill h e t < ;td d t' tl Vli es tc 's-Crave nh.1ge bijcen Ook Hc:i nout W;].') hi e no e aa nge~ clnc ve n Dit i<apittd Jiende slechts een docl uit sci!Jkt: lin g VJ II RcinotJt Vdll Rr,•d crode. De uitgeze tte hind erlaag mi ste zijn
uitwc rk ing omdat Ht·innllt CCII dag L1tcr aankvvam [en tweed c valstrik
w1st l1i1 I 'Wllt~ <:'I I S te o nti, Jpen dooHbt hij voor zijn ve nrek ll.lar \'ianen
hin(l vcr wcrd in gc li cht Llit eind elijk lciddc a ile commotif: ruch tot a:tnolc·lliiJg v.111 ll,t vi d \ ' ,lll lh)itrg<Hidi L' tn t hi ssc hop 1\lll lltn:cht , (tTwijl C ijs
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Vianen i.s .Ze ph1ars waar J<enlOiil II 1'!111
Brederode op 16 ohrober 14 73 clc wrgl(cigingsdood scie1j (.-\PB 126/ 11)

Walraven van Brederode en Frans van Bredcrode
13ij de dood van Reinout II bleef zijn weduwe, vrouwe Jo lande de Ldlaing.
<Khter met twee minderjarige zoons: Walraven, 11 jaar, en Frans, 8 jaar
oud. Zoals te do en gebruikel ijk, zou men haast gel oven. rezen er al spoe dig m oe ilijkheden ten aanzicn van d e voogdij met Reinout van Broe khui ze n, heer van Arnmersoyen en Waardenburg, een zoon van Walravine van
Brederod e. Dit familielid had namelijk bet plan opgcvat om Vianen en het
slot Btltesrein voor z ichzelf op te eisen Zijn pogingen tot innanw in 1474
wcrd e n echtcr verijdeld door de h e nog van Rourgondie.
I I

J.J

~ - -- --- ---------- ~-
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Prtn Hrederode. IV<I .< reP£'1''-'
lteer llllll H'aanlenb11rg

I

Il

J

Dezcljd~ Reinoul ''"" Bmrlillllizen, zorn t'il11 \·\'olral'ille

-

(Al'H 126/9-1).
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J<emvut va11 l3roel:ltutzCtl , It er f,w ulieltd utm de Flrcderodrs d,u t1/s uoogd opu·,iil,
ulf /:e~t · i!illi AIIIIIIL'JSO)'t!n (APB 1J.(i( l07).

lt 'tl .l

Toch z,lg R.einout van Bruekhuizcn kans z ich Bate:;£eill gewJpendcrhJnd
we tc eigcnen Dat geheurde in 1 478 toen Iolande haar inmiduels Zt'sticnen J enienjarige zo ncn begel e iJJ e naar het hof aan Brussel. Zij hceft zich
kcnn elijk bij deze nieuwe situatie neergelegd '"'ant z ij betmk hi e rna het
h erbouwde cleel van kastee l Brt!derode.
I loclang Reinout als kasteelh ee r optrad is niet geheel duid e lijk, aangezien
in 1481 na een overval op Vianen en Batestein door ll!rec hts e burgers, de
stad en het slot weer in h.1.nd e n van Walraven van Brederode i<on komen
door betaling van 6 .000 gouden rijnsguldens. Om het d e opstandigl' ele·
ment e n voorgoed bij te brengen. trui< Maximiliaan van Oostenrijk met een
Ieger va n 16.000 man als afschrikmiddelten strijde tege n de stad Utrecht
In een lailtstc stuiptrekking tege n het Bourgondisch-Oost enrijkse gezag in
d e Nederlanden wordt Fra ns van Brederode, Je jongere broer vam Walra ven, door een groep Hoekse edelen, waaronder zijn neef Reinout van
Broekhuizen, aangezocht de Ieiding van de opstand op zich te ncmen. hetgeen zou culmineren in de Jonker Frilnsenoorlog van 148 8- 1489 Aanvankelijk leek zijn mi ss ie te slagen (hoe zou de loop van o n ze geschiede-

De Jonher Frrmsenoorlog was in 14/l'J
gPeindigd. llls z.wamgervond gelfangene
ol'erleed Fmns Ptm Brederorle in lie
Dorrit.1e geuangenis (il PR 126/41) .
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nis cr dan hebben uitgezien') , l1lilar uit~:indclijk s tin-t hij in 140'),
gcstredcn, aan zijn verwondingen in de gevangcnis van DordrcciJt

InOf -

jaren 1861 tot 1875. Tijdens deze werkzaamhcden kwamen verscheidene
gebruil<svoorwerpen te voorschijn.
Blijkens een foto met onderschrift in het Algemeen Dagblad van woensdag 17 december 1997 worden ook in onze tijd nog restauraties verricht
J<Jn het nationale monument Brederode. De nu gerestaureerde n_(t:ne geeft
een goed inzicht in de kastelenbouw van de dertiende en de veertienue
eeuw.

Slotfase
flier stopt Je histor ie der Brederodcs wat b etre h h ct kastcd /Jred('r,•,/c De
vcrdt::re geschiedenis, hoc int~en'ssilnt die ook mogc zijn, valt huitcn hrt
bcs tel< van dit re!Jas. Na de dood v;:m )oland e de Lalaing werd het kasteel ,
dat slechts gedeeltclijk was herstdd , nict mecr hewoond en het verv.-1!
sloeg langzamerhand to e.
De vierkante burcht, die omstreel<s 1282 op de fundarnenten van hct oude
ronde kasteel wnd opgetrokken door Willem van Brederode, heeft zijn
bestaan bewezcn bij de uitvallen tegen de Ftiezen in Noord-1-lolland en bij
d e handhaving van de rechtsorde i11 het Kennemerland . l"'a H51 is het
W<1arschijnlijk gesloopt en weer volledig herbouwd op de oude funderingcn. Omstreeks 1464 worden op instigatie van Filips van l3ourgondie herste lwerkzaarnhcclen v~rricht, die vcrmocdelijk h etzelfde bee!d opleveren
Jls het on dcrl\Ornen dJt door Jolandc d e J.alaing seden 14 78 tot aan haar
dood were! bcwoond . Daarna wcrd b e t kasteel aan zijn lot overgdatcn
Door hct ontbreken van onderhoud verviel h e t gebouw al vrij snl'i tot een
ruine, hetgeen zich tcgen het middt:n van de 16de eeuw duidelijk mani festeercle. Bij de laatste venvoesting door de Spanjaarden in 1571 was het
kastcd du s re~ds gereduceerd tot el'n houwval, die gel eidclijk a;Jn onder
!Jet s tu ifz,md raakte.
De restanten van het kctsteel bl even nog wei beboren tot de bezitlingen
v<1 n de Brederodes. Fen rentmeester zal er ongetwijfeld in cen van de bijgcbouwen nog zijn verblijf hebben gehad . fn het jaar 1()79 stierf de laatstc mannelijke afstamrneling, Wolfert van Brederode, die in Vianen wcrd
begraven De Staten van Holland ve rkrcgen de 1lollandse lcnen VMl de
Bred e rodl's, die later aan de Staat dcr Nedcrlanden zouden tocknrn c n.

De hedendaagse nti'ne van Brederode, een veel/Jezocht Riji?smom11nent, staat nog steeds
in een landelijhe o111geving (foro: Han Wijh).

ln 1861 ijvc rde de stadsarchivaris van Haarlcm, Mr. A.) Ln schcde, vonr
herstd en conserveting v,1n de niine van Brederode, waarmcc in 1862 cen
begin wcrd gemaakt. "In 1864 werden eenige trappn1 , vensterbanken en
bogcn hersteld, alsmede de rundeering van het hoofdgebouw bij de 13innenpoort , waar de muur op vdc puntcn ter diepte van ongevcer 1 M. was
wt:ggebrol<keld", zo laat ons fhr. Victor de Stuers weten in een van z ijn versi<-lgen.
De werkz<Jamheden vorderdcn !lH'I tussenpozen, zoa ls blijkt uit een rap port van de h;md van dczclfde Jonkheer · "ln 1871 werd e n de grachtl'n van
lwl Voorh of gezuiverd en kon men de hcrberg en andere bijgchouwcn, die
de pa clltcr tot uiloefening van zijn bedrijfin den bouwv<li had getimmcrd,
opruimen " I le t tijc:l sciH' Illd v;m opgr.w ingen en co ns<>lidati c bcsloeg de

Anton Pied<.
Kunstenaars hebben het kasteel nict links Iaten liggen, Kunstschilders als
Mondriaan en Vetwey legden de rulne vast met hun tekeningen en hun
schilderijen. En ook Anton Pied< wist zich aangetrokken door het irnposante gebouw dat eens het trotse bezit was van de Brederodes. Hoewel hij
zich vooraf fotografisch wenste te documenteren heeft hij zijn aquarel
'Ru.ine van Bred erode, Santpoort' van 1984 zonder ondersteuning van
opnamen moeten ttitbeelden . Bij het aanbieden bij de fotograaf voor het
ontwil<kelen en het afdrukken van de 'geschoten' filmrol bleek het toestel
filmloos te zijn.

1I

18

TERMEI IN FEESTKLEED, EEN EEUW TERUG

We konden de verleiding niet weerstaan op de drempel van de eeuwwisseling u te Iaten
mee genieten van een gewichtige gebeurtenis van precies honderd jaar terug.
Volgens de afgebeelde omslag van de feestgids, dertig bladzijden dik, is er anna 1899
een concours op touw gezet door de Bond van Gemengde Zangverenigingen
"Eendracht maakt macht".
P.S. Kende Termei ooit niet een cooperatieve kolenbond, die oak zo heette? 0, waar is
die tijd gebleven! Best het nakijken waard, blader nag 's in ons boekje:'Nijver Ameide en
Tienhoven'
Het aardige is dat dit evenement gehouden is in onze woonstede en dat die als gastvrouwe had te zorgen voor de organisatie.
We hebben geprobeerd via het Zederiks archief ietwat te weten te komen over de stoet
super-regelneven, zangminnenden.
Met A.P.H.A. de Kleyn hadden onze ge·lnteresseerde leden al eerder kennis gemaakt,
op de drie laatste tentoonstellingen prijkte deze edelachtbare erevoorzitter in de portrettengalerij .
Erelid Van den Berg was hier huisarts, geb. 1850 in Delft.
Uit de schoot van het archief diepten we op dat de man met die dubbele naam rijksontvanger (zoiets als commies) en dat H.A. van Ravesteyn onderwijzer aan de Openb.
school was . Diens baas was bovenmeester Degenhardt (verschijnt straks nag in beeld) .
De man van de centjes was de tabaksfabrikant De Jong P.G.J. (oak dat schatbewaren
zat er warempel toen al in : werd diens zoon Leendert niet in 1927 kassier van de Boerenleenbank?) .
De Jongh J.L. was de gemeentesecretaris en wethouder, A.van Staveren de gemeenteontvanger, afkomstig uit Hazerswoude . Van de overigen vonden we gemeenlijk
slechts de huisnummers terug.
Op biz. 6 tim 29 van de gids vind je de teksten van de verplichte en die der keuzenummers van de deelnemende karen, 25 in getal, plus een lijstje- omvattende 15 Vereenigingen die geen keurnommer zingen, maar wei medewerken bij de Bondsnommers. De
schare feestgangers, zangers, hoarders, consumenten van buiten werden aile per
Feestbooten aangevoerd plus minus 9.30 om des avonds 10 uur en later weder afgevoerd te worden .
Oei, dit spektakel zal me tach een geregel gegeven hebben.
Aiie veertig deeinemende zangverenigingen en de te presenteren liederen te noemen
zou te veel ruimte vergen. Voor een maken we een uitzondering . Ja, u raadt 't al: Ameides "Kunstliefde en Vriendschap". Vol gens de gidsgegevens tel de dit koor 32 werkende
leden en 13 Kunstlievende Ieden. Voorzitter W.G. Degenhardt, Secr.-Penn. J.G. Diepenhorst, Commissaris van Orde G. Bouter, Directeur M. van Bonze!, terwijl hun keurnommer was 'Lente-polka'. Genoemde heer Van Bonze! was oak de dirigent van de muziekvereniging de 'Unie' . Dit korps , pas een jaartje oud , wist kennelijk nag niet voldoende
van toeten en blazen, daar het geheel wordt opgeluisterd door het Matinee- en Soireeoptreden van het muziekkorps der Vestingsartillerie te Gorinchem, onder directie van de
heer L.J .J. Schofaerts.
Verder hebben we voor u gekopieerd de plattegrond (zoek eens
o.a. de entree tot het feestterrein . Oak thans een historische plek? En ga de letters na die
corresponderen met de advertenties. Puzzelt u maar 's, en verwondert u met ons over
het aantal winkeltjes en tapperijen dat Ameide toentertijd rijk was. Aardig om te zien welke namen en/of zaken nag voortleven.
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Stoomboot-Reederij op de Lek.
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Directie te Slikkerveer.

EXTAA-DIENSTEN,
TER GELEGENHEID VAN BET

Zangersfeest te Ameide,
op DONIJERDAG 17 ATJGUSTUS 1899.
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Dit vriendelijke, aangenaam g~legen stedeke aan de Lek is reeds
zeer oud; ten mins.te wij weten, dat het in den grafelijken tijd
stedelijke reehten verkreeg, in 1;::lSS door de Arkelschen werd veroverd,
in 1627 door de Utrechtenaren ingenomen en in 16i2 door de
Franschen verhrand. Thans vindt men er nog verscheidene fraaie
oude !mizen, waarvan het Raadhuis en de Herv. Kerk bekend zijn.
Bnrgemeester is de EdelAchtb. Heer A. P. H. A. DE KLEIJN, die,
als Eere-Voorzitter der Feestcommissie, on zen Bond zijn krachtigen
steun en welwillende medewerking toezegde bij bet zesde J aarfeest.
Dat de led en van den Bond te . . -\. m e ide uitstef..:end zullen ont~
vangen worden, daarvan mocht het Bestuur herhaalde malen de
verzekering ontvangen. Trouwens bet beste bewijs daarvan is de
samenstelling der Feestcommissie, bestaande nit 15 der voornaamste
ingezetenen.
Met gegronde hoop op een feest, zijne vijf voorgangers ten voile
·waardig, kunnen this de zangers en zangeressen op 1 i Augustus
aldaar te zamen komen. 1\Iogen wij op de jaarvergadering in December
a.s. van harte knnnen getuigen: ,Het was ons goed te Ameide."
Leve het kleine stedeke aan de Lek!
F E E S '1' C 0 M l\1 I S S I E.
A. P. H. A. DE KLEI.TN, Bnrgemeester v.Ameide en 'l'ienhoven,
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H. A. VAN HA VESTEJ.TN, Secretaris.
I'. G.. f. DE .JONG Jrt., I'enninqmeester.
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H. D. VA N KOOIJ.
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C. VAN LOMMEL.
H,Ol\IEIJN.
VAN ROON.
VAN S'l?1. VEllEK.
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Al \rat men nnodi g hedt, i ~ in ce ll tlink butfet op het terrein
·tc \ erkrijgell.
0 terkc drank wurdt den g·ans chen 1l<tg op het tenein nodt
g e~ dtonl;: e n, noclt rerl;:ocht.
Het Uestnnr verzoekt allen !ellen va,n rb:n Bond dringend ' t tenein
·niet te verhten, ntaar tot a;tn den optocht 1\aar te hlijven. ln ieclers
bela,tt .u: is het zeker hjj de rerlotin~ en wat lLt<trop volp;t tegenwoonlig
t e zi,i 11 , zoo:ll s Liter l ,J ijken zal.
\1 :1atregclen zijn titans genom en om na. tc ga.an, welkf' lr den
niet IJij ae I)()!HlSllO!lilllCl' S mcr\ewerk en Cll t cvens u·ie /wr/uullde 1nale11
het lc- n l'i ll 1'1:!' /r rtl' n.

Uii de11 l! ptocltt tr e:\en alle presirlenten en 1lirectenren van
vereenig:ing en <Li s cotntnissMissen op.
Na a ll oop Y:tn 1len optocltt is icder lid geheel vr\i .
fJe l)() ll ten Jtwet en in g eregeld e \'Olg onle \·ertrekken , daar er
.; lcc ht s er;11 e Janler;pbats is Yoor a.ndere r1an de L ekbo ot.en.
De \ I!I!!/J l'lle Yall \'ertrck zal in dett ll<Llllillrlag op li et t errein
rlon r 1l e11 lia ve nnH:'e st.er worden a.~lng e pLtkt aan de kio sk \'oor !Jet
11 emen Yan k ~l a i'tell lws temd. Men lette daar op!!
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Kuffie, Chocoladc. -- Bier en Limonade.
Sigaren en Tabak

Dam No. 6, t.e .A. ID. e ide, btl 't Stadhnis.
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Treed' ·binnen bij
J. G. DTEPENJIOHST.

De toto 'militairen voor eetl boerderij' in het vorige blad is genomen in De Wilp tijdens de
mobilisatie. Daar was ko,.Pbraal Teunis Versluis met zijn manschappen ingekwartierd.
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briefkaart
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teken van Ieven
spreekt voor zich
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Mobilisatie 1939

-

-- - ~~

\'\' I H

F H I·:t·l·: :"

1· :--;,...; I ' l l I·:

:\ : 1.\.t~ :l ,\

I(

:IJil·: (; J·:llt ' HT l ' .>Kl·: l i i·:S ,...;o i i."ES.

il'l~ l :'i2 ll~:-,;Alf l"'

/ZICH ILll il 'l'E

(;li.\1.-1." 'J.:1' SOL.>lS·LA\'Il.\.('H

~Tii':Pll!l,\:'i

P!l.~ill"'l/Z

/Zl[TJhZ ILJ!PPE

YilT

...

