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BESTE LEDEN EN VRI,ENDEN-aanstaande LEDEN , . 

' 
EETREFT: UITNODIGING 

Er is er ~~n jarig, hoera, h~era, dat kun je 

wel zien, dat . is zij .•. de Historische Veieni

ging Ameide en Tienhoven viert haar eerste ver

jaardag! 

Daartoe nodigt het Bestuur u hartelijk uit tot 

het bijwonen van een avond te houden op woens

dag 28 november a.s. in de . Muziekzaal van 'Het 

Spant 1
• Wij beginnen om acht uur 1 s avonds. 

De heer P. Verhagen uit Gorinchem, auteur van 

o. a. 1 De stem van het water 1 
, . to on t ons v66r 

de pauze dia 1 s van boerderijen uit de Waard, 

f h~le ouwe, daarna wordt het verleden heden 

door ons ee~ blik te gurinen in grootmoeders fijd 

onder de titel: 1 Rondom de haard, beeld uit 

het begin dezer eeuw' ·. U KOMT TOCH OOK? Ja h~! 

. I 



VERSLAG der ledenvergadering gehouden op 3 okt. 
199:0 -in 'Het Spant' ' t ··e Amel:de. · .· 

. . • .... _1 • •;. '•!' .' 

Om .soed ac~t uur. ~- ~~~"'( ,elko~mt . de voor-ari·tte:r; -tde 
ruim twinti'g .aaq:;''bezl.gen en. h,o;opt op een .vrucht
bare a\rond 'on"d·anks de wat dorre stof v66r de 
pau·ze. . ·"" :: ' · 
.De cnotulen dd ~ 24 a·pril '90 ··worden na l 'eiing 
g.oedg'eke:urd ·.en vastrg·est'eld. · · · 
Vervolgens passer·en een viertal iriigekomen stuk-

. · · ~en de revue: 
·1- Een ;br.ief met foto' s v?ari 'ons l"id P. 'van Toor 

tiit ltaarl-em· n~a.v. d·e e'x)dursie naar Gouda. 
2- De Nr~uwsbrie' f. van onz e bevriende <verenig i ng 

:... '.V-ia ·nen' , .. wali'riri o. a. w-o ·rdt a--a ·rfgek·on.digd haar 
. excursi.e na:ar · Gouda ·+ voorber'eidende ver'gade
ring . Olp~-.·.23 r.·1 0 ~ 90; . tevens een. l 'ezing over 
Boerderij-aqua,rellen van J ', Verhet.il op 13.12. 

·3- Aan.:kondiging van nieuwe uitgaven over de 
Waa.rd door M. W. <Schakel. 

4- In.vent:arisati·el·ijs·t van wat is geschre-'ve.n 
.ov,er ·Ameide· ·erf.'T-i-enhoven en derzelver ·historie , 
aangelever:d do:or ons lbi,' Dr. ·De -Bruijn. 

t~~eri~ overh~;ai gt•hi j . gns een' art ikel van zi j 
~and dver ' het turBulent~ leven van een Oud
'Ter~~i~~aar~ en~ Gove~i 4e . Bruijn. Het ~tuk is 
' ~etde~ ~~t~chenen l.n '~ederlandse Histori~n'. 
numme~ 24 (1990). _ . .. -

Bij ~~t _punt ~-~edede[{ngeil: · II).~Ldt d~ vrzi--dat 
de Vereri:i;ging met een st.and op de _Paardenmarkt 
wii vers~l)ijn~n om ,nieer • beke.ndheid te ' geven + 
oude ansic;h tkaar~~- 0, .. te verkopen . .+ ,led-en te .winnen, 
Als 'standwerkers' ,t:peden >op: Ota• de dames Smith 
en . Stasse , en _·de ~c;nn.enbroeders C. den .Oudst.en, 
J~c ; y~n D~lse~ ~~ ;R~ L~i~rvel~. 
Het volgende punt behelst de vasts~e. l.ling ,v.an 
het Statuut. De voorbereidingscommissie bestaande 

·· uit de -beid·e· secretar±ssen, ddet' :ve:tsla:g van haar 
· ~erkzaam·hed·en · eri ·de ·w·i"j ze· ' waarop zi j de binnen
gekomen reacties -van :l ·ed,en ·-heeift' gewogen• en_· ver-
werkt· tot 15 voorstelleri tot ve'rbetering·:·c.q. 
handhaving t.a.v. >het Ontwerp-St:'a·tuut. 
Het vijftiental wordt besproken en geaccepteerd, 
waarmee bet totaal met algemene stemmen is aan-



Vervolgen~ staan de . 'Werkgroepen' op h~t program. 
Er blijkt belangstelling t .~ bestaan voor de cursus 
Handschriftkunde; het kerkelijk archief van Tienh-
en gene~logie. ' (Zie verder de oproep in dit blad): 

In de rondvraag attendeert de heer De Bruijn 
pns op het clubblad van de familie Herlaar A'dam. 
Na deze belegering en ontzet van het Statuut 
en de Wer~roepen wordt de triumf · gevierd met 
een verfrissing -weliswaar voor eigen rekening
in de pauze, niet gevolgd door haring en witte-

d ~- b ""d brood, maar worden we getracteer op teerwe roo 
mit kaes (of kais of kaos).M.a.w. ons geacht 
lid, de h~er A. Borden uit Noordeloos treedt op 
met zijn verhandeling over het Alblasserwaards. 
V~rtrekpunt is het sprookje van Roodkapje, op 
de band opgenomen, weergegeven in de streektaal. 
Vandaaruit gaat Harden zijn rieten koffer uit
pakken en strooit met spre~kwoorden, ze~s~ en . 
spreekwijzen, en woorden uit alle hoeken van de 
Waard. Spannend en ontspannend, fris en vrolijk, 
nuttig en aangenaam. Deftige praat die afzakt: 
avesere, astrant, rimmetiek, verinnewere en fok
sere. Minder fraaie taal als: onderberen of -
bun~umme, tiule, vr~te, stront~; of drijfdeurwao~ 
ternat ••. en een slaaibek is gi~n f~ullie! 
En wat een biggels en rucht op de ~~rf! 
O(fe .mallie gaon de g~~t verzette, . terwijl 
moeder de vrouw een kaortie br!t zoekt. Snappu? 
Weet u trauwes wat een kind in de friteuse is, 'n 
speul~aind,.· 'ri.meisi~ mit gou~~ bille? 't Olieme
sien staot een mietje tutel of tuitel? 
Enne mullevers·· zijn;. ;Wie. het weet: ·; mag It 'z~ggen 
·en tegen de afwezi~~ci - zeggen we datu wellicht 
nu weet dat u erbij'had moeten zijn; u hebt tach 
wat gemist. 

Na een smakelijk uur wordt de heer Borden heel 
hartelijk dankgezegd voor zijn boeiende 6ijdrage 
en beloond met een boekenbon. 
Tegen kwart voor elf sluit voorzitter G. Streef
kerk deze avond en wenst allen wel thuis. 
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. - W~ ··'t'· 
. ·_ · ' DA,T GINC·- N~AR TER GOUW TOE 

~e.r~kapel 

Met zoete · ()in~ .. Gerrit, onz~ voorzitter, maakten 
we met z 'n twinti·gen een tocht naar de pi-j-pen-

-· stad. Parkeerproblemen te over, maar goed: om 
twee uur werden wij door de koster van de i si~t
Jan ontvangen. Hij leidde ons rand in vol ornaa~ 
wij behoorden namelijk tot de 'Woudenberg-famil;~ 
die deze schitterende laat-gotisc~~ kruisbasili~~ 
in de afgelopen · dec~no~a ,had g~restaureerd. 
Vooral imponerend was de ongeevenaarde kleurige 
beglazing uit de 16e · en 17e eeuw, ·m;n. -die van 
de gebroeders Crabeth, Dirk en Wouteri 
Niet minder boeiend was de wijze waarop koster 
Metselaar ons 'door de historie der kerk' leidd~ 

.. ~ Na de ~effie . maakten we . o.l.v~ een 
stadsgidse een ommetje door oud-ter - Gouw: langs 

~ de twaalfzijdige . Jeruzalemkapel, het St.~Catha
' rinagasthuis, het ~ Wees- en Oudemannenhuis, een 

Oudevrouwenhofje ' en we bewonderden het ' Lazarus
, poortje, Wel jammer. dat deze rondgang wat vroe 
; ~best worden afg~brok~rii ~ niet vanwege het weer, 
:.: d. at . z i c. h ~a r d i g hi e 1 d ' -. maar e r wac h t 1;. e <i e : g i d s 

een volgende groep oudheidproevers en u ' raadt ' 
~11 de hisiorici uit Ameide/Tienhoven hadden te 
lang aan de koffie ge~eten. 
Daarna werd het gezelschap ontbonden; de groepj 

•· 'irizittenden-per-auto gingep q zelfstandi~ op spe 
tocht naar · nag meer _, fraais als -- oude prenten. 
Mindei fra~i ~as dat enige foutparkeerders onde 
on:;s ·· een pr~nt , : vondeD onder de ruitewiSser •.. 
Voor het . overige was het : e~n uitstekend ·geslaag_ 
de middag < q_ie· 22ste september, .•- · en rest ons no') 
te bedanken de ., aanstichter van deze excursie', 
de heer A.M. d~n O~dsten vo~~ de - ~ot~Ie. verzorg 
ni't ' smaakt . naar meer .. ·. . , . 



WIST U DAT 
_we 't bij het ouwe houwe: onze naam blijft Hist. 

Vereniging Ameide en Tienhoven 

__ we nog altijd zoeken naar onderdak voor te 
reddeh en ·gered geteedschap 

_supporters nu snel lid moeten worde~J omrlat we 
plannen hebben voortaan entree te , hefferi voor 
niet-leden 

. : d~ naam Tienhoven niet is afgeleid ~ van 10 
hofsteden (lees het artikel in dit Nieuwsblad) 

;.· .: . : .: ·. !';. : . . 

-niet enkel Pen Bosch of Gouda een St-Jan rijk 
is, maar ook Ameide. Sp~urwerk in ar~hieven 
heeft dit nieuwtje opgeleverd (artikel volgt) 

er al ~~n wergroep opgetogen aan de arbeid 
is getogen; Tienhovens kerkarchief wordt geor-
dend e~ beschreven · 

no g me e r activit e it en ' ~~:~- ·. \ , . _ '11'~1 e, . ._ ·- --~~ ... ·'tiJI!iir·M· 
moeten worden ontplooid. · ~ /'~--_-

. 'l ' It ' 
In ~~euwsblad 2 staan mo- ;~~'-E~'-:-~?.:'-~\; ~ :~• ~ - ~'.. ; 

gel~Jkheden ?pgesomd: rl. ~- · . ~- ' i .· it~ f' Je~. 
- oude Terme1se beroepen '. :~~- : '··::-:::!f; 1 ;"'{:. 

1 
kfl'~ 

- mark __ ante_. Ameidenaren ~- ~¥~: t~~- -~. ·¥:£.!_ ·'l_. :ffll_·'t f:!~f~_ r 
- oude panden ':;:· ,. ~~ · ::-:=. l • ~w 1 ~11: 1 ~ 

het verenigingsleven ~~-:~t.~.:~3;:-..: 1' . :_: i __ _ 1 ~~ .L-
~-:-·- F·."';;;.•.:...:.,· ... _. . I I ~~1-· ""\1'"- •• 

- oude waterlopen/griend , ~-7~:~-.k...,-· - -. · 
cultuur . · ~-:-:::&o: 
familie-stamboomonderzoek 

- oude handschriften leren l~zen 



OPROEP TOT MELDING CURSUS EN/OF WERKGROEPEN 

CYX.'Eus: Oud handschr ;ift leren lezen 

B'egin volgehd jaar wordt bij voldoende deelnam 
een cursus Oud schrift gegeven ' voor beginners 
door de streekarchivaris v~n de Krimpenerwaard 
de heer C.R. Schoute. Men leert handschriften 
lezen tiit de periode 1300-1800 met de nadruk o 
teksten uit Holland en Utrecht uit de 16e ~n 1 
eeuw, m.n. uit het gemeentelijk en kerkelijk 
archie£ van Ameide/Ti~nhoven. 
De cursus wordt gegeven te Ameide op woensdage 
van 20.00 tot 22.00 uur en dutirt• 0 avonden, van 
23 januari tot en met 27 maart. De kosten zijn 
± f 135,00 per deelnemer. 

Werkgroep: Genealogie 

De vereniging wil om de tafel krijgen alle gei 
teresseerden in fa~ilie-stambaomonderzoek: zow ' 
gevoYder~en als beginners bf dat nog nie~ eens 
Kortom: we zoeken pluizers om van elkaars erva 
ririg~n te l~~~h, om problemen die ~en tegenkwa, 
te liespreken , >waar liep het vast f hoe n•l verde 
Wei11l.cht kunhen we met mekaar en met de region 
Archiefdienst, die ons met raad en daad wil bi 
staan, verderkomen of ••• beginnen. 
We denken eroVer om n~ast 'je eige funne' ook 
groep te formeren die een enkele typische Term 
se/Tienhovense naam zoals De Kruyk, LakeYveld, 
Van der Grijn/Grein of Streefkerk in beeld 
brengen. 



HOE KOMT 'T BEESTJE 
''AAN ZIJN NAAM_:·, "i- .. ·- .. ~ ·' -'· .. . ,. 
Goeie vriag. Hoe komt iets of iemand aan zijn 

~c ~ naam? Van : dudsh~r heeft de - ~~nsheid zich al 
'' r hiermee bezi ggehotiden ·. To en· d.e, --1:-3e--ee·u-Wse · a·ut~e'u'r' 
· ''· Jacob .-:van Maer lan t, · zich waagde a an een bi j be 1-
n~~bewerking -~n dat was wat in die dagen- heeftie ·in 

: z~jn Rijmbijbel (te~s: riembibel) reeds een taal
·ku-ndig uitstapje ·gemaakt, op het moment dat hij 

A d:iclrtte over de naarrfgev-ing van Adams.wege. Waarom 
de naam: beesten? Och~ ditht hij, di's no·gal 

·---~,, . : <fuidelijk; ' ·omdat sij ons bis·taen'. ' 
· ' Dit·-~is nu een ' aardig voorbeeld van zgn. ' volks

etY:rri'ologie, een moeilijk woord voor het verschijn
s e 1 w o o r d en t h u i s b r en g en o p· de k 1 an k" a f g a and e , 
waarbij je eerder je oren en je duim gebru~kt dan 
je hoofd. . 

P _e . naa~ van o·nze buurgetneente Lexmond is ook 
zo'n klinkklaar ' voorbeeld. Eertij'ds gespe.ld als 

?~S ' Leks~ond was het nog veriokkelij~ir: de ~6ege-
-- ' meente wist 't: plek a<:.:m de monding van de Lek, 

maar 't is wel fout, maar u wist we1 beter, 
lieve lezer ' u gebruikt immers a1s vorser uw 
hoofd en de kaart~ daar'op stand een veenstroompje 
'd1e Laak ge tekeh d. · . · · · ' 
Idem over de naam Ameide gaat een verh~~l dat 

-·teen schoolvoorbeeld is voor die deft'i'g'e' term. 
~!Daar ~iren ereis een stel Binnenwaardlanders, 

·-~ die t~en ze halfweg gekerste~d ~n iealfabetiseerd 
waren, een tochtje maakten naar het stadje A. 
Zij naderden onze omgeving en probeerden het 
blaa~e ANWB-bord (dat~ wel~swaar nog niet bestond) 
te ontcij f eren. ·· Duurde wel ev.en, maar· to en ze 't 
door hadden, dede.n ze hun intocht onder de ver-
raste uitroep:'Ah, meide!'. _ ·· .. ·· 

_,:·H"et is nu :ho'q.gste tijd aan de echte etymologie 
'::· toe . te komen, 'dl. t i _s ware woordherkomstkunde, 

·::' in 6ns geval: van de plaatsnamen Ameid.e en Tien
. ·hoven,. 

,:;_-·,, La at ons me·_t: h~t makkel i jks te beg innen: de naam 

""'""·;..·.;. 
' .... .. : . .l'·. \. 

. · .. · 

... ·' . : ·· 



Tienhoven spreekt toch voor zichzelf, evenals 
.. • A.chthoven. · Dat had je gedacht ! ~ Het .Bu.reau Voor-

lichting gem. Zederik , drukt zich - ~n zijn Bul~~~in 
over de geschiedenis yan Ameide yoorzichtig u~t 
en terecht: 1 De naam Tienhoven lijkt te zijn . . ,., 
afgeleid van Tien hoeven oftewel tien boerderJJen! 

.. -__ '· n .. , Nader onderzoek heeft ons 
geleerd dat 'hoeve 1 een landmaat was, die ee.n 
belangrijke rol heeft ge,s,peeld biJ. de ontginni_:pg 
der Zuidhollandse en Ut_rechtse veengebieden,o.a. 
De g roo t t e k on per s t r,e e k v e r s c lt:i 11 en : h e t me e. s t 
in gebruik waren hoeven van 16, 18, 20 of 30 mor
gen. En een morgen kennen we nog ( een Rijnlandse 
is 0,85 hectare ) oorspronkelijk werd er de hoe
veelheid land mee aangeduid, die m~n . met : een span 
ossen in P.en morgen kon ploegen. · ···· . · 
Over de he~k6mst van de-naam· Ameid~~best~an~twee 
veronderst~lling~n. De ene-beweert~ ( bijv. het 
bovengenoemde Bulletin en H.J. Moerman in zijn 
'Nederlandse Plaatsnamen 1

) dat de naam verwant ~s 
aan 1 hamei(de)' =slag- of sluitboom; hekwerk 
v66r de brug die toegang geeft tot de poort van 
de stad of een vesting, voorpoort (niet: valh-ek). 
Nu is het begrip 'hameide' ook 'wel ove~gedragen 
aan dat wat achter die afsluiting l4g, want 
het woord hamei vind je ;.~:Owel in het Frans als 
in het Engels terug, r~~~~et. 'hameau 1 en 'hamlet' 
beide betekenen zoi~ts al~ 'gehucht' • Jammer 
voor Termei eri we w .~r ·en no'g wel · zo trots op de 
benaming: stedeke! · ' 
Ja, dat doordeweekse Termei klinkt als een ver
haspeling ~~n het 1 zondagse 1 Ameide, ma~r is het 
niet. Volgens Dr. Gijsseling komt 't van mie(de) 
= wei of op grint. gelijkende madder. Di t miede 
kom je in het Engelse ·. meadow tegen en bij ons 
zijn mede, meet en •ad~ (madeliefje) 'nichtjes'. 

· Nu de andere m6gelijkheid: de 
naam is ontstaan, omdat h~~ plaatsje lag aan de 
mending van een·c· wat.ertje d~·Aa dus'· op ·z'n middel
eeuws A-muthon =. A-mond = A-muide, wat dan weer 
tot Ameide is vervormd. Die vorm 'muide' is het 



oude Fries/Saksisch~ woord· voor mortd(ing)~ dat je 
nog hoort in Arne-, G~h~~. IJ~sel- en IJmuiden* M. 
Tegen d~ze verklaring pleit dat d• na~m Yan Am~ide 
nooit anders opgetekend is d~n met ei; u ~rt ui 

"kom ' je rtiet tegen en we kurirten he~~ *er terugg~an 
in de h~storiebladen: . irt een Oorkondenboek Utrecht 
nr. 174 (Anno 1021) wordt . Ameide reeds veriileld~ 
Een honderd vijftig jaa~ later kreeg het gehu~ht 
stads~e~hten bij handvest v~ri Floris ' V, iets ~aar
op onie grote broer Vianen nog ruim een halve 
eeuw moest wachten. Waarvan akte! 

r. 

Floris V, zoals de:mensen in de 17e eeuw hem zagen 
r__ .. : •. - : . 



Invullen, uitknippen, bezorgen of opsturen tot uiterlijk 26 nov. a.s. 

aan het Secretariaat: Hazelaarlaan 21, 4233 HN Ameide. 

IK MELD MIJ VOOR DE cursus/werkgroep: 

0 CURSUS OUD SCHRIFT LEREN LEZEN 

0 WERKGROEP GENEALOGIE NAAM: 

0 WERKGROEP .................. . STRAAT: •..•.••.•••.•.•.•.•. 

0 WERKGROEP PLAA TS •••••••••.•••.•••••• 
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